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RESUMO 

Esta tese objetiva analisar o documentário Elena, de Petra Costa, no que se 

refere à organização narrativa de seus elementos visuais e sonoros. Trata-se de 

um filme que expõe a relação da cineasta com o fato de sua irmã mais velha – 

Elena – ter se suicidado no início dos anos 1990. A dor e a superação percorrem 

a narrativa de forma muito particular, poética e confessional. No decorrer do 

trabalho discute-se o entendimento do que é um documentário nas suas mais 

variadas facetas, em especial a vertente do documentário poético e performático, 

devido às características do objeto de estudo. A ética e os dilemas da 

representação da realidade no documentário também contribuem para o 

embasamento teórico desta pesquisa. A partir de uma detalhada divisão plano a 

plano do documentário, foram escolhidos três temas principais para nortear a 

análise: o trecho em que se descreve o suicídio de Elena; a confusão da imagem 

de Elena e Petra; e o compartilhamento do luto da cineasta devido à morte da 

irmã. 

 

Palavras-chave: 1. Documentário 2. Narrativa Cinematográfica 3. Elena 4. Petra 

Costa 5. Documentário Performático 
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ABSTRACT 

This dissertation is aimed at analysing the documentary film Elena, by Petra 

Costa, as to its visual and sonorous element narrative organization. It is a film 

that exposes the film-maker's relationship with the fact that her older sister – 

Elena – committed suicide in the early 1990s. Pain and resilience run through the 

narrative in a very particular, poetic and confessional way. In the course of this 

essay, the understanding of what is a documentary film in its most varied facets 

are discussed, dealing especially with its poetic and performative documentary 

side due to the characteristics of the purpose of the study. The ethics and 

dilemmas of the representation of reality in the film also contribute to the 

fundamental theoretical grounds for this research. From a detailed plan-to-plan 

division of the documentary, three main themes were chosen to guide the 

analysis: the section describing Elena's suicide; the confusion regarding the 

image of Elena and Petra; and the sharing of the film-maker's mourning due to 

her sister's death. 

 

Keywords: 1. Documentary 2. Cinematographic Narrative 3. Elena 4. Petra Costa 

5. Performative documentary 
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RÉSUMÉ 

Le présent travail analyse l’organisation narrative et les éléments visuels et 

sonores du documentaire Elena, de Petra Costa. Il s’agit d’un film qui expose la 

réaction de la réalisatrice au suicide de sa sœur aînée – Elena – au début des 

années 1990. Ses efforts pour surmonter sa perte et sa douleur sont présents 

dans sa narration de ton confessionnel de façon très particulière et poétique. Ce 

travail discute la compréhension de ce qui est un documentaire dans ces 

multiples formes, surtout celle du documentaire poétique et performatif. L’éthique 

et les dilemmes de la représentation du réel dans le documentaire contribuent 

également au fondement théorique de cette recherche. À partir d’une division 

détaillée de chaque plan du documentaire trois thèmes principaux ont été choisis 

pour guider l’analyse: la partie où le suicide d’Elena est décrit, la confusion entre 

les images d’Elena et de Petra et le partage du deuil de la réalisatrice avec le 

spectateur. 

Mots-clés: 1. Documentaire 2. Récit Cinématographique 3. Elena 4. Petra Costa 

5. Documentaire performatif 
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INTRODUÇÃO 

Elena foi lançado em 2012 pela diretora Petra Costa. O filme conta a 

história da irmã da diretora – Elena –, que foi morar nos Estados Unidos na 

tentativa de seguir a carreira de atriz, mas devido a uma grave crise de 

depressão acabou se suicidando. O resgate da história de Elena é feito por meio 

de materiais criados por Petra Costa, outros de arquivo (alguns filmados por 

Elena, outros pela família), materiais vindos da televisão, recortes de jornal e, 

também, por um conjunto de sons muito específico, que inclui uma narração em 

que a diretora, muitas vezes, dialoga com sua irmã falecida.  

Devido às características das imagens utilizadas e da montagem feita por 

Petra Costa, a classificação inicial deste filme seria a de documentário poético. 

Porém é construído com o intuito de resgatar a história de Elena e, por 

conseguinte, expor o impacto da morte dela na vida de Petra Costa e de sua 

família. A narrativa se torna um filme em primeira pessoa, uma tentativa de exibir 

ao público esse sofrimento, esse luto. A diretora transforma em tema do filme a 

ligação dela com a irmã e como a quebra deste elo ocorreu e cicatrizou através 

do tempo. Por causa disso, esse filme de estratégias poéticas também pode ser 

classificado como performático. 

Nichols (2016) indica que o documentário performático, em linhas gerais, 

demonstra a experiência do documentarista e reflete a respeito dela. Pode ser 

uma reflexão sobre a feitura do filme e sua experiência ao realizá-lo ou pode ser 

a respeito de algo que se passou na vida do diretor. De qualquer forma, o foco 

do filme passa a ser o pensamento a respeito desta experiência, o que agrega 

conhecimento ao espectador. 

Também vale a observação de que existe uma modalidade de obra 

cinematográfica conhecida como filme-ensaio. Este estilo será comentado como 

uma mescla entre ficção e documentário, podendo, como o próprio nome diz, ser 

um ensaio em forma de filme.  

O tema desta tese é a construção do filme Elena, que utiliza os recursos 

do dispositivo cinematográfico para atingir o objetivo de falar da vida da cineasta, 

sua irmã e a própria família. Entendamos dispositivo cinematográfico como o 
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conjunto de técnicas e recursos de linguagem desenvolvidos nestes anos em 

que a arte do Cinema existe, encarregado de gerar emoção no público. Refere-

se à manipulação de imagens, sons e sua articulação dentro da montagem do 

filme.  

Há mais de 120 anos as pessoas têm ido a locais onde se exibem imagens 

em movimento. Os motivos que as impelem são os mais variados. Começou com 

a curiosidade em ver fotografias que se movimentavam. Era uma alternativa aos 

espetáculos de vaudeville, tão comuns na época. Assim, pode-se afirmar que 

também se tratava de uma diversão para o público. Havia ainda, à época, a ânsia 

por informação, conhecimento e aprendizado, ou seja, as pessoas podiam ir ao 

cinema na busca por lazer, mas também a trabalho ou para aprender.  

Por se tratar de uma representação da realidade, o filme reúne um 

conjunto de informações, sejam elas factuais ou sensíveis, a respeito de um 

determinado tema. Esta representação é feita por seus realizadores, que têm 

como base suas pesquisas, pontos de vista e conhecimentos técnicos do 

dispositivo cinematográfico. Além disso, a construção do filme e a abordagem 

temática estão sujeitas à sensibilidade do cineasta, que tem nelas o alicerce de 

sua ética e de suas escolhas formais. Ao estudar Elena, isso foi levado em 

consideração e procurou-se levantar possíveis intenções e resultados 

trabalhados pela diretora Petra Costa e sua equipe. 

A saber, o espectador, após passar pela experiência fílmica, tem a 

possibilidade de sair transformado. O que ocorre é que o convívio com a arte, o 

acesso a outros pensamentos e formas de ver o mundo, acabam por enriquecer 

os espíritos que a isso estiverem abertos. A mudança que há no espectador é a 

aquisição de informações que acabam por colaborar na construção do intelecto 

deste público. Estas informações não estão delimitadas ao conteúdo tratado 

dentro do filme. Todo espectador, esteja consciente ou não disso, também é 

influenciado pela forma de se contar uma história. Elena possibilita um ótimo 

exemplo para verificar esse processo, somando a tudo isso a exibição da 

experiência da própria realizadora. 

Os anos se passaram, décadas se passaram, e diversos experimentos 

cinematográficos ocorreram. Isso se deu na área da ficção e da não-ficção, o 
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que naturalmente desenvolveu e ampliou as possibilidades que a sétima arte 

disponibiliza para contar histórias. A forma de montar os filmes se modificou. O 

processo de construção de personagens por parte de atores e atrizes está cada 

vez mais especializado e complexo. Os equipamentos evoluíram, tornando-se 

muito mais precisos e práticos. A linguagem audiovisual transformou-se, 

possibilitando mentes criativas a evidenciar, cada vez mais, sua personalidade 

dentro dos filmes. 

No que se refere aos documentários, há diversas formas de classificá-los. 

O americano Bill Nichols (2016) descreveu uma das mais populares na área 

acadêmica, extremamente prática e didática. Ele divide os documentários em 

seis modos: expositivo, observativo, participativo, poético, reflexivo e 

performático. No decorrer deste estudo, estes modos serão analisados, em 

especial o poético e o performático, que atingem diretamente o estudo a ser 

realizado. 

Elena, na minha visão, é um exemplo da potencialidade de um cinema 

documental em primeira pessoa que já vem sendo feito com muita frequência. 

Não cabe nesta introdução comentar sobre outros filmes, mas serão abordados 

no decorrer da tese. É importante compreender como se dá a unificação dos 

diversos elementos que compõem a narrativa de Elena. É a partir disso que 

surge a pergunta-problema que guiou a produção desta tese: 

• Como se dão as conexões formais do documentário Elena para criar 

uma narrativa poética e performática que transmita ao espectador o 

entendimento dos fatos retratados, ao mesmo tempo que expõe e 

cria significação quanto aos sentimentos associados a eles? 

O realizador cinematográfico de qualidade, ao pensar a respeito do filme 

que quer construir e a história que quer contar, tem como diretriz aplicar o que 

for possível daquilo que conhece a respeito de linguagem audiovisual, somado 

à sua criatividade. 

Nas artes em geral, assim como em outras áreas do saber, quanto mais 

se consegue aliar, com criatividade, conteúdo e forma na exposição das 

intenções, mais próximo pode-se chegar a um resultado satisfatório.  
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Elena conecta planos, músicas, vozes, cores, tudo isso na concepção de 

um produto multifacetado que aguça a sensibilidade e o intelecto do espectador. 

Essa conexão tem um caráter epistemológico complexo, pois sublima a 

exposição natural dos elementos fílmicos visuais e sonoros para gerar 

afetividade e empatia no público quanto à história contada. 

Houve, assim, a necessidade de efetuar algumas ações na busca de um 

esclarecimento para a pergunta-problema desta tese. Os objetivos principais 

são: 

• compreender como se dá a aliança entre os elementos fílmicos na obra 

Elena; 

• elencar formas de realizar uma narrativa subjetiva, em primeira pessoa, 

em um documentário, o que ajuda na composição do modo performático; 

Como parte necessária para o sucesso desta pesquisa, traçou-se os 

seguintes objetivos secundários: 

• estudar os fundamentos de documentário, sua ética e desafios de 

representação; 

• aprofundar o entendimento sobre documentários poético e performático e 

suas possibilidades de realização; 

• realizar a decupagem completa do filme Elena; 

• indicar temáticas presentes em Elena e que possibilitem explorar a 

harmonia entre construção fílmica e conteúdo. 

O documentário performático é apenas uma das modalidades deste tipo 

de filme. Mas é um estilo que tem ganho cada vez mais espaço e adeptos, pela 

possibilidade de transmissão de experiências. Mencionou-se o filme-ensaio e 

sua complexidade. Uma de suas variações é o chamado filme-diário, que tem 

Jonas Mekas, cineasta de origem lituana, como um de seus grandes 

representantes. Aqui, há a possibilidade de o espectador vivenciar as 

experiências que são parte da vida do realizador. Ele produz as imagens (no 

caso de Mekas, às vezes por décadas) e depois cria uma narrativa. No filme 

Anna dos 6 aos 18 (Anna ot 6 do 18 – 1994, de Nikita Mikhalkov), por exemplo, 
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o cineasta fala a respeito da história da Rússia por meio de uma série de 

perguntas que faz anualmente à sua filha, entre as idades mencionadas no título. 

Poder enxergar a História por meio do singular, de vidas particulares, é 

um privilégio que tem seduzido o público e permitido a produção de filmes de 

qualidade. 

Compreender o documentário performático e identificar obras que tenham 

elementos dele pode contribuir tanto para o trabalho de pesquisadores quanto 

para a reflexão e desenvolvimento de projetos no audiovisual, traçando 

possibilidades criativas.  

Elena é um filme brasileiro, o que não é uma coincidência. Apesar de 

haver diversos filmes estrangeiros que poderiam servir aos propósitos desta 

tese, considerou-se que o fato de ser falado em português facilitaria a 

compreensão de sua complexa narração, assim como é importante que haja 

estudos sobre obras artísticas produzidas em nosso país. Também é importante 

ressaltar que o gosto pessoal do pesquisador guiou a presente seleção, além da 

percepção da inovação e ousadia presentes no documentário de Petra Costa.  

A tese está dividida de tal forma que a construção do conhecimento seja 

privilegiada numa reta ascendente, abordando os conteúdos até chegar 

devidamente ao estudo de caso proposto. 

O primeiro capítulo faz uma discussão sobre as possíveis definições de 

documentário e os dilemas envolvidos nesta definição. Quais caminhos percorre-

se na busca do entendimento da real contribuição deste gênero para o cinema e 

para o público. A seguir, discute-se ética dentro do documentário e as questões 

relacionadas à representação da realidade. A base teórica para este capítulo 

está nos autores Bill Nichols, Fernão Pessoa Ramos, Nöel Carroll, Marcius 

Freire, e textos de alguns cineastas que refletiram sobre seu ofício. 

O segundo capítulo é a respeito das escolhas feitas por cineastas no 

momento em que se deparam com a necessidade da construção narrativa de um 

documentário. Há preocupações formais, de linguagem, mas também há 

adequações relacionadas a como quer que o espectador perceba a história 

contada. Ao final do capítulo, serão comentados os estilos de documentário 
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poético e performático, vinculados ao objeto de estudo desta tese. Também 

comento a respeito dos documentários de busca, visto a especificidade do filme 

Elena. Os autores Bill Nichols, Fernão Pessoa Ramos, Guy Gauthier, Sheila 

Curran Bernard e Michael Rabiger foram cruciais para este trabalho. 

O terceiro capítulo trata do estudo de caso, com a análise do filme Elena. 

Foram escolhidos três temas fundamentais para discutir o filme. Não é possível 

analisar o filme inteiro, em toda sua complexidade. Porém foram escolhidos 

assuntos que são totalmente identificados com a proposta da cineasta. O 

primeiro é falar sobre a sequência do filme que narra o momento do suicídio de 

Elena. Como Petra construiu isso? Como se dá a relação entre o público e o 

filme? O segundo tema, que está presente o tempo todo, é a proposital dúvida e 

confusão que Petra cria entre sua imagem e sua mente com a de Elena. Utiliza 

como metáfora a história da personagem Ofélia para criar uma aproximação 

entre as irmãs. Por fim, comentarei sobre a busca do compartilhamento do luto 

empreendida por Petra no decorrer do filme. Apesar de ser um documentário 

que visa, num primeiro olhar, descrever o que foi a morte da irmã, na realidade 

são expostas a dor e as consequências da perda. 

Como apêndice deste trabalho, está a decupagem realizada por mim para 

realizar esta análise. Foi fundamental para entender melhor as articulações 

narrativas e, acredito, servirá para outros que queiram estudar o filme. 
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1. OS DILEMAS DO DOCUMENTÁRIO COMO CAMPO CINEMATOGRÁFICO 

E REPRESENTAÇÃO 

1.1. O QUE É DOCUMENTÁRIO? 

De forma retórica, pensemos no espectador que vai ao cinema assistir a 

um filme. O que esta pessoa terá à frente de seus olhos? Uma sucessão de 

imagens que, organizadas, transmitirão uma história que ativará seu intelecto e 

sua sensibilidade.  

Pode-se pensar, num primeiro momento, que a distinção entre 

documentário e ficção se dá de forma bem simples. Pensemos numa plataforma 

de madeira, em que uma ponta significa a informação e a outra significa a ficção. 

Colocar-se-ia sobre ela um rolete que poderia viajar em direção a uma ponta ou 

outra conforme pendesse a superfície para o lado da informação ou da ficção. 

Freire (2011) diz que a dificuldade de distinção entre documentário e ficção 

ocorre por causa do compartilhamento das técnicas e da linguagem, apesar de 

ser perceptível que o documentário, via de regra, tem uma função social mais 

evidente do que a ficção.  

Isso pode ser discutido, se levar-se em consideração que há filmes 

ficcionais que têm funções sociais evidentes, ao procurar levantar questões da 

contemporaneidade. Há também outros que indagam o comportamento humano 

por meio de suas tramas e personagens, como faz Michael Haneke em diversos 

filmes, como 71 fragmentos de uma cronologia do acaso (71 fragmente einer 

chronologie des zufalls – 1994), Código desconhecido (Code inconnu: Récit 

incomplet de diers voyages – 2000), A fita branca (Das weisse band – 2009) e 

Happy end (2017), dentre tantos outros.  

Por outro lado, também há documentários que não têm a questão social 

tão evidente, o que não os torna menos importante do que aqueles que têm. 

Ademais, percebe-se uma presença cada vez mais intensa de documentários 

que buscam voltar-se para o indíviduo, o eu subjetivo. É disso que se trata o 

filme Elena, objeto de pesquisa nesta tese, e sobre o qual será analisada a 

composição fílmica. Pode-se discutir se a não ocorrência de um engajamento 

social faria este ou outros filmes perderem seu valor. É uma questão de foro 
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pessoal referente a cada espectador, porém mensurada por pesquisadores e 

críticos que buscam selecionar o que é relevante e o que não é.  

Isto pode ser conferido quando Freire cita um famoso artigo1 de Noël 

Carroll (1996), no qual discute o trabalho de Michael Renov, ao tentar criar uma 

distinção entre documentário e ficção de uma forma bem rígida e clara a partir 

da forma de aplicação das técnicas cinematográficas. Renov escreve que o fato 

de documentário utilizar técnicas da ficção e vice-versa seria um indício de que 

haveria esta distinção. Porém, Freire é favorável às reservas apresentadas por 

Carroll, descritas neste trecho do texto do americano: 

[...] the distinction between nonfiction film and fiction film cannot be 
grounded in differences of formal technique, because, when it comes 
to technique, fiction and nonfiction filmmakers can and do imitate each 
other, just as fiction and nonfiction writers can and do. The distinction 
between nonfiction and fiction, therefore, does not collapse with the 
recognition of stylistic correlations, since the distinction never rested 
upon such formal or technical differentiae in the first place.”2 
(CARROLL, 1996, p. 286-287) 

Acontece que esta polarização entre ficção e documentário é muito rasa, 

pois apesar de haver filmes que optam apenas por um dos extremos daquela 

metafórica plataforma citada no início deste capítulo, há diversas obras que 

flertam com os dois lados. O cineasta pode jogar o rolete de um lado para o outro 

no decorrer de toda a narrativa, criando uma relação entre a ficção e a 

informação que, muitas vezes, torna o conhecimento mais complexo pois ajuda 

aquele hipotético espectador a associar criação e realidade. 

Há cineastas que fazem filmes com características ficcionais, mas 

repletos de informações factuais que corroboram com a história. Por outro lado, 

também há aqueles que trabalham documentários, de intenção informativa, e 

recorrem a estratégias ficcionais para transmitir algum ponto de forma mais 

abstrata, sensível ou emocional. E há aqueles que misturam tudo, caso de Era 

o Hotel Cambridge (2016, de Eliane Caffé). Não se trata de um problema, visto 

                                            
1 Nonfiction Film and Postmodernist Skepticism, contido na obra “Post-Theory: reconstructing film 
studies”, editado por David Bordwell e Noël Carroll. 
2 Tradução proposta pelo pesquisador: “…a diferença entre não ficção e ficção não pode ser 
fundamentada nas diferenças formais, porque no que se refere à técnica, cineastas de ficção e 
não ficção podem e se imitam mutuamente, da mesma forma que escritores de ficção e não 
ficção fazem. A diferença entre não ficção e ficção, portanto, não acaba no reconhecimento de 
correlações estilísticas, já que distinção, em primeiro lugar, nunca esteve baseada nas diferenças 
técnicas e formais.” 
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que o objetivo principal da arte cinematográfica não é ser classificável, mas ativar 

os sentidos do público. É possível perceber a dificuldade de rotular o filme ao ler 

alguns textos contidos no livro Era o Hotel Cambridge – arquitetura, cinema e 

educação, de Carla Caffé (2017). Num trecho, a cineasta Eliane Caffé imputa ao 

filme a característica ficcional, visto que utiliza personagens inventados por ela, 

vivendo tramas também inventadas. Porém, num texto escrito pela professora 

doutora Lucia Santaella3 diz-se que o filme é claramente um híbrido entre 

documentário e ficção, pois lança mão de uma trama (fatia ficcional do filme), 

para tratar o mais importante: a luta dos refugiados/imigrantes por moradia em 

São Paulo. 

Para realizar uma discussão a respeito de documentários, é fundamental 

passar por alguns temas que cercam os estudos deste campo cinematográfico. 

Autores do mundo todo, inclusive brasileiros, têm se debruçado sobre a teoria 

do documentário a fim de compreender melhor do que se trata um dos tipos de 

filme mais difíceis de se definir ou delimitar e, ao mesmo tempo, um dos mais 

praticados. A preocupação em fazer este tipo de estudo, em compreender 

melhor do que trata este campo cinematográfico, torna-se importante para guiar 

possíveis realizadores a respeito da gama de possibilidades de abordagem e 

estruturação.  

Em sua essência, documentário é cinema. O cineasta precisa sentir-se 

livre de amarras e executar sua obra com liberdade criativa. É a partir disso que 

o espectador poderá se sentir mais estimulado, terá acesso a formas 

diferenciadas de exposição de conteúdos, à parte daquilo que usualmente é 

exibido em filmes comerciais. Haverá aquele cineasta que se interessará em 

transmitir as informações e até mesmo discuti-las no filme, mas outros terão a 

intenção de não apenas discutir, mas utilizar a linguagem cinematográfica para 

fazer uma fusão entre o conteúdo e as estratégias narrativas para comunicar 

isso ao público, expondo seu ponto de vista, seu posicionamento particular. E 

isso pode ser tão relevante quanto o assunto em si. 

                                            
3 SANTAELLA, Lucia. A indômita luta pela dignidade da vida. In: CAFFÉ, Carla. Era o Hotel 
Cambridge. São Paulo, Edições Sesc, 2017. Pág 247-9. 
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Um documentário como Procedimento operacional padrão (Standard 

operating procedure – 2008, de Errol Morris) transmite os detalhes da 

investigação a respeito das torturas realizadas por soldados americanos na 

prisão em Abu Ghraib. Esses detalhes não são expostos ao público de forma 

seca e direta. O cineasta americano recorre a entrevistas, dramatizações, voice 

over, inserts de fotografias, cartas e documentos e até mesmo cenas caras, 

como a recriação da queda de um helicóptero em chamas. Errol Morris já faz 

isso há tempos, como pode ser visto no seu clássico A tênue linha da morte (The 

thin blue line – 1988). 

A associação destes diversos elementos do documentário, sobre os quais 

Sheila Curran Bernard discute em Documentário – técnicas para uma produção 

de alto impacto (2008) ocorre exatamente com o intuito de prover a futuros 

realizadores um olhar mais abrangente sobre as possibilidades na construção 

de um filme documental. 

Por outro lado, cineastas como Ken Loach, Gianni Amelio, Michael 

Winterbottom, Jean-Pierre e Luc Dardenne e tantos outros criam filmes com 

características ficcionais, mas repletos de informações factuais sobre o mundo 

histórico no qual vivemos. Os filmes deles, apesar de na maioria das vezes 

contarem histórias fictícias, estão imersos numa realidade muito bem registrada 

e que, de certa forma, se confunde com a trama principal.  

Neste mundo (In this world – 2002, de Michael Winterbottom) é exemplar, 

pois faz o espectador acompanhar a viagem dos primos Jamal e Enayatullah 

como se realmente testemunhasse o percurso entre o Oriente e a Europa. Os 

dois personagens representam a trajetória de muitos habitantes dessa região do 

mundo, o que nos permite ter ciência desta conjuntura. Mas trata-se de um filme 

ficcional, pois recorre a estratégias narrativas e encenações típicas deste 

formato. Isso é diferente se se observar o filme Fogo no mar (Fuocoammare – 

2016, de Gianfranco Rosi), que também acompanha as vicissitudes de 

imigrantes que enfrentam a travessia da África em direção à Itália. Neste caso, 

o cineasta acompanha dramas verdadeiros e expõe de forma crua o que 

acontece naquela parte do mundo. 
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O pathos é similar nos dois casos indicados acima. Porém a relação entre 

o público e o filme é diferente. Neste mundo faz assistirmos a uma história de 

superação e sofrimento, mas com uma mistura entre afastamento, gerado pela 

estruturação ficcional, e aproximação, por sabermos que aquilo claramente se 

trata de uma representação de uma realidade. Fogo no mar não permite este 

afastamento, pois é declaradamente um relato que busca colocar o espectador 

em contato direto com aquela realidade, como se a distrinchasse e mostrasse 

sua complexidade de forma até mesmo didática. O filme de Winterbottom poderia 

ser classificado como uma ficção, um docudrama, enquanto o de Rosi é um 

documentário.  

É curioso observar que a fala de Petra Costa no decorrer de Elena tem 

um caráter intimista intenso devido à aproximação que proporciona ao abrir sua 

vida para o público. A soma da narração, uma simulação de conversa entre ela 

e sua irmã, às imagens, que por vezes são arquivos de família e noutros casos 

criações da própria cineasta, faz com que o relato se forme e tome-se ciência 

dos acontecimentos vividos por aqueles personagens e a complexidade do 

drama decorrente disso. 

Percebe-se em alguns filmes a aplicação de comentários vindos deste 

narrador, além de alterações de tom, volume e compasso da fala. Isso 

acrescenta um novo elemento ao dispositivo cinematográfico que influencia na 

percepção do espectador. Porém algumas vezes a narração é utilizada de forma 

inadequada. O cineasta Billy Wilder dizia que a narração nunca deve descrever 

o que se vê, pois seria redundância. Ela teria que agregar informações, senão 

não deveria existir no filme (CROWE, 1999). Vale lembrar que Billy Wilder 

escreveu e dirigiu alguns filmes notáveis na utilização de narração, dentre eles: 

Pacto de sangue (Double indemnity – 1944), Crepúsculo dos deuses (Sunset 

Boulevard – 1950), Se meu apartamento falasse (The Apartment – 1960) e Irma 

la douce (1963). Se isso ocorre na ficção, por qual motivo também não poderia 

ocorrer em documentário? As estratégias de Petra Costa se aproximam deste 

conceito de forma exemplar. 

Definir o que é um documentário é uma tarefa difícil, que Fernão Pessoa 

Ramos, após discutir por várias páginas do livro Mas afinal, o que é mesmo 
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documentário? (2008) chegou a chamar de um terreno pantanoso. Este é um 

enfrentamento necessário para estabelecer parâmetros para a análise do corpus 

desta tese. Entender sua definição não é apenas uma questão de terminologias, 

mas como se faz a associação dos fatores que influenciam, às vezes mais, às 

vezes menos, na construção do conhecimento no filme.  

Por este motivo, após a exposição de alguns pensamentos sobre o que 

se trata o documentário, será o momento de discorrer sobre dois itens muito 

mencionados pelos teóricos e um dos fatores que está nos procedimentos 

intelectuais do realizador cinematográfico quando este concebe seu filme: as 

questões da responsabilidade na representação da realidade e a ética envolvida 

neste processo. 

Mas do que quer tratar o documentário? Bill Nichols, após uma análise de 

diversas vertentes a respeito disso, chega a uma definição inicial satisfatória: 

O documentário fala de situações e acontecimentos que envolvem 
pessoas reais (atores sociais) que se apresentam para nós como elas 
mesmas em histórias que transmitem uma proposta, ou ponto de vista 
plausível sobre as vidas, as situações e os acontecimentos 
representados. O ponto de vista particular do cineasta molda essa 
história numa maneira de ver o mundo histórico diretamente, e não 
numa alegoria fictícia. (2016, p. 37) 

Para auxiliar na discussão que se pretende fazer aqui, é necessário um 

pequeno acréscimo nesta citação, indicando que o documentário faz asserções 

a respeito do mundo histórico utilizando todos estes elementos que foram 

mencionados por Nichols. A preocupação em impor o termo asserção é porque 

se trata de uma menção comum por parte dos teóricos utilizados nesta tese, que 

trarão fundamentos importantes para nossa argumentação. A fundamentação a 

respeito do termo será analisada mais à frente neste capítulo. 

Nichols mencionou que no documentário é proposto um ponto de vista do 

realizador a respeito do mundo histórico. Esta forma de se referir ao mundo no 

qual o ser humano vive traz em sua construção lexical a intenção de se 

investigar, por meio do filme, a complexidade do conhecimento a respeito deste 

mundo. O próprio realizador se torna um aprendiz, pois utiliza o seu processo 

artístico e, de certa forma, jornalístico nesta construção de conhecimento. Se 

esta história é referente a questões sociais, como mencionado anteriormente, ou 
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se se trata de algo mais pessoal, até mesmo particular, de um único indivíduo, 

até mesmo o próprio cineasta, a perspectiva da definição do americano 

permanece válida. Mais importante do que esta discussão é atentar à indicação 

de que existe este ponto de vista por parte de quem faz o filme. Se for simpático 

à causa que registra no filme ou se for contrário a ela, provavelmente haverá 

algum tipo de influência na forma como expõe isso. Por este motivo que há tanta 

necessidade de se discutir e refletir a respeito de ética e da responsabilidade do 

documentarista. 

A cineasta russa Marina Goldovskaia (2015) demonstra um princípio 

válido a respeito de ser documentarista. Seria alguém que extrapola o limite do 

cinema para se tornar um ser humano em busca de aprender sobre a vida. O 

realizador do filme não possui todo o entendimento a respeito daquilo que faz e 

passa por uma jornada de entendimento e aprofundamento do tema, num 

aprendizado constante, que a própria documentarista diz ser o combustível para 

sua curiosidade: “Este é provavelmente o traço distintivo do documentário. Ele 

lida com a realidade viva, a qual eu mesma tenho que entender antes de exibi-

la a um público.” (p. 201) 

Por vezes, o próprio documentário expõe este percurso do cineasta, o que 

remete ao documentário reflexivo ou até mesmo ao performático, classificados 

por Bill Nichols (2016). Porém, não se trata apenas disso. Por trás de todo 

documentário há um realizador que tem que se desafiar, buscar caminhos 

tangenciais e inovadores sobre o tema trabalhado. Goldovskaia indica a 

necessidade de certa humildade, quando o realizador precisa compreender suas 

limitações e não se apoiar num ethos que nem sempre reflete a qualidade do 

que é apresentado.  

Quando Agnès Varda discute com JR sobre como devem agir na 

realização de Visages Villages (2017, de Agnès Varda e JR), ninguém mais 

duvida de seu domínio formal e de sua ousadia estilística. Porém ela somente 

atinge o resultado que vemos, assim como atingira noutras produções, porque 

questionou-se de forma permanente4. Isso também pode ser visto, por exemplo, 

                                            
4 Os filmes de Agnés Varda foram escolhidos para serem comentados também pelo fato de, em 
2017, a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ter homenageado a cineasta francesa 
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em Jane B. por Agnès V. (Jane B. par Agnès V – 1988, de Agnès Varda), em 

que sua capacidade criativa está no ápice, na busca das formas mais inusitadas 

possíveis para mostrar a complexidade da figura de Jane Birkin. O filme é, o 

tempo todo, uma discussão a respeito do que fazer para mostrar a atriz, se aquilo 

dará certo, se poderá depois conectar todo aquele mosaico que está construindo, 

suas inseguranças, as de Jane, e isso é exposto como parte integrante da obra. 

As praias de Agnès (Les plages d’Agnès – 2008, de Agnès Varda) é uma revisão 

crítica da própria cineasta a respeito de seus filmes, de seu percurso e de sua 

própria subjetividade. A obra de Varda é um constante questionamento dela 

sobre o assunto tratado em cada documentário e também sobre a forma ideal de 

abordá-lo. Por esse motivo, o conjunto é tão diversificado e instigante. 

João Moreira Salles (2015), com o objetivo de argumentar sobre esta 

terminologia, cita cinco títulos5 completamente diferentes entre si, tanto no estilo 

quanto no período em que foram feitos. Porém, para ele, a semelhança que torna 

todos classificáveis como documentários é exatamente o fato de fazerem 

declarações sobre o mundo histórico. Não criam tramas do mundo da 

imaginação. Podem até ser trabalhados de forma mais poética, mas as 

asserções são provenientes deste mundo histórico.  

De certa forma, isso é discutível, pois toda manifestação artística, de 

alguma forma, resvala numa referência ao mundo histórico, seja em 

aproximação ou afastamento. O mundo histórico é o ponto de partida. Os filmes 

ficcionais e os experimentais também fazem isso, mas interagem com o mundo 

histórico de outra forma, tornando-o parte dos elementos que compõem a trama 

inventada. A vocação jornalística e científica que o documentário tem remete a 

um ideal que foi colocado erroneamente como característica fundamental. 

Alguns realizadores buscam desprender-se do jornalismo e da ciência para fazer 

arte por meio do documentário. Um filme como A paixão de JL (2015, de Carlos 

                                            
com a exibição de diversos filmes de sua autoria. Com isso, o público, em específico o realizador 
desta tese, teve acesso mais fácil à obra documentária dela. 
5 Os títulos mencionados pelo cineasta brasileiro são: (1) A saída dos operários da Fábrica 
Lumière (La sortie de l’usine Lumière à Lyon – 1895, de Louis e August Lumière), (2) filmes feitos 
pelo Major Reis, no Mato Grosso, por volta das décadas de 1920 e 1930. (Salles não cita nenhum 
filme, mas um deles seria Ao redor do Brasil), (3) Nanook do Norte (Nanook of the North – 1922, 
de Robert Flaherty), (4) Noite e neblina (Nuit et bruillard – 1955, de Alain Resnais) e (5) Cabra 
Marcado para Morrer (1984, de Eduardo Coutinho). 
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Nader) se sustenta apenas com a exibição dos diários do artista plástico José 

Leonilson, gravadas em fita K-7. Não fala da obra dele, não traz entrevistas e 

análises de críticos para discutir conteúdos. O público interage com aquelas 

imagens e com as falas.  

Teixeira (2006) entra em acordo com Salles, ao indicar a vocação do 

documentário como uma saída tangencial àquilo que estava sendo feito pelo 

cinema de ficção no início do século XX. Foi como um embate a ser 

implementado por aqueles que consideravam que o cinema estava destituindo a 

realidade como referente, a favor de um aumento da carga de um modelo 

ficcional. Naquele momento, foi um movimento contrário ao comentado no 

parágrafo anterior: era o cinema se aproximando do jornalismo e do científico. 

Teixeira afirma que, acima da construção deste campo cinematográfico, havia a 

preocupação de cunho epistemológico, “uma questão de como conhecer, formar, 

educar com meios postos à disposição pelo cinema [...]”. (p. 254) 

A dificuldade de definição persegue estudiosos e realizadores há tempos. 

Grierson (2015, p. 20), quando escreve seu texto-manifesto em 1932, já indicava 

que “documentário é uma descrição desajeitada”, utilizada primeiramente pelos 

franceses para designar relatos de viagem. O termo desajeitada remete à 

dificuldade de encontrar um termo que satisfizesse a denominação de um campo 

que se mostrava amplo e multifacetado já naquela época. Mas o cineasta 

escocês diz que o documentário seguiu seu rumo e, para ele, uma distinção vital 

para integrar esta categoria seria o filme ser composto por o que chama de 

“material natural”, com a câmera tendo filmado in loco. 

Uma das definições mais populares de documentário surgiu nos anos 

1930, atribuída a Grierson (2015, p. 24): “um tratamento criativo da realidade”. A 

partir disto, pode-se levantar algumas discussões a respeito do que é, ou pode 

ser, potencialmente um documentário. Nichols (2016) aponta que esta visão 

coloca os documentários como esforços criativos, mas também demonstra uma 

certa dualidade: ao mesmo tempo em que sugere a liberdade artística 

característica do cinema ficcional, reforça que há uma abordagem da realidade, 

que demonstra uma responsabilidade jornalística e histórica.  
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Carroll (2005) escreve que as ambições de Grierson, ao pensar o 

documentário como um tratamento criativo, assemelhavam-se às de outros 

cineastas e teóricos da época do cinema mudo e princípios do sonoro: “Estes 

lutavam contra o preconceito de que o cinema serviria tão-somente para a 

reprodução mecânica e submissa do que fosse posicionado em frente da 

câmera.” (p. 70). Carroll continua dizendo que, para eles, o cinema tinha 

condições de ser mais que um mero registro do fluxo da realidade, sendo capaz 

de dar forma criativa a essa realidade.  

Alberto Cavalcanti, cineasta brasileiro radicado na Europa (França e 

Reino Unido), escreveu um texto curto chamado Notas aos jovens 

documentaristas (1948) em que traz alguns conselhos para aqueles que 

pretendem fazer documentário. O cerne do texto está na preocupação de que os 

novos documentaristas tenham a percepção de que este tipo de produto 

demanda pesquisa, conhecimento técnico e muita sensibilidade.  

Porém, esta sensibilidade somente surgiria a partir de um planejamento 

cuidadoso, com foco em temas específicos e um olhar mais preocupado em 

direção ao homem, ao ser humano. Um resumo de seu pensamento estaria 

numa das frases iniciais no seu texto: “Não esqueçam que o valor de um filme 

repousa sobre três aspectos: social, poético e técnico.” (CAVALCANTI, 2015, p. 

64) 

Mas o filme ficcional também pode ser considerado um tratamento criativo 

da realidade. A intenção de Grierson era, sem dúvida, apontar caminhos para 

abordar a realidade ou, como na frase original, as atualidades. A ficção também 

faz isso, mas, como dito no início desse capítulo, prioriza um outro caminho para 

contar a história. Não se deixa de falar da realidade quando se faz isso. Quando 

se discute a frase de Grierson, deve-se levar em conta que aponta para a 

necessidade de uma abordagem diferenciada do assunto.  

Nichols (2016) escreve que o documentário não é o único tipo de filme 

que realiza um tratamento a respeito da realidade e que aborda a vida de 

pessoas reais. Todo filme, de alguma forma, fala do mundo histórico. Alguns têm 

um contato mais próximo com o registro da realidade, seja ele ficção ou 

documentário. Um filme ficcional como Cidade de Deus (2002, de Fernando 
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Meirelles e Katia Lund), que utiliza uma linguagem típica da ficção, não deixa de 

tratar da realidade. Muitos são os filmes que já fizeram isso como, por exemplo, 

os que compõem o conjunto do Neorrealismo Italiano (anos 1940), um segmento 

de nosso Cinema Novo (anos 1950 e 1960), o Cinema Político Italiano (anos 

1960 e 1970), dentre tantos outros.  

Na atualidade, há diversos cineastas notabilizados em criar histórias 

ficcionais para tratar do mundo histórico e dar acesso ao público a informações 

sobre o mundo em que vivemos. Cada um trata com sua própria sensibilidade, 

com roteiros particulares e com liberdade poética, mas mesmo assim não deixam 

de trazer percepções e informações sobre o mundo, a sociedade, a política, a 

economia e outros fatores. Isso é o que Nichols tratou anteriormente quando 

menciona que o cineasta utiliza um ponto de vista específico para abordar o 

mundo histórico. Filmes engajados socialmente são exemplos fáceis de 

compreender, como são os casos de Eu, Daniel Blake (I, Daniel Blake – 2016, 

de Ken Loach), Dois dias, uma noite (Deux jours, une nuite – 2014, de Jean-

Pierre Dardenne e Luc Dardenne) e O valor de um homem (La loi du marché – 

2015, de Stéphane Brizé). 

Nichols (2016) reforça que a diferença dos filmes ficcionais para os 

documentários não é clara, visto que ambos tratam do mundo histórico pelo 

ponto de vista de um cineasta. A distinção estaria no grau utilizado deste ponto 

de vista e até mesmo de recursos que o dispositivo cinematográfico possibilita. 

O autor aponta que um documentário muitas vezes trata de acontecimentos reais 

diretamente, não alegoricamente. “Os atores sociais, as pessoas, apresentam-

se de maneira fluida, negociada, reveladora. Não desempenham papéis nem 

interpretam personagens inventados por outrem.” (p. 35) 

Carroll (2005) reflete a respeito de uma suposta limitação que a noção 

sobre documentário defendida por Grierson traz. Para ele, não é que Grierson 

estivesse errado. O cineasta escocês iniciava, nos idos da década de 1930, o 

pensamento a respeito de documentário e procurava distinguir, dentro do ramo 

da não ficção, o que era cinejornal, os actualités dos irmãos Lumière e o 

documentário. Mas para Carroll as definições trazidas por Grierson já não se 
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bastam nas reflexões atuais sobre documentário, principalmente no que se 

refere à variedade de tipos de produção realizadas na contemporaneidade. 

Com este pensamento, o pesquisador traz a ideia da asserção 

pressuposta. Quando se diz que o documentário traz asserções sobre o mundo 

histórico, trata-se de uma proposição afirmativa ou negativa imposta pelo 

realizador, pois haveria a percepção por parte do público a respeito disso. E é 

isto o que Carroll estuda: a intenção autoral do cineasta.  

Não é apenas uma questão do tratamento criativo defendido por Grierson, 

e que fez, de acordo com Carroll, outros autores como Christian Metz ou Michael 

Renov apontarem para a construção fílmica como indicativo principal se o filme 

é ficcional ou não. A questão está no fato de que a linguagem cinematográfica 

pode ser aplicada para qualquer tipo de filme ou gênero. Não há um determinado 

recurso, como flashback ou montagem paralela que definirá se se trata de um 

documentário ou não.  

Ao assistir ao filme Roger e eu (Roger & Me – 1989, de Michael Moore) 

percebe-se como o cineasta americano utiliza recursos aplicados com mais 

frequência na ficção para reconstruir a realidade que quer expor para seu 

público. Em certo ponto do filme, Moore registra uma festividade de Natal feita 

pela General Motors. Ele intercala as imagens dessa festa com uma série de 

despejos que ocorrem na cidade de Flint, no Arizona. Percebe-se, com essa 

montagem paralela, uma crítica à empresa americana, pois foram eles que 

fecharam a fábrica naquela cidade, impossibilitando as pessoas de terem 

salários e honrarem o pagamento de suas hipotecas. É o contraste entre a 

opulência daqueles que alegaram lucros baixos e fecharam a fábrica, com o 

sofrimento dos ex-funcionários.  

A aplicação deste recurso cinematográfico nos faz crer que os dois 

eventos se dão ao mesmo tempo, mas em certo ponto fica explicitado tratar-se 

de um recurso de linguagem do cineasta, pois os despejos haviam ocorrido no 

dia anterior. Isso faz o filme deixar de ser um documentário? Não. Apenas reforça 

a tese do cineasta e demonstra os acontecimentos da forma que ele 

exclusivamente desejou.  
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Esse é um exemplo do que Carroll quer estudar a respeito de intenção 

autoral. Ele indica que a análise de um filme deve passar por isso e pela 

percepção do público a respeito da existência dessa intenção. Por outro lado, 

também não descarta a presença da imaginação, a qual deve suprir o cineasta 

de recursos para melhor abordar a sua intenção e, com isso, estimular a 

sensibilidade e a interpretação por parte do público. 

Walter Carvalho faz um comentário no documentário Iluminados (2007, 

de Cristina Leal) que parece relevante para essa discussão. Carvalho discute a 

importância do trabalho do diretor de fotografia como alguém que cria poesia ao 

fazer cinema, mas sua fala também se adequa ao que o cinema deve inspirar no 

público, naquele espectador hipotético que foi ao cinema para assistir a uma 

narrativa: 

Eu vou te dizer o que me fascina na fotografia. Se você observar, por 
exemplo, um cubo, você não consegue enxergar este cubo em todas 
as suas faces. É absolutamente impossível. Por mais que você gire 
esse cubo, fique embaixo dele, por cima dele, tente surpreendê-lo para 
enxergá-lo, você não consegue ver mais que três lados de um cubo. 
Mas você deduz os outros três. O espaço que contém o que eu vejo e 
o que eu deduzo é o que me interessa. Eu desconfio que, em algum 
momento, esta distância que está entre o que eu vejo e o que eu não 
vejo esteja uma possível poesia. (ILUMINADOS, 2007, 1h13’) 

O documentário pode fazer o mesmo, pois apesar de trabalhar um 

material existente, também é caracterizado por um olhar artístico. Uma das 

diferenças em relação à ficção é que há um contrato implícito entre cineasta e 

público, em que se subentende que o exposto trata de uma proposição a respeito 

do mundo histórico. Há um ambiente mais propício para a geração de confiança 

nesta proposição criada pelo cineasta, visto a estrutura escolhida por ele. Carroll 

(2015) ainda desenvolve sua explicação ao indicar o motivo da terminologia 

asserção pressuposta. Trata-se de asserções que o público compreende como 

parte de um olhar particular sobre o mundo histórico.  

Ramos (2008) baseia-se principalmente neste texto de Noël Carroll para 

falar a respeito da indexação do documentário. Na busca por uma definição do 

que seria este tipo de filme, o autor ajuda a compreender a conclusão da 

discussão implementada pelo americano:  

Ao entrarmos no cinema, na locadora ou quando sintonizamos o canal 
a cabo, sabemos de antemão se o que vemos é uma ficção ou um 
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documentário. A intenção documentária do autor/cineasta, ou da 
produção do filme, é indexada através de mecanismos sociais 
diversos, direcionando a recepção. Em termos tautológicos, 
poderíamos dizer que o documentário pode ser definido pela intenção 
de seu autor em fazer um documentário, na medida em que essa 
intenção cabe em nosso entendimento do que ela se propõe. Ao 
recebermos a narrativa como documentária, estamos supondo que 
assistimos a uma narrativa que estabelece asserções, postulados, 
sobre o mundo, dentro de um contexto completamente distinto daquele 
no qual interpretamos os enunciados de uma narrativa ficcional. [...] A 
indexação social de um filme determina de modo inexorável sua fruição 
e seu pertencimento ao campo ficcional ou documentário [...] Podemos 
dizer que a definição de documentário se sustenta sobre duas pernas, 
estilo e intenção, que estão em estreita interação ao serem lançadas 
para a fruição espectatorial, que as percebe como próprias de um tipo 
narrativo que possui determinações particulares: aquelas que são 
características, em todas as suas dimensões, do peso e da 
consequência que damos aos enunciados que chamamos de 
asserções. (p. 27) 

Porém, há a possibilidade de o cineasta intencionalmente dissimular, mas 

nesta dissimulação há também um conteúdo a ser compreendido e que deve ser 

julgado pelo espectador. A condição para isso seria o cineasta estar 

comprometido com a verdade ou pelo menos com a plausibilidade. Este tipo de 

procedimento entra nas discussões a respeito de representação da realidade, 

que virão no tópico 1.2.. 

Após tantas considerações, é possível ensaiar o que acredito haver de 

importante para interpretar uma determinada obra cinematográfica como 

pertencente ao campo documental. Não que haja a intenção de chegar a uma 

definição – aventura já implementada por tantos –, mas há alguns elementos que 

julgo fundamentais para compor um bom documentário. 

Na minha visão, realmente tudo começa com essa visão autoral que 

Carroll (2005) e Ramos (2008) pontuam. Grierson já havia mencionado a famosa 

frase tratamento criativo da realidade, mas ao apontar a responsabilidade da 

abordagem para o diretor do filme, demonstra-se que ao falar do mundo histórico 

utiliza-se um ponto de vista que sempre é particular, mesmo quando for similar 

ao de outras pessoas. O documentário demonstra, como dito na citação acima, 

o estilo e a intenção do realizador. O estilo está na sua capacidade de 

manipulação do dispositivo cinematográfico e a adequação própria deste ao 

tema do filme. 
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O documentário tem muitas vezes aquela vocação social que foi 

comentada, mas nem sempre é isso que o definirá. Acredito que a intenção está 

mais em compartilhar um evento, uma história, uma personagem, uma situação 

com o público e fazê-lo sentir como aquele cineasta interage com o tema. O 

documentário proporciona uma experiência sensorial a respeito de um assunto, 

tendo como proposta o tratamento direto daquele tema. Obviamente que há 

alguns filmes indexados como documentário que escaparão a esta definição, 

pois também há a possibilidade da criação de filmes que sejam mais diretos em 

sua abordagem, mais assépticos e sem pretensões artísticas. 

Elena é um documentário. Mas não se trata de um filme a respeito de um 

tema único. Ele suplanta esta possibilidade. Por se tratar de um filme poético e 

performático, nas definições de Nichols (2016), que serão discutidas 

posteriormente, não entra em definições científicas a respeito do que aborda, 

mas permite ao espectador vivenciar uma fatia da vida da cineasta, o que 

contribui para a ativação de sua sensibilidade e dá-lhe conhecimento a respeito 

do desdobramento de um suicídio de um parente na vida de uma pessoa. Isso 

não é contado no filme de forma fria e burocrática, mas com todos os recursos 

imagéticos e sonoros que Petra Costa resolveu lançar mão. 

 

1.2. A ÉTICA NO DOCUMENTÁRIO 

Como exposto há pouco, o documentário é composto por asserções 

compreendidas pelo público como proposições a respeito do mundo histórico. A 

partir daí, pode-se questionar qual é a responsabilidade do realizador no 

momento de produzir estas asserções. Na área de estudos do documentário se 

aborda a representação da realidade feita por meio deste tipo de filme e a ética 

diretamente envolvida neste procedimento.  

Esta ética abrange os procedimentos técnicos do cineasta, no momento 

de seu acesso aos atores-sociais e ao ambiente que registrará. Para falar disso, 

serão utilizados prioritariamente os estudos do professor Fernão Pessoa Ramos. 

Porém, a ética é ainda mais abrangente quando se pensa na responsabilidade 

do realizador quanto à seleção de material e escolha de ponto de vista que será 
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trabalhado. Neste caso, os estudos do professor Marcius Freire serão base 

primordial de análise. Ambas facetas precisam ser consideradas para 

compreender-se a relevância social inerente a um filme indexado como 

documentário. Toda obra artística tem seu impacto, seja ficção, não ficção, 

imagem em movimento, estática ou áudio. Pode ser uma instalação, um filme, 

uma intervenção urbana, mas sempre a questão ética deverá ser discutida, 

mesmo que seja para desafiá-la ou negá-la. 

Peter Wintonick (2015), ganhador do Governor General's Award in Visual 

and Media Arts em 2006, corrobora com a afirmação acima ao indicar o quanto 

há de ética nos documentários. Ele indica que este tipo de filme é um 

empreendimento ético e que nunca houve um que não levantasse estas 

questões. Para este documentarista canadense independente, todos aqueles 

envolvidos na realização, desde quem financia o filme, até o diretor e sua relação 

com os assuntos durante a filmagem, de alguma forma têm a ética guiando suas 

ações. Ele considera que o cineasta deve ter consciência do impacto de suas 

ações. 

Ramos (2008, p. 33) diz que “Chamamos de ética um conjunto de valores, 

coerente entre si, que fornece a visão de mundo que sustenta a valoração da 

intervenção do sujeito nesse mundo.” No caso do documentário, a intervenção 

do realizador se dá através da câmera, que observa e registra um mundo muitas 

vezes desconhecido do espectador. Será em cada plano, em cada tomada, que 

a ética se aplicará. Tendo o princípio de que o filme é construído a partir destes 

pequenos fragmentos – os planos – registrados in loco, cada um deles precisa 

ter sido tratado tendo-a como guia. Por este motivo que se utiliza o termo 

sustenta a valoração da intervenção do sujeito. A ética torna-se parâmetro para 

cada tomada de decisão por parte do cineasta, ao escolher um procedimento 

técnico na realização de seu filme. 

Petra Costa, em Elena, opta por fazer uma grande quantidade de planos 

de curta duração no filme inteiro. Há poucos momentos com planos longos, e 

esta escolha impacta a percepção do seu público. Há uma certa euforia na 

assistência ao relato da realizadora, assim como a criação de um caleidoscópio 

imagético e, consequentemente, de sensações, devido à intensidade das luzes 



35 
 

(muitas vezes voltadas em direção à câmera) e aos movimentos e desfoques. 

Esse estado em que fica o espectador, imerso na construção fílmica da cineasta, 

que também é preparado pela narração interpretada por ela, acaba por 

potencializar o impacto da revelação do suicídio de Elena. 

Ao mesmo tempo, esse procedimento ajuda o público a compreender 

melhor o significado da simulação que Petra Costa faz a respeito do que ela 

própria sentiu, sofreu e desenvolveu a partir da morte da irmã. A aplicação do 

dispositivo cinematográfico serve aqui, como tradicionamente faz na criação de 

filmes, para enunciar o que há dentro da personagem. Pois, como será visto 

posteriormente, ao tratar de documentário performático no item 2.1., a cineasta 

coloca-se como personagem principal, até mesmo acima de Elena, o que poderia 

levantar questionamentos morais. 

Este comentário sobre o filme Elena está em acordo com Ramos (2008) 

quando argumenta que a ética está presente no momento do embate com o 

mundo histórico e, ao mesmo tempo, com a antevisão do que será a articulação 

narrativa que o cineasta dará ao filme.  

Essa ética está aliada à proposta estética do filme e à abordagem que o 

cineasta pretende fazer do material de que dispõe. Isso está diretamente ligado 

à forma da presença do sujeito e de sua equipe na tomada. Eles podem ficar em 

silêncio, intervir, se mostrar dentro do enquadramento, e até mesmo se fazer 

personagens. Por esse motivo que Ramos (2008, p. 34) comenta: “A evolução 

estilística do documentário no século XX pode em grande parte ser relacionada 

à valoração ética do sujeito que enuncia.” 

O pesquisador quer chamar atenção de que não é aconselhável, no caso 

do documentário, ser reducionista a ponto de definir parâmetros éticos rígidos 

que deveriam ser seguidos por todos os cineastas, independentemente dos 

conteúdos, atores-sociais envolvidos, interesses estéticos e ideologias. A 

existência dessas normas prejudicaria as possibilidades criativas que as áreas 

do audiovisual e da arte trazem para a produção de conteúdo e de 

representações da realidade.  
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Ramos indica que no decorrer da história do documentário poderiam ser 

definidos quatro tipos de conduções éticas que comandavam (e ainda 

comandam) as ações dos realizadores. De acordo com o pensador, os quatro 

sistemas de valores utilizados em documentário podem ser nomeados da 

seguinte maneira: ética educativa; ética da imparcialidade/recuo; ética 

interativa/reflexiva e ética modesta. O autor reforça que na construção deste 

sistema de valores está “o posicionamento do sujeito e sua câmera na tomada, 

e o modo pelo qual se relaciona com o mundo...” (RAMOS, 2008, p. 35), o que 

reforça ainda mais o caráter técnico de suas considerações. 

A ética educativa está ligada ao interesse daquele que faz o documentário 

em transmitir um conhecimento que possui. Está diretamente conectado ao 

documentário clássico, especialmente às produções de John Grierson e do Ince 

(Instituto Nacional de Cinema Educativo), que teve, no Brasil, a figura do cineasta 

mineiro Humberto Mauro como seu representante mais conhecido. Está 

relacionada diretamente ao conteúdo exposto, sem focar no sujeito que enuncia 

as asserções: “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.” (RAMOS, 2005, p. 36) 

Arquitetura da destruição (Undergangens arkitektur – 1989, de Peter 

Cohen) discute o projeto nazista de uma estética ariana, por meio de uma 

narração em voice over e muitas imagens de arquivo. O cineasta constrói sua 

argumentação a partir destes arquivos e dos registros históricos referentes às 

ações de Adolf Hitler enquanto no poder. Há um afastamento do realizador 

quanto à sua presença na tela, concentrando a informação nestes dados e na 

relação criada entre por ele. A tristeza e a piedade (Le chagrin et la pitié – 1969, 

de Marcel Ophuls) percorre um procedimento similar, ao misturar imagens de 

arquivo do governo de Vichy e depoimentos. 

Ainda na mesma temática, o nazismo, ao assistirmos ao extenso 

documentário Shoah (1985, de Claude Lanzmann) percebe-se como é possível 

tratar do mesmo assunto em outra proposta ética. Neste filme, o cineasta francês 

percorre vários países da Europa em busca de sobreviventes do Holocausto, a 
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fim de colher seus depoimentos e esclarecer cada vez mais detalhes sobre os 

eventos ocorridos nas décadas de 1930 e 1940.  

O autor do filme não utiliza nas quase dez horas de filme qualquer material 

de arquivo. A preocupação dele é articular esses depoimentos e traçar um 

panorama do que foi o sofrimento nos campos de concentração. Ao mesmo 

tempo, faz imagens dos campos e expõe sua condição na atualidade daquela 

época em que filmou (início da década de 1980). 

De certa forma, pode-se discutir se este último exemplo estaria associado 

à ética interativa, por expor o cineasta conversando com os entrevistados. Em 

Shoah, os entrevistados não são apenas os judeus, mas também ex-soldados, 

historiadores e moradores das cercanias dos campos. Lembrando o que foi dito 

por Carroll (2005), deve-se entender a intenção autoral do documentarista. 

Lanzmann não quer demonstrar seu grau de impacto nas entrevistas, o que seria 

característico da ética interativa. Ele mostra em alguns momentos sua 

intervenção no decorrer do diálogo com o entrevistado, sempre no intuito de 

melhorar a qualidade da informação e elucidar pontos do conteúdo. 

Ramos (2008) descreve também a ética da imparcialidade/recuo, que tem 

como centro a tentativa do cineasta de não intervir no instante do registro. Há 

um afastamento por parte do realizador, que a princípio permanece distante da 

situação.  

Com isso, possibilita-se ao espectador observar mais o mundo com seus 

sons e situações usuais que aparentemente não teriam sido manipuladas pelo 

cineasta. O pensador declara que esta representação do mundo “é valorizada 

como forma de permitir ao espectador o exercício de sua liberdade.” (p. 36)  

Neste ponto, quer-se fazer com que o espectador também tenha sua 

parcela de responsabilidade frente à compreensão do mundo histórico e dos 

conteúdos mostrados. No documentário Justiça (2004, de Maria Augusta 

Ramos), a realizadora acompanha julgamentos dentro do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro. O que se vê são as interpelações dos juízes aos réus, num 

ambiente nada glamouroso e que favorece a concentração no acontecimento em 
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si. A cineasta se limita a registrar o evento, sendo que os atores-sociais não são 

questionados. 

Os filmes do Cinema Direto (1950 e 1960, principalmente) trabalhavam 

nesta direção, registrando os eventos com a câmera próxima ao assunto do 

filme, mas sem demonstrar intervenção. A presença da câmera já é uma 

intervenção e não pode ser desconsiderada, mas a conduta do cineasta, via de 

regra, se torna a de não influenciar nos acontecimentos. Cineastas como Robert 

Drew, Richard Leacock, D. A. Pennebaker e os irmãos Albert e David Maysles 

realizaram obras com este perfil. 

A ética interativa/reflexiva coloca que a intervenção do cineasta no mundo 

registrado é inevitável. Ramos (2008) declara que a valoração ética aqui se 

desloca para a forma de construir e representar a intervenção do realizador. O 

conteúdo gerado acaba por ficar em segundo plano, e a posição da voz de quem 

enuncia se torna assunto em evidência: “A ênfase narrativa é em procedimentos 

estilísticos (como entrevistas ou depoimentos) que demandam e determinam a 

participação/interação do sujeito-da-câmera no mundo” (p. 37)  

A partir dessa citação, deve-se destacar que a existência de entrevista em 

um documentário não estabelece diretamente que se trabalha com a ética 

interativa/reflexiva. Deve-se levar em consideração o foco, a intenção autoral, 

como mencionado anteriormente. Ao falar do filme Shoah, consideramos que 

este não se adequa à ética interativa, visto que a intenção do cineasta é apenas 

ter um depoimento mais apurado a respeito do tema. Já no caso de filmes como 

Cabra marcado para morrer, percebe-se a intenção de Coutinho em mostrar seu 

entrosamento com os atores-sociais. Na realidade, ele mesmo se faz 

personagem. 

Em especial no trecho jornalístico do documentário, Coutinho mostra sua 

busca por Elizabeth Teixeira, seus familiares e antigos vizinhos, que tinham 

participado das primeiras filmagens, em 1964. Tudo é registrado de tal forma a 

expor ao público os desafios enfrentados por ele, exibe-se a equipe que filma as 

entrevistas e até mesmo mostra erros cometidos pelo cineasta. Esses 

procedimentos desnudam os artifícios cinematográficos que normalmente estão 

atrás das câmeras e dão ciência ao público do que foi necessário fazer. É 
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importante salientar que Coutinho também faz uma parte expositiva, que estaria 

mais próxima à ética educativa, exatamente no intuito de contextualizar os 

acontecimentos. Mas a prioridade, a intenção autoral, está na investigação 

realizada por ele. 

Ramos (2008) procura distinguir a ética interativa/reflexiva da anterior que 

analisava, afirmando que ao contrário da ética do recuo, essa não tem problemas 

morais com o fato de sua intervenção determinar os rumos do acontecer na 

tomada. Adiante, explica que a ética interativa valoriza positivamente a 

intervenção ativa do cineasta na composição do documentário, assumindo as 

necessidades da enunciação sem subterfúgios. Há neste tipo de documentário 

uma carga elevada de preocupações metalinguísticas: “Mostrar o discurso e sua 

construção, por quem enuncia, é o valor mais apreciado.” (p. 38) 

Em Os dias com ele (2015, de Maria Clara Escobar), a cineasta faz uma 

longa entrevista com seu pai, um ex-prisioneiro político do período da Ditadura 

Militar no Brasil. No momento ele mora em Portugal, e recebe a filha. Trata-se 

de um homem que quer o tempo todo conduzir a entrevista e o que deve ser 

falado. A filha às vezes cede, às vezes entra em discussão, e isso é mostrado 

para o público. O filme acaba por se tornar uma análise dos procedimentos e da 

desenvoltura da diretora ao realizar o documentário. 

Por fim, Ramos (2008) escreve a respeito do último tipo de ética, de 

acordo com sua classificação, que seria a ética modesta, a qual concentraria o 

saber na figura do próprio realizador, portanto, justificaria a nomenclatura pelo 

fato do cineasta fazer o que o autor chama de voos mais modestos, sem buscar 

um saber mais amplo a respeito das temáticas. O conhecimento gerado aqui 

estaria na maioria das vezes restrito à experiência do sujeito-da-câmera. “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.” (p. 38) 

Dizer que se tratam de voos mais modestos é discutível, visto que a 

afirmação parece aliada àquela noção mais tradicional de que o documentário 

deve se voltar para o outro, para o externo, ou seja, apenas para o mundo 

histórico. E que somente assim seria válido como algo ousado ou profundo – não 

modesto. Esse olhar deve ser respeitado, porém acaba por ser limitador. A ética 
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modesta, que atua em especial no documentário performático, matéria de estudo 

nesta tese, nada tem de modesta. O cineasta volta para si, analisa seu 

comportamento e psicologia, de uma forma até mesmo vaidosa. Mesmo que 

essa vaidade esteja dissolvida na importância e qualidade do filme, há um certo 

narcisismo ao falar de si. Nada disso diminui a relevância da obra apresentada.  

É o que acontece em Santiago (2007, de João Moreira Salles), quando o 

cineasta resgata o material bruto que havia filmado em 1992 e faz com que seu 

documentário seja uma discussão a respeito de seus procedimentos naquela 

época e suas escolhas agora, no momento em que estava montando o filme.  

A princípio, o filme é orientado pela ética reflexiva, porém torna-se 

modesta a partir de que tudo se concentra apenas naquele evento, sem uma 

maior expansão. O fato de não haver essa expansão de forma alguma faz com 

que seja um filme menor. Trata-se de uma grande discussão sobre a realização 

cinematográfica e a relação entre cineasta e personagem. A autocrítica do 

cineasta a respeito de sua atuação no momento das filmagens é relevante e não 

poderia ser dispensada, e somente poderia ser feita com a qualidade que tem 

se se voltasse para o próprio João Moreira Salles e para seu personagem central 

– o mordomo Santiago. Elena tem a mesma sintonia, pois quer mostrar o 

percurso da cineasta antes e depois do suicídio da irmã, enaltecendo a 

superação e a sensibilidade dela em relação ao evento.   

A ética modesta trata do documentário em primeira pessoa, muito comum 

na produção brasileira, como Elena, mas também com ótimos representantes no 

exterior. É importante ressaltar que o autor indica que esta alternativa de 

valoração ética está muitas vezes vinculada ao documentário chamado de 

performático por Bill Nichols e que será estudado nesta tese:  

Bill Nichols analisa uma parcela das produções do documentário 
modesto chamando-as de performáticas, por encenarem, com o 
próprio corpo, as asserções que enunciam. A ética do sujeito modesto 
aceita os limites do corpo e da voz do ‘eu’, deixando para trás as 
ambições educativas, a busca de neutralidade ou as exigências da 
reflexividade. O ‘eu’ fala dele mesmo e se satisfaz no encontro com a 
ressonância egóica para promover a amplitude de sua fala. (RAMOS, 
2008, p. 39) 

A partir do momento que se percebe que tudo aquilo a respeito de um 

determinado assunto passa pelo filtro de quem constrói o discurso, deve-se 
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analisar este filtro. Alguém que busca retratar algo possui suas próprias 

ideologias, intenções e experiências que, de certa forma, afetam seu ponto de 

vista sobre o que vê. O mundo histórico visto por uma pessoa é diferente, mesmo 

que em sutilezas, de como outra pessoa vê.  

 

1.3. A REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE NO DOCUMENTÁRIO 

O documentarista, no momento em que pensa em realizar um filme, se 

depara com um questionamento inevitável. Pergunta qual é o peso que deve dar 

para a estética e qual para a ética. Essa é uma questão que também é muito 

discutida e que Freire (2011, p. 30) aponta como um debate crucial, pois o 

realizador deve distinguir bem o público do privado. Trata-se de uma questão 

moral que o documentarista deve levantar a todo momento. Isso no sentido de 

que pode haver situações, detalhes, e até mesmo informações, que seriam 

julgadas como adequadas para serem mantidas na privacidade das pessoas, 

sem divulgação.  

No momento de definir o que será público, terá que se perguntar como 

mostrá-lo. Mas há um truque nesta argumentação. Lembremos do “tratamento 

criativo da realidade”. Mostrar algo que deve se tornar público não significa exibi-

lo de forma excessivamente objetiva, sem recursos criativos. O cineasta deve ter 

liberdade ao abordar o material, sempre atento se as escolhas estão adequadas 

à sua intenção autoral, como analisado anteriormente nesta tese, a partir dos 

estudos de Ramos (2008). O cineasta pode ter a proposta de criar uma distorção 

em sua abordagem. Alguns realizadores já efetuaram este tipo de obra. Porém 

torna-se necessário que o público esteja ciente disso desde o início. Também há 

aqueles que querem intencionalmente enganar o público. Independentemente 

das escolhas feitas pelo cineasta, para que ele atinja seus objetivos é necessário 

coerência no tratamento da proposta.  

O que Freire (2011) traz é que mesmo que haja particularidades na 

representação da realidade, devido às características de cada realizador, isso 

não pode ser justificativa para desviar-se das responsabilidades referentes à 

exibição do conteúdo do documentário. 
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O pesquisador discute como deve se tratar esta oposição, e se ela 

realmente existe. Para isso, recorre aos estudos a respeito de responsabilidade, 

para entender um pouco melhor qual é o papel do documentarista no que se 

refere às atuais tecnologias de registro e veiculação de imagem e som. Na 

realidade, o que ele defende é que ética e estética influenciam uma à outra e se 

preocupa com o fato de que as novas técnicas de alguma forma modificam o agir 

do realizador.  

Quando se discute a respeito de documentário, há a preocupação das 

possíveis distorções que o ponto de vista pode ocasionar numa reconstrução da 

realidade. Como tudo aquilo relacionado às exposições da mídia, o material 

realizado é sempre uma possível representação da realidade e não uma 

reprodução fidedigna do mundo em que vivemos. Nichols (2016, p. 36) indica 

que o documentário representa uma determinada visão do mundo, que pode ser 

parecida com a nossa, ou pode ser algo que nunca houvéramos percebido. 

A preocupação com os problemas da representação já aparecia no início 

do século XX, quando o documentário começava a ser produzido em maior 

escala. Grierson (2015)6 traz três princípios iniciais para o que seria o 

documentário. Nestes três princípios é possível encontrar os alicerces para o 

entendimento da responsabilidade de representação no documentário, além de 

iniciar alguns apontamentos a respeito da dificuldade de definição das fronteiras 

que podem ser estabelecidas entre esta arte e a da ficção: 

Primeiros princípios. (1) Acreditamos que a capacidade do cinema em 
deslocar-se, observar e selecionar recortes da vida propriamente dita 
pode ser explorada numa forma de arte nova e vital. Os filmes de 
estúdio ignoram largamente essa possibilidade de abrir a tela ao 
mundo real. Eles registram histórias encenadas com planos de fundo 
artificiais. O documentário registra a cena viva e a história viva. (2) 
Acreditamos que o ator original (ou nativo), e a cena original (ou 
nativa), são os melhores guias para uma interpretação do mundo 
moderno projetada em tela. Eles dão ao cinema maior provisão de 
material. Eles dão poder a mil e uma imagens. Eles potencializam a 
interpretação a acontecimentos do mundo real mais complexos e 
surpreendentes do que a mentalidade do estúdio pode invocar ou o 
mecânico do estúdio recriar. (3) Acreditamos que os materiais e as 
histórias extraídos da realidade bruta podem ser melhores (mais reais 
num sentido filosófico) do que as obras encenadas. O gesto 
espontâneo tem valor especial na tela. O cinema tem uma capacidade 
sensacional de salientar o movimento que a tradição ou o tempo tornou 
ameno. Seu retângulo arbitrário revela sobretudo movimento; rende-

                                            
6 op.cit. 
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lhe sua amostra máxima no espaço e no tempo. Acrescente-se a isso 
que o documentário pode alcançar uma intimidade de conhecimento e 
resultado impossíveis à coreografia mecânica do estúdio e às 
imaculadas interpretações do ator metropolitano. (GRIERSON, 2015, 
p. 23) 

Isso demonstra que a inspiração inicial de alguns pioneiros do 

documentário estava nesse registro do mundo histórico, do mundo real. Ao 

mesmo tempo, queriam combater o escapismo do cinema ficcional. Apesar 

disso, já havia, sim, autores como o holandês Joris Ivens, que em obras como 

Chuva (Regen – 1929) ou A ponte (De brug – 1928) arriscaram um registro mais 

poético da realidade.  

No segundo capítulo do livro Introdução ao documentário, Bill Nichols 

(2016) discute a ética da representação do outro por meio do documentário. O 

autor sustenta que os documentários podem defender ou representar os pontos 

de vista de indivíduos, grupos ou até mesmo de instituições, tudo isso por meio 

de semelhanças ou representações auditivas e visuais do mundo histórico. Isso 

seria feito por meio da disponibilização de impressões, propostas, argumentos e 

da exposição de suas próprias perspectivas.  

Michael Moore pratica isso com muita frequência, em especial quando 

quer criticar o capitalismo ou quando criticava o governo de George W. Bush. 

Mas não é apenas no documentário que este tipo de prática se dá. Oliver Stone 

constrói o filme JFK – a pergunta que não quer calar (JFK – 1991) com um 

conjunto de alegações que às vezes são bem fundamentadas e que noutras são 

apenas especulações para as quais opta em dar credibilidade. Com isso, 

constrói uma teoria da conspiração em volta do assassinato do presidente John 

F. Kennedy que mexe com a percepção do espectador, em especial por seu 

apuro técnico de montagem e sonorização. 

O que chama mais a atenção no descrito por Nichols, e que se adequa 

aos dois exemplos citados, é a parte final do seu período: “...visando nos 

persuadir a aceitar suas opiniões.” (2016, p. 64) Este é um terreno perigoso para 

o cineasta, pois ao mesmo tempo que há a inevitável representação da realidade 

feita por ele, se se levar em consideração os paradigmas do jornalismo, que, de 

certa forma, norteiam algumas condutas do documentarista, há uma quebra na 

imparcialidade do registro. Trata-se fundamentalmente de uma discussão 
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relativa à moral e à ética, pois o impacto decorrente da presença daquele olhar 

a respeito do tema abordado precisa ser considerado por quem o registra.  

Gabriel Mascaro, por exemplo, tem uma abordagem ética bem peculiar ao 

trabalhar o filme Doméstica (2012), pois quer que o olhar a respeito das 

domésticas seja feito pelos jovens que moram nas casas onde elas trabalham. 

Ao fazer isso, o cineasta também nos permite analisar o olhar que estes jovens 

têm, às vezes demonstrando a curiosidade deles ou sua incapacidade de fazer 

o registro. O diretor evita trazer o olhar exato dele. Pretende ser apenas um 

mediador para que seja evidenciada a relação de classe entre patrões e 

empregados. É notável também, em Um lugar ao sol (2009, de Gabriel Mascaro), 

quando o diretor entrevista um personagem que claramente despreza outras 

classes sociais. Ele não se mostra repugnado pela conduta do entrevistado. Na 

realidade, faz mais perguntas para dar oportunidade deste homem revelar seu 

caráter e expor isso ao público. 

O que se poderia questionar é se esta ética documentária permitiria 

liberdades na exposição e abordagem do tema. Consuelo Lins e Cláudia 

Mesquita apontam que há certa arbitrariedade na representação da realidade 

por parte do documentarista. Isso está diretamente ligado à adoção de um ponto 

de vista a respeito do tema abordado. 

[...] documentários não brotam do coração do real, espontâneos, 
naturais, recheados de pessoas e situações autênticas; são, sim, 
gerados pelo mais “puro” artifício, na acepção literal da palavra: 
“processo ou meio através do qual se obtém um artefato ou um objeto 
artístico”, segundo o Dicionário Aurélio. (LINS; MESQUITA, 2008, p. 
58)7 

Ramos (2008) chama atenção para o fato de que vincular a definição de 

documentário à qualidade de verdade da asserção estabelecida reduziria a 

definição deste tipo de filme para: “narrativa através de imagens-câmera sonoras 

que estabelece asserções sobre o mundo com as quais concordo.” (p. 30). Isso 

limitaria a perspectiva a respeito das potencialidades de um documentário e 

                                            
7 Esta citação está dentro do livro Filmar o real, de Consuelo Lins e Cláudia Mesquita, indicado 
no Referencial Bibliográfico desta tese. Porém vale observar que as duas autoras publicaram um 
texto com o título Aspectos do documentário brasileiro contemporâneo (1999-2007) que consta 
na coletânea Cinema Mundial Contemporâneo, organizada por Mauro Baptista e Fernando 
Mascarello (Campinas: Papirus, 2008), em que o conteúdo é um sumário daquilo que está no 
livro delas. Por este motivo e por estar mais completo e aprofundado, apenas o livro Filmar o real 
é citado como fonte de pesquisa no que se refere ao texto das pesquisadoras. 



45 
 

também a possibilidade de ampliarmos nossa própria visão a respeito de um 

dado tema. Anteriormente colocou-se exemplos de filmes sobre o Nazismo e os 

eventos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Se o espectador apenas 

quiser ver aquilo que já conhece, sua visão será nublada por seus 

conhecimentos prévios. Se houver espaço para a exposição desses novos 

olhares, o espectador ganha amplitude naquilo que já tem e pode vir a questionar 

seu saber estabelecido.  

Por esse motivo, afirma-se que a ética no momento do planejamento e 

execução de uma representação do mundo histórico é fundamental. Carroll 

(2005) destaca que as representações não são idênticas ao que representam e 

muito menos seriam aquilo que representam. Pode-se dizer que são 

efetivamente outra coisa. Trata-se de um novo objeto que auxilia em um possível 

entendimento daquela realidade retratada. Uma analogia feita por este pensador 

ajuda a compreender isso: “Se um mapa tivesse de ser o próprio território do 

qual é um mapa, não teria nenhum valor pragmático caso estivéssemos perdidos 

no território em questão.” (p. 75) 

Salles (2015) considera ser ingênua a afirmação de que o documentário 

trabalha com a objetividade, sem contaminação da realidade. Ele aponta que 

aqueles que levantam o problema da aproximação da realidade não entendem 

do processo de se escolher lentes, definir enquadramentos e de edição e 

montagem. (p.269) A ressalva que faz no início de suas explicações é reveladora 

e inspiradora, pois indica consciência a respeito da complexidade no que se 

refere à relação entre documentário e as representações.  

Essa colocação por parte do cineasta levanta uma questão que se mostra 

fundamental para a discussão de ética, ponto de vista e linguagem em 

documentário. No que se refere à epistemologia do documentário, esta não se 

dá de forma exata, límpida e sem ruídos. O documentário é uma construção 

realizada por um ou mais indivíduos e possui particularidades relacionadas às 

intenções destes envolvidos e aos materiais com os quais tiveram contato. Além 

disso, há o fator estético, que também norteia algumas decisões perceptíveis no 

filme. O documentário não é apenas as asserções e as intenções, que em si 

carregam grande responsabilidade, mas um conjunto de estratégias de 
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linguagem que estimulam os sentidos do espectador e causam emoção. E deve-

se considerar que a leitura que o espectador tem a respeito do assunto do 

documentário, e a emoção advinda, está condicionada às experiências 

existenciais que teve no passado. 

Salles levanta a questão de que o documentário não consegue ser um 

espelho da realidade, assim como pregava a Teoria do Espelho no jornalismo. 

Trata-se de uma falácia, exatamente devido aos fatores relativos às 

particularidades de cada um dos envolvidos que fazem o registro daquela 

realidade, seja no jornal, no cinema ou em qualquer outra mídia. O ditado popular 

“Quem conta um conto aumenta um ponto” adequa-se a esta argumentação, não 

necessariamente por acrescentar algum conteúdo a uma história existente, mas 

por evidenciar que o indivíduo com a cessão temporária de contador de um relato 

pode manipular os causos da forma que considerar pertinente às suas intenções 

e impressões. 

Sponholz (2009) discute a construção do conhecimento no jornalismo 

mencionando o estudo de Bentele, que indica que este se dá “na utilização de 

três princípios: a) seletividade; b) perspectividade e c) construtividade.” 

(BENTELE, 1982, p. 124 apud SPONHOLZ, 2009, p. 91) 

O mesmo ocorre no processo de realização do documentário. O cineasta 

seleciona o material que trabalhará durante as três etapas: na pesquisa e pré-

produção escolherá aquilo que mais o atrai ou que considerou mais importante. 

Na filmagem escolherá os enquadramentos, as perguntas a serem feitas aos 

entrevistados, objetos para mostrar e outros que não mostrará. Na finalização, 

escolherá quais imagens ficaram adequadas às suas intenções, quais  

entrevistas atendem suas espectativas e indicará sons complementares para 

despertar emoções no filme, além de afinar a narrativa. 

Quanto à perspectividade, todas as suas ações estarão sujeitas ao seu 

olhar. A abordagem que deseja fazer a respeito de um determinado assunto, e 

que está diretamente ligada à sua ética e sensibilidade, influenciará em suas 

escolhas e tom. O documentarista Johan Van Der Keuken escreveu um texto 

chamado A violência do olhar, no qual discorre a respeito de sua forma de 

abordar o mundo por meio dos filmes. Em meio a questões técnicas, preferências 
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procedimentais, traz uma reflexão sobre a relação do cineasta com a 

representação do mundo real: 

A ideia do olhar, da força do olhar, me leva à questão da realidade. 
Concebo a realidade não tanto como algo que se pode fixar sobre a 
película, e sim como um campo (em termos energéticos). Isso talvez 
seja um tanto vago. O que quero dizer é que a imagem filmada, tal 
como tento realizá-la, resulta antes de uma colisão entre o campo do 
real e a energia que ponho em explorá-lo. É um impulso ativo, 
agressivo. Em algum lugar, a meio caminho, encontra-se um ponto 
forte que vem a ser a imagem filmada. 

Por várias razões, deixamos de lado a ideia de que a realidade é uma 
entidade fechada, que existe fora de nós. [...] Se quiser me exprimir 
não como uma espécie de receptor passivo de uma realidade exterior, 
e sim como alguém que é espectador e, a um só tempo, agente, já 
estarei implicado nessa problemática. (2015, p. 158-9) 

É importante ressaltar que Gauthier (2011) comenta que este cineasta é 

notabilizado pelas filmagens ao vivo em campo, pelo som sincronizado e 

ausência de roteiro preconcebido. 

A construção do documentário, em especial, é evidentemente delicada, 

haja visto as características do material trabalhado. A montagem 

cinematográfica se desenvolveu por décadas exatamente para possibilitar uma 

gama de alternativas de estruturação do produto fílmico. O cineasta escolhe qual 

imagem coloca primeiro da outra, se repete algo, se acelera ou diminui a 

velocidade, se insere uma narração ou deixa silencioso. Tudo isso, de alguma 

forma, passa a afetar a percepção do espectador e as características finais do 

filme. 

Salles (2015) sustenta que todo filme é sobre alguma coisa, enquanto a 

realidade não, e que a preocupação histórica da crítica sempre foi tentar 

entender esta realidade. O autor se coloca em outra direção, a qual se acredita 

ser adequada, estimulante e em sintonia com esta tese:  

Minha posição, que acompanha algumas tendências mais recentes, é 
que não deveríamos olhar para o substantivo, mas para a preposição, 
para o sobre; não para a matéria, mas para o modo como o filme 
aborda a matéria. Dito de outra maneira, o documentário não é uma 
consequência do tema, mas uma forma de se relacionar com o tema. 
(p. 274) 

Em seu documentário No intenso agora (2017), Salles coloca isso em 

prática, ao comentar eventos fundamentais do século XX, como a Primavera de 

Praga e a Revolução Cultural Chinesa, a partir dos registros realizados por sua 
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mãe, Elisa Moreira Salles, que estava nestes locais naquelas ocasiões. A 

narração de João mistura a descrição do que ocorria, com comentários sobre as 

impressões de sua mãe, o que fazia por lá na época e como ele mesmo vê este 

envolvimento de sua genitora em episódios tão importantes. Tornou-se um filme 

pessoal e único a partir do momento que a perspectiva de Salles se voltou para 

uma questão familiar. Em Elena acontece algo muito similar, quando Petra Costa 

opta em voltar a câmera para si para comentar o suicídio da irmã. 

Nichols (2016) traz uma distinção nas formas de fazer a representação de 

mundo em documentários. Utiliza, para tanto, alguns elementos que podem ser  

arranjados conforme o perfil de cada tipo de filme que se deseja fazer. De acordo 

com o autor, ao adotar um destes perfis, o cineasta estaria escolhendo uma 

posição específica em relação àqueles que são representados e àqueles a quem 

o filme se dirige. Ele divide da seguinte forma: 

• Eu falo deles para você 

• Ele fala deles (ou de alguma coisa) para nós 

• Eu falo (ou nós falamos) de nós para você 

Quando se utiliza o Eu falo deles para você, quer se dizer que o 

documentarista traz ao público o conhecimento a respeito de algum tema, 

pessoas, comunidades  com as quais não há contato direto ou acesso. O autor 

aponta que se pode utilizar a voz over, com comentários a respeito do tema, mas 

o cineasta também pode aparecer na tela para falar.  

Documentários tradicionais como Nanook do Norte, A história de 

Louisiana (Louisiana Story – 1948, de Robert Flaherty) ou Onde a terra acaba 

(2002, de Sérgio Machado) demonstram um olhar direcionado ao tema, que pode 

ter variedade de materiais, e optar por um certo afastamento, como se fôssemos 

colocados a certa distância para observar o objeto. 

No caso do Ele fala deles (ou de alguma coisa) para nós, não há um olhar 

pessoal do cineasta. Aqui abre-se espaço para que os indivíduos que estão 

presentes no filme sejam exemplo ou representem a comunidade ou situação 

social, tema no filme. Aqui há uma clara separação entre o cineasta e os atores-

sociais. Pode haver comentários em voz over, mas eles estarão de forma mais 
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impessoal. (NICHOLS, 2016) Um ótimo filme para exemplificar este tipo de 

situação é O prisioneiro da grade de ferro (2003, de Paulo Sacramento), no qual 

o cineasta entrega câmeras para os detentos da Casa de Detenção do Carandiru 

e pede para que eles registrem seu cotidiano. Não à toa, o subtítulo do filme é 

auto-retratos. 

Por fim, quando se utiliza o Eu falo (ou nós falamos) de nós para você, 

cineasta e aqueles que são filmados por ele pertencem ao mesmo grupo. Pode 

haver também uma variação Eu falo de mim para você, onde o tema do 

documentário passa a ser o próprio realizador. Esta última forma de 

representação está diretamente conectada a filmes como Elena, Santiago, Um 

passaporte húngaro (2001, de Sandra Kogut), entre outros, pois são 

caracterizados como filmes em que os cineastas falam de suas experiências (de 

diferentes naturezas) e refletem a respeito delas. 

Há outra forma também de pensar a representação da realidade no 

documentário. Ramos (2008, p.31-2) coloca que quando o documentarista se 

propõe a estabelecer asserções sobre o mundo histórico, estará lidando 

diretamente com a reconstituição e a interpretação de um fato que, no passado, 

teve a intensidade de presente. A reconstituição, ou interpretação, poderá ser 

valorada positiva ou negativamente. É comum haver um julgamento a respeito 

da representação feita pelo documentarista, como se houvesse a 

responsabilidade dele chegar à verdade. Ramos indica que a noção de verdade, 

muitas vezes, se aproxima de algo que definimos como interpretação. 

A partir do momento que se aceita que o documentário é uma 

interpretação, pode-se afirmar que cada um terá a sua ou, de alguma forma, 

poderá aliar a sua à de outrem. Uma das questões que sempre esteve nos 

pensamentos do documentarista brasileiro Eduardo Coutinho era a da verdade. 

Mas ele desprezava a verdade como fim absoluto, pois dizia, como muitos 

filósofos já afirmaram, que a verdade é inatingível. O pensamento de Coutinho é 

profundo e estimulante para os realizadores, pois encaminha o conceito da 

verdade para outro propósito.  

De acordo com Coutinho, a busca deveria ser (e tinha isso como meta) 

pela verdade da filmagem. O presente documentarista tinha o entendimento de 
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que o que se vê não significa uma verdade absoluta, mas a verdade daquele 

encontro. Até isso poderia ser discutido ou contradito, já que o cineasta escolhe 

o enquadramento, os planos utilizados e até mesmo a montagem da cena. Ele 

constrói aquela verdade. Mas para Coutinho a verdade está mais em revelar em 

que situação aquela cena aconteceu, podendo mostrar onde o cineasta se 

encontra, que problemas ocorreram, se houve alguma discussão e se houve 

imprevistos.  

Para o cineasta brasileiro, este tipo de contingência revela muito mais a 

verdade da filmagem do que a filmagem da verdade. Coutinho (2013a) conclui o 

pensamento dizendo que cinema não é para ser ciência, mas terreno para o 

imaginário e o subjetivo. Esse procedimento pode ser conferido em filmes do 

diretor, como o citado Cabra marcado para morrer, Edifício Máster (2002), O fim 

e o princípio (2005) e tantos outros. 

Em seguida, o mesmo cineasta questiona a afirmação de alguns teóricos 

de que a presença da câmera atrapalha o registro, tornando-o artificial. 

Menciona, para sustentar a discussão, o etnodocumentarista francês Jean 

Rouch, que já discutira tal situação:  

[...] isso que é “verdade”, em parte, não tem a menor importância 
porque às vezes é mais importante que a câmera catalise essa 
comunidade [onde se está filmando], catalise as pessoas que estão 
diante dela, para que elas revelem uma “superverdade” delas. Na 
medida em que a pessoa pode representar para a câmera, isso passa 
a ser interessantíssimo também. Como representa para a câmera? 
Que papel? Que figura? E que personagem ela quer representar para 
a câmera? Isso é tão interessante quanto aquilo que ela revela sem a 
presença da câmera. (COUTINHO, 2013a, p. 23-4) 

O presente fragmento de Coutinho demonstra a importância que havia 

para ele, e que há para tantos, como Gianfranco Rosi, autor do já citado Fogo 

no mar e de Sacro GRA (2013), e para Gabriel Mascaro, em Doméstica e Um 

lugar ao sol, na relação que faz entre o documentarista e as pessoas que retrata 

no filme. Elas fazem parte do mundo histórico demonstrado no filme e sua 

presença é parte constitutiva do olhar que se faz a respeito dele. A terminologia 

comumente usada para estas pessoas registradas no documentário é de ator-

social. Discute-se muito sobre a relação entre cineasta e ator-social e os 

cuidados que devem ser tomados nesta abordagem. 
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Deve-se afirmar que a relação entre cineasta e ator-social é uma relação 

de poder. Freire (2011) indica que quem tem a câmera em sua mão detém um 

poder inquestionável sobre quem é objeto de observação. Esse poder pode ser 

exercido durante a filmagem ou até mesmo após o encontro ocorrer. O próprio 

Eduardo Coutinho declara, em depoimento sobre a execução do filme Edifício 

Máster que consta nos extras de seu DVD, que realizava as entrevistas, porém 

somente durante o processo de edição é que descobria seus verdadeiros 

personagens. Por mais que quisesse ser fiel ao que ocorreu na filmagem, 

acabava por selecionar algumas respostas, remover outras, demonstrar alguns 

olhares e gestos. Isso tudo faz parte do poder do realizador.  

Em acordo com o exposto acima, Coutinho (2013a) alega que se deve 

rejeitar a ilusão de que a troca entre documentarista e entrevistado é simétrica. 

Ela é assimétrica por princípio, tendo em vista que não estaria relacionado 

somente ao fato de se conversar com classes populares sem fazer parte delas, 

e sim com aquilo que Freire já comentou: é o documentarista quem está com a 

câmera, um instrumento de poder. Assim, novamente, é ele quem tem a 

responsabilidade moral sobre o registro do tema. 

Coutinho conclui que para compensar este tipo de assimetria, deve-se 

incluir a noção de que há uma diferença entre entrevistador e entrevistado no 

produto feito. Por esse motivo que o cineasta carioca discutia a verdade da 

filmagem. O impacto da presença do diretor, como é tratado pelos atores-sociais 

e como se dá sua interrelação, seria fundamental para demonstrar e desnudar 

ao público uma certa intervenção na realidade retratada. Pode-se afirmar que 

ela é inevitável, mas nem sempre o público está ciente disso. Na ética 

documentária defendida por Coutinho, a exposição da relação auxilia na 

honestidade da representação. 

Mas, então, como o diretor de um documentário deve lidar com os atores 

sociais? Nichols (2016) sugere que se o realizador exercer um suposto direito de 

dirigir seus atores sociais para que tenha a performance que deseja, corre o risco 

de perder autenticidade em seu filme. Não se trata de um filme ficcional, em que 

os atores fazem aquilo que se pede. Na teoria, os atores-sociais seriam 

elementos que contribuiriam para a representação de uma realidade que 
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precisaria ser o mais fiel possível, sem a intervenção do cineasta. Por isso, 

Nichols comenta que os cineastas procuram personagens que, por si só, já 

tenham um comportamento espontâneo diante da câmera que contribua para a 

complexidade e profundidade da obra. 

Isso de certa forma é extremo. Dependendo do estilo de filme 

documentário realizado, é necessário dirigir o entrevistado. Santiago mostra isso 

de forma direta, tornando-se até um dos temas do filme. João Moreira Salles 

insere na montagem final os momentos em que realizava repetidamente os 

depoimentos do personagem Santiago, a fim de buscar aquilo que achava mais 

interessante. Na montagem final do filme, isso está presente para discutir a 

realização cinematográfica em documentário. Porém, deve-se supor que em 

muitos esse procedimento é padrão, seja para corrigir um erro de dicção do 

entrevistado, seja para esclarecer uma fala feita por ele. 

Nichols continua sua argumentação ao realizar uma distinção entre ser 

um personagem em um filme ficcional e em um documentário. Na ficção, o ator 

atua, representando um personagem. No documentário, a pessoa aparece, 

mostrando a si mesma, expondo-se a julgamentos e a revelações sobre sua vida 

ou sobre uma situação. O cineasta precisa sempre ter responsabilidade ao 

abordar o cotidiano, o trabalho e a privacidade destas pessoas. Porém, 

dependendo do caso, e da gravidade do assunto trabalhado, esta 

responsabilidade se torna ainda mais crucial e central na conduta do 

documentarista.  

Deve-se considerar que também não haverá problema se num 

documentário o diretor pedir para os atores sociais interpretarem. Como parte da 

experimentação que quer fazer, também deseja compreender como se 

comportam nestas situações. Isso pode ser exemplificado pelas inúmeras cenas 

em que Eduardo Coutinho pede para seus entrevistados cantarem, em diversos 

filmes, assim como a etnoficção de Jean Rouch ou os curtas de Jorge Furtado, 

como A matadeira (1994) ou O sanduíche (2000), em que mistura documentário 

e ficção de forma inusitada. Nestes dois últimos exemplos, Furtado elabora um 

roteiro e transmite as informações por meio de estratégias ficcionais. Em A 

matadeira, conta a história da Guerra de Canudos por meio dos personagens 
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interpretados por Pedro Cardoso. Enquanto em O sanduíche, faz com que uma 

situação banal em um apartamento aos poucos se revele diferente daquilo que 

percebíamos, cada vez nos afastando mais da situação. Termina por mostrar 

que tudo aquilo era uma encenação feita em praça pública, chegando a misturar 

falas dos personagens com supostos entrevistados que assistiam à filmagem. 

Ao se discutir a representação no documentário e falar da abordagem de 

atores sociais, não se pode esquecer do termo autofabulação. Da-Rin (2006) 

aponta que muitos personagens, quando têm a câmera à sua frente, procuram 

criar uma imagem de si que acreditam ser mais positiva ou vantajosa, o que não 

necessariamente seria um retrato de seus verdadeiros seres, mas aquele que 

gostaria que outros tivessem.  

Ao comentar o trabalho de Jean Rouch e Edgar Morin em Crônica de um 

verão (Chronique d’un Été – 1960), o pesquisador sustenta a ideia de que as 

pessoas que aparecem no filme, além de criá-lo, também criam “uma dimensão 

de si mesmos que não poderia existir sem o filme, dimensão a um só tempo real 

e imaginária.” (DA-RIN, 2006, p. 157) 

Mas também há casos em que se percebe certa negatividade na imagem 

disposta pelo cineasta. Nichols (2016) continua seus questionamentos a respeito 

do papel do ator social nos filmes e aponta diversos exemplos em que a imagem 

gerada deles parece um pouco prejudicada pelo filme. São citados filmes como 

Sherman’s march (1985, de Ross McElwee), Roger e eu e Os mestres loucos 

(Les maîtres fous – 1955, de Jean Rouch), entre outros. E ao comentar os 

procedimentos do cineasta, conecta representação e ética.  

Todas essas questões apontam para os efeitos imprevisíveis que um 
documentário pode ter sobre os que estão representados nele. As 
considerações éticas tentam minimizar os efeitos prejudiciais. A ética 
passa a ser a medida de como as negociações sobre a natureza da 
relação entre o cineasta e as pessoas que ele filma têm consequências 
tanto para aqueles que estão representados no filme como para os 
espectadores. (NICHOLS, 2016, p. 71) 

O pesquisador está preocupado com a conduta do documentarista em 

relação a suas fontes. Para ele, como uma atitude ética a ser tomada pelos 

cineastas, menciona o consentimento informado, comum em outras áreas de 

estudo, como antropologia, ciências médicas, sociologia e afins. Trata-se de um 
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aviso dado àqueles que participarão de algum experimento, onde são elencados 

possíveis acontecimentos e eventuais prejuízos e consequências para a pessoa.  

Quando se trata da experimentação de uma nova droga, os motivos deste 

aviso são evidentes. Porém, quando se trata de um documentário, seria possível 

prever todos os efeitos e consequências daquilo registrado? De acordo com 

Nichols (2016), deve-se avisar ao máximo as intenções que estão por trás da 

realização do filme. Mas aponta que há casos em que a proposta do filme é 

exatamente que as pessoas não tenham consciência daquilo que o cineasta 

quer, pois o que deseja é exatamente testá-las. Ou seja, para cada filme seria 

necessário refletir até que ponto há a obrigatoriedade deste consentimento 

informado para que sejam atingidos os objetivos propostos. 

Freire (2011) discute a forma como o documentarista pode se relacionar 

com os atores sociais. Para tanto, indica esta relação com o trinômio Eu, Tu, 

Isso. Trata-se da aproximação do documentarista com o Outro, aquele que será 

objeto de análise e registro no documentário. A relação com o Outro sempre foi 

tema de análise nos estudos de documentário. Isso porque uma parte 

significativa deste tipo de produção se caracteriza pelo encontro com o Outro, 

aquele que desconhecemos ou detentor de um conhecimento necessário para 

compor o grupo de argumentações que se quer construir como conteúdo do 

filme. 

Discutiu-se sobre a questão do poder do documentarista quanto àquele 

que encontra. Trata-se de um profissional que possui um conhecimento técnico 

e que surge no ambiente do Outro com um maquinário que, por si só, já 

demonstra um certo domínio intelectual. Isso acaba por torná-lo de certa forma 

impositivo, o que pode influenciar o comportamento de todos. 

Caberia ao documentarista lidar com esta situação que, a princípio, foge 

de seu controle. Claudine France, autora do livro Cinema e antropologia, é citada 

por Freire (2011) quando fala a respeito da técnica de inserção, que, para ela, 

seria fundamental para um bom resultado no trabalho do documentarista. Neste 

livro de France, assim como no de Freire, a preocupação maior é com o 

documentário etnográfico, porém este conhecimento pode ser aplicado também 

em outras modalidades de documentário. Essa inserção pode ser mostrada no 



55 
 

documentário ou não. Isso não é um pré-requisito. Dependeria do tipo de 

documentário realizado. 

A inserção é uma fase preliminar, na qual o documentarista procura criar 

uma relação mais próxima com o tema e com as pessoas relacionadas a ele, a 

fim de conseguir adquirir maior conhecimento. Além disso, é tão importante 

quanto conhecer o tema, pois o documentarista também visa ser aceito pelos 

atores sociais como alguém legítimo para estar entre eles e fazer o registro. 

Claudine France considera fundamental conseguir a aderência daqueles que 

fazem parte do mundo histórico, fazê-las entender da sua importância para a 

realização e para o aprofundamento do conteúdo: “Isso significa que a 

originalidade e o êxito da fase de inserção devem-se principalmente à qualidade 

moral e psicológica dos vínculos que venham a se estabelecer entre cineasta e 

pessoas filmadas.” (FRANCE, 1998, p. 344 apud FREIRE, 2011, p. 51) 

Freire (2011) não deixa de ilustrar que isso se mostra fundamental para a 

questão da representação no documentário. Para ele, nessa fase o cineasta se 

serve de recursos como a identificação de informantes, a entrevista e a 

observação imediata de elementos que têm potencial para serem gravados. E 

conclui: “[...] em suma, suas ações têm, quase sempre, como objetivo, a 

prospecção dos elementos que vão dar forma ao seu roteiro, pois será este 

último que servirá de guia às filmagens” (p. 50-1)  

Eduardo Coutinho mostra isso com mestria no filme O fim e o princípio, 

quando chega à comunidade de São João do Rio do Peixe e conhece os 

moradores de lá. Tem uma conversa inicial com um grupo e, em especial, com 

Rosa, que será aquela que o apresentará para potenciais entrevistados. Ela 

passa o filme inteiro conduzindo Coutinho pela comunidade e contando-lhe 

algumas histórias. 

Neste ponto, cabe entender a relação que se dá então com o Outro no 

momento da realização do filme. O documentarista tem a opção de criar um 

vínculo maior e permitir a intervenção por parte do ator social ou fazer o registro 

com um certo afastamento. É a partir disso que se traz a discussão do Eu, Tu, 

Isso. 
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Freire (2011) recorre aos estudos de Martin Buber para fazer esta 

distinção. Inspirado por Buber, Freire defende a necessidade do encontro entre 

documentarista (o Eu) e o Outro (que deveria ser o Tu, mas dependendo da 

conduta do documentarista passa a ser o Isso): 

E esse encontro só pode ser um encontro dialógico se eu me endereçar 
ao Outro como Tu, e não como Isso. Quando me dirijo ao Outro ou às 
coisas do mundo como Isso, não estou me comunicando, pois o 
princípio dessa relação está na separação, e não na união. Trata-se de 
um princípio monológico. (p. 58) 

Eduardo Coutinho (2013b) aponta que os documentaristas devem se 

preocupar em deixar os personagens exporem os seus olhares a respeito do 

mundo que vivem, a fim de extrair uma possível verdade daquele momento. 

Como mencionado anteriormente, não se trata da busca pela verdade absoluta, 

mas pela verdade daquele instante único em que o cineasta está com a câmera 

na frente de seu entrevistado.  

Toda esta preocupação a respeito da relação entre quem faz o 

documentário e o ator social esbarra no fato de haver um ponto de vista, de certa 

forma imposto, que levanta algumas discussões éticas. O cineasta polonês 

Krzysztof Kieslowski também foi documentarista e, de acordo com informações 

do livro A verdade de cada um (2015), fez mais de 20 documentários entre 1966 

e 1988. Ele faz uma rápida reflexão sobre a importância do olhar do 

documentarista quando determina que a essência do campo cinematográfico é 

a relação pessoal e subjetiva do autor com aquilo que observa. Mas procura 

distinguir o que seria a essência do próprio documentarista, do olhar que este 

tem a respeito de seu objeto de análise: “O filme documentário não conta nada 

sobre seu autor; conta sobre o mundo e as pessoas a partir do ponto de vista do 

autor. A argúcia, a expressividade e a flagrância desse olhar do autor conferem 

importância ao filme.” (2015, p. 198) 

O documentarista deve ter em mente sua responsabilidade no momento 

em que realiza o filme e expõe o seu ponto de vista. O espectador é influenciado 

pela qualidade indicial das imagens e sons do documentário. Por ter acesso, 

naquele momento, apenas àquilo que assiste, o público está propenso a aceitar 

o que lhe é apresentado, podendo ou não (ou tendo a possibilidade ou não de), 

posteriormente, investigar a veracidade das afirmações expostas no filme. 
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Nichols (2016) comenta a respeito da qualidade indicial das imagens de 

documentários quando declara que os instrumentos de gravação, por 

registrarem imagens e sons com grande fidelidade, concedem ao material 

gerado um alto valor documental, assim como as impressões digitais no caso de 

pessoas. Também por esse motivo as questões éticas são tão determinantes no 

processo de realização do filme. 

Há a necessidade de preocupar-se com o poder que o audiovisual exerce 

sobre o público para que não se ultrapasse limites éticos inconscientemente. 

Caso estes limites de conduta sejam ultrapassados, a responsabilidade está no 

realizador, que possui pleno entendimento do que o dispositivo cinematográfico 

pode causar e suas potencialidades.  

Pode parecer paradoxal falar em ultrapassar limites éticos 

inconscientemente. Porém pressupõem-se que o cineasta tenha consciência do 

que faz e que domina a linguagem. Caso sua abordagem se mostre falha, com 

distorção ou manipulação dos fatos, deve assumir a responsabilidade por haver 

se proposto a criar um produto audiovisual. Justificar erros de construção por 

não ter consciência do realizado soaria algo entre a irresponsabilidade e a 

mentira. 

A questão ética não está na existência das imagens indiciais que, por si 

só, são documentos. Está na utilização feita pelo cineasta, que as aplica no 

documentário para construir o seu ponto de vista a respeito do tema abordado 

ou até mesmo sobre o mundo histórico. O cineasta deve ter plena consciência 

do que faz e como faz, a fim de atingir seus objetivos sem lesar o público.  

Para Nichols (2016), a imagem indicial captura com precisão certos 

aspectos do que se posta diante da câmera, o que às vezes é chamado de 

acontecimento pró-fílmico. O autor afirma ser esta a qualidade que faz a imagem 

de documentário ter credibilidade como um retrato do mundo histórico, uma 

“fonte essencial de comprovação do mundo.” (p.53). E ainda coloca: “Mas um 

documentário é mais do que comprovação: é também uma maneira particular de 

ver o mundo, de fazer propostas sobre ele ou de oferecer pontos de vista sobre 

ele.” (p. 53).  
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Assim como a relação do público com o jornalismo, há uma certa 

propensão do público em acreditar naquilo exibido no documentário. Há uma 

credibilidade prévia no trabalho do cineasta (assim como no do jornalista) que, 

via de regra, não será questionado.  

Esse questionamento somente surgirá se houver indícios de distorções 

ou problemas de apuração no produto realizado que prejudiquem a 

representação daquela realidade. Não é a existência das imagens indiciais que 

propõe uma discussão ética e, sim, a utilização que o cineasta faz delas. 

Esfir Chub, cineasta ucraniana, notabilizada por filmes de compilação, nos 

quais são organizadas diversas imagens de arquivo para a construção de um 

documentário, traz indicações importantes sobre a responsabilidade do 

realizador cinematográfico e está conectada com a argumentação de Bill Nichols 

a respeito da imagem indicial.  

Para ela, é natureza do trabalho do realizador conhecer muito bem aquela 

realidade que quer registrar, pois não basta apenas coletar as imagens e inserir 

no filme. É necessário ter consciência do impacto da imagem do documentário, 

assim como sua importância em relação ao tema principal abordado. Deve-se 

saber o que cativará e emocionará o espectador. “Esse trabalho, a princípio, em 

nada difere do trabalho de um pintor ou de um músico, que escolhe a partir de 

uma diversidade de sons ou tintas justamente aquelas, e não outras.” (CHUB, 

2015, p. 57). Quando se comentou anteriormente das características de seleção, 

perspectiva e construção, era exatamente deste tipo de escolha que se tratava. 

Bill Nichols (2016) comenta a respeito da forma como o espectador 

interage com a imagem gerada para o documentário. Diz que se cria 

identificação pois aquilo que se vê num documentário (ou até mesmo num filme 

ficcional) são imagens do mundo à nossa volta. A partir do momento em que algo 

é visto na tela e é similar, ou igual, àquilo que se vê quando não se está no 

cinema, há a tendência de acreditar no que se exibe. 

Porém, o autor faz três restrições a este tipo de pensamento: 

• uma imagem não consegue dizer tudo o que queremos saber 
sobre o que aconteceu; 
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• as imagens podem ser alteradas tanto durante como após o 
fato, por meios convencionais e digitais; 

• uma imagem comprovável, autêntica não garante 
necessariamente a validade de alegações mais abrangentes 
sobre o que essa imagem representa ou significa. (p. 61) 

Um realizador que domina o dispositivo cinematográfico sabe que suas 

escolhas narrativas podem alterar a interpretação do público a respeito do 

conteúdo visualizado. Pode, no mínimo, tornar dúbia a interpretação ou até 

mesmo ser tendenciosa. 

A partir do momento que se discute que o documentário é uma 

representação da realidade, poderia ser aceito que há este tipo de situação. 

Cinema é manipulação, é uma construção da realidade. Porém, deve-se levar 

em conta a responsabilidade do documentarista. Não é a mesma do diretor de 

filme ficcional. O documentarista, em seu princípio, ou até mesmo em sua 

definição, teria o compromisso em trazer para o público um olhar a respeito do 

mundo histórico que não esteja distorcido. O embate entre ponto de vista e 

distorção é delicado, pois acaba sendo julgado em cada caso conforme a 

ideologia de quem julga.  

Mas não se pode descartar o fato de que há a possibilidade de alterar 

realidades e seu retrato que chega ao público. Se isso for feito de forma límpida, 

o dilema ético se dilui. O problema está em manipular esta realidade para 

transmitir uma ideia que não seja condizente à verdade dos fatos, com o 

agravante do realizador fazer isso intencionalmente. 

A questão da representação é tão presente nas reflexões dos realizadores 

que alguns filmam no intuito de colocá-la em xeque. Discute-se em trazer para o 

público uma representação da realidade que seja aceitável. Este público, ao ter 

acesso ao documentário, tende a acreditar naquilo exposto.  

Os cineastas que partem para este tipo de procedimento querem expor 

ao público que nem sempre o que se vê é um retrato fiel da realidade. No fundo, 

querem demonstrar que o público pode ser manipulado de diversas formas. 

Conforme Nichols diz (2016, p. 75): “esses filmes trabalham para questionar as 

suposições do público sobre a representação no documentário.” 
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O mesmo pesquisador menciona o filme No lies (1973, de Mitchell Block), 

no qual um cineasta entra em um apartamento e começa a registrar o dia a dia 

de uma jovem. No meio da conversa ela diz que foi estuprada recentemente e o 

cineasta, ainda em dúvida se deveria manter a filmagem, começa a lhe fazer 

perguntas. Logo passa a questionar se realmente aquele estupro aconteceu e a 

angústia dela visivelmente cresce, até que o cineasta opta por interromper a 

gravação. Somente quando sobem os créditos é que se descobre que os 

protagonistas do filme são atores. Nichols revela:  

Block faz desse embuste uma manobra calculada para dizer o que 
pensa: ficamos sabendo, nos créditos finais, que os dois atores sociais 
são, na verdade, atores treinados e que sua interação não foi 
espontânea, mas roteirizada. No lies funciona como um 
metacomentário sobre o próprio ato de filmar, sugerindo que nós, como 
público, somos colocados numa posição semelhante à da jovem. 
Também estamos sujeitos às manipulações e manobras do cineasta, 
e também nós podemos ficar perturbados e angustiados com elas. 
(2016, p. 75-6) 

Encontra-se o mesmo no filme Jogo de cena (2007), em que Eduardo 

Coutinho faz suas costumeiras entrevistas com pessoas comuns, a fim de 

conhecer suas histórias. O cineasta se vale, primeiro, de sua qualidade de 

entrevistador para descobrir personagens relevantes para o público. Mas 

descobre-se que quer fazer algo diferente. 

À medida que o público assiste ao filme, se dá conta que há algo de 

estranho ocorrendo. Vê-se que duas pessoas contam a mesma história, sendo 

que uma delas é uma atriz de renome, conhecida do grande público. São 

utilizadas as reconhecidas atrizes Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Marília 

Pêra, e outras que não são famosas, e que o público não tem ciência de serem 

atrizes. Mas as histórias são delas, ou elas estão interpretando? É possível duas 

pessoas terem a mesma história?  

Assim começa a grande experimentação de Coutinho: o público passa a 

questionar cada um dos depoimentos, sem acreditar imediatamente que se trata 

de uma história daquela exata pessoa que conta. A crise da representação está 

instaurada a partir do momento em que não se sabe quem é dono da história de 

quem. O que Coutinho quer mostrar é aquilo que foi descrito neste capítulo: o 

dono da história acaba sendo o realizador que compõe, organiza e expõe estes 

depoimentos e materiais recolhidos. 
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Fernão Pessoa Ramos (2008) escreve a respeito dessa opção de alguns 

cineastas por desafiar as fronteiras do documentário, assim como testar a 

percepção do público.  

O fato de alguns documentaristas e documentários se proporem a 
enganar explicitamente o espectador (o que os norte-americanos 
chamam de mockumentary), fazendo-o assistir a documentários que 
são na realidade ficções (ou o inverso), em nada diminui a espessura 
histórica dos campos que estamos abordando (cinema de ficção e 
documentário). O artista é livre para trabalhar embaralhando fronteiras, 
mas parece evidente que esse fato não impede que elas existam, 
inclusive por fornecerem a medida do trabalho transgressor.” (RAMOS, 
2008, p. 24-5) 

Voltando à plataforma de madeira com o rolete que transita de um lado 

para o outro, o cineasta pode agora pegar uma segunda plataforma e colocar 

por cima da primeira. Se o rolete estiver sobre a parte ficcional da primeira 

plataforma, a parte da segunda que cobrirá este rolete será exatamente a da 

informação, o que fará as duas coisas ocorrerem ao mesmo tempo. 
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2. A REALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA 

Quando se pensa na realização de um documentário, uma das questões 

levantadas é como abordar o tema do filme. É algo crucial, pois nesta abordagem 

está implicada a forma como o cineasta pretende que o público perceba a história 

que será contada. Ramos (2008) indica que alguns autores se referem a 

documentário de forma genérica, tendo em vista aquilo que se convencionou 

chamar de documentário clássico. Isso limita o olhar sobre a amplitude de 

possibilidades para se trabalhar o tema desejado. Confude-se o termo 

documentário com a estilística documentária clássica, o que, de acordo com o 

autor, causa confusão. 

As possibilidades de abordagem são tantas quanto há documentaristas 

pelo mundo, isto é, cada um tem sua própria abordagem. Os fatos sempre serão 

os mesmos, pois a Realidade Primária é imutável. Porém o olhar dado a respeito 

desta realidade no momento de fazer sua representação é particular e 

relacionado às noções estéticas, ideológicas e culturais dos responsáveis pelo 

filme. Tem-se visto estilos mais ousados e fora do cânone serem utilizados, o 

que amplia sobremaneira as formas de intervenção dos cineastas. 

Bernard (2008) explica que a abordagem é uma das primeiras coisas a 

serem pensadas quando considera-se contar uma história. Pode haver diversas 

variações de tom, estilo, ponto de vista e enfoque ao apresentá-la para o público.  

A autora aponta que essas escolhas também estão relacionadas ao 

repertório do cineasta, que discute com sua equipe os elementos que o agradam 

em outros filmes e que considera adequados para o projeto em questão. Trata-

se da autoria no documentário, algo inerente às artes e ao cinema em si, voltada 

diretamente ao que foi discutido no primeiro capítulo a respeito do ponto de vista 

do realizador, expresso em suas escolhas narrativas e estéticas. 

Às vezes as diferenças de abordagem podem se dar em pequenos 

detalhes, como a utilização de uma gravação telefônica como fio condutor do 

filme, aplicação de voice over, ou algo mais amplo como mostrar o cineasta 

inserido num ambiente hostil ou conduzir a trama no estilo de um documentário 

noir. Este último é o caso de A tênue linha da morte, que trabalha num estilo 
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tradicional, mas com enquadramentos e utilização de material inspirados nos 

filmes policiais noir, tanto os clássicos dos anos 1940 e 1950 quanto, 

principalmente, sua posterior releitura da New Hollywood, a partir dos anos 1960. 

Assistir a este documentário de Errol Morris remete diretamente a filmes como 

No calor da noite (In the heat of the night – 1967, de Norman Jewison) ou Caçada 

humana (The chase – 1966, de Arthur Penn), tanto pela ambientação quanto 

pela textura das imagens. 

Atualmente, tem-se visto algumas produções na internet que chamam a 

atenção devido ao formato apresentado. Making a murderer (2015, de Moira 

Demos e Laura Ricciardi), por exemplo, é uma série documental da Netflix que 

destrincha a vida de Steven Avery8 a fim de entender por qual motivo ficou preso, 

foi solto, e depois acabou acusado de outro crime. Essa trama investigativa dura 

dez episódios de aproximadamente uma hora cada, apenas na primeira 

temporada. São muitos detalhes apresentados, com uma vasta gama de 

material. 

Os estilos sempre variaram conforme o realizador, exatamente pelas 

questões relacionadas à particularidade da representação da realidade. Com 

isso, as preferências estéticas, ideológicas e político-sociais de cada 

documentarista sempre acabaram e acabarão por determinar o perfil da obra 

resultante. Nichols (2016) menciona a existência de documentaristas como Chris 

Marker e Luis Buñuel, que fizeram obras extremamente subjetivas e retóricas – 

respectivamente Sem Sol (Sans Soleil – 1983) e Terra sem pão (Las Hurdes – 

1933) –, e outros mais jornalísticos, como Frederick Wiseman, de A escola (High 

School – 1968), Hospital (1970) e Ex Libris – the New York Public Library (2017), 

aos quais acrescentamos outros como Barbara Kopple, de Harlan County: 

tragédia americana (Harlan County, USA – 1976) e Errol Morris, com A tênue 

linha da morte. 

O cineasta Robert Drew (2015), autor de documentários famosos como 

Primárias (Primary – 1960) e Crise (Crisis: behing a presidential commitment – 

                                            
8 Steve Avery, após diversos pequenos delitos, foi acusado de estupro e preso. Porém descobriu-
se que a testemunha principal foi influenciada pela polícia, que tinha a intenção de prender o 
homem para se vingar de seu passado. Somente dezoito anos depois conseguiram provar que 
não era culpado. Depois de solto, Avery é acusado de homicídio. 
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1963), escreve que queria que seus filmes se afastassem do modelo meramente 

educativo, para mostrar mais como é o mundo. Não à toa, o cineasta é um dos 

fundadores da escola do Cinema Direto Americano, exatamente com as duas 

obras acima mencionadas. A crítica dele se direcionava ao documentário feito 

para televisão, pois principalmente em sua época este tipo de filme era vinculado 

a cineastas, com a produção realizada em película e que demandava 

conhecimento técnico e de linguagem. Tanto isso é verdade, que a revolução do 

Cinema Direto começa nas produções televisivas, mas se estende para toda a 

produção documentária, rompendo as fronteiras desta única mídia. Drew chega 

a indicar que “A maior parte dos filmes documentários era na verdade palestras. 

Eles eram então, e a maioria assim permanece, palestras ilustradas com 

imagens.” (2015, p. 112) 

O cineasta americano comenta que ao chamar John F. Kennedy e Hubert 

Humphrey, na época candidatos nas primárias do Partido Democrata para 

eleição da presidência dos Estados Unidos, para participarem do filme Primárias, 

contou que aquele era um novo tipo de reportagem, em que os cineastas teriam 

que viver com os personagens dia e noite e que os candidatos não poderiam 

saber o que estava sendo filmado e nem o porquê.  

Trata-se daquilo que Lins e Mesquita (2008) indicam que os 

documentaristas do cinema observativo aspiravam: a invisibilidade, como se a 

equipe realmente não estivesse lá. Podiam até mesmo remover qualquer indício 

na fase da montagem.  

Robert Drew complementa dizendo que a reação da emissora de televisão 

foi positiva, apesar da NBC estar na época acostumada a fazer documentários 

fundamentados em narração. Naquele momento, o realizador apresentava um 

filme com apenas três minutos de narração e com muita ação filmada, que foi 

bem aceito pelos executivos da empresa. 

Alguns teóricos procuram realizar classificações para as abordagens de 

documentário. Bill Nichols (2016) separa os documentários em seis modos: 

Expositivo, Observativo, Participativo, Poético, Reflexivo e Performático. Esses 

modos podem ser misturados de forma harmônica conforme a necessidade do 

realizador, dispensando o puritanismo da utilização de apenas uma forma de se 
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fazer o documentário. Nichols reforça que o fato de um cineasta utilizar mais de 

um modo não significa que a categorização é inválida, mas que muitos adotam 

“um enfoque fluido, pragmático do material, misturando modelos e modos 

diferentes para obter um resultado distinto.” (2016, p. 164) Não cabe uma 

explanação a respeito de cada um desse modos, exceto daqueles que farão 

parte da análise do objeto de estudo dessa tese, o filme Elena, ou seja: o poético 

e o performático, no item 2.1 desta tese. 

O pesquisador americano faz essa divisão tendo em vista os 

procedimentos de um cineasta tanto no momento da filmagem quanto na pós-

produção, que afetam diretamente o produto final. Nichols aponta que essa é a 

forma do cineasta definir como organizará as imagens e sons do filme, tendo 

relação direta com o que chama de voz do realizador.  

Para ele, isso está relacionado ao estilo do filme, utilizando técnicas 

cinematográficas que também existem na ficção, como montagem, discurso, 

música, composição, iluminação e outros.  

Mas haveria uma distinção. No caso do documentário essa voz falaria na 

direção do espectador de uma forma social, sobre o mundo que há em comum 

entre nós: “[...] a voz atesta como o cineasta se engaja no mundo histórico no 

curso da realização do filme” (2016, p. 87).  

Esses comentários de Nichols estão diretamente ligados às 

considerações sobre a importância das asserções, indicadas por Carroll e 

Ramos, que ajudam a definir o que é um documentário. 

As escolhas dos cineastas passam por algumas destas questões: haverá 

afastamento dele em relação ao tema ou aos atores-sociais? Há contato ou não, 

interação ou não? Variedade de planos, com montagem acelerada, ou planos-

sequência mais estendidos, como nos filmes observativos ou participativos? 

Quem será o personagem do documentário? Alguém que faz parte daquele 

mundo ou o cineasta que se insere nele? Tudo isso são perguntas a serem 

enfrentadas previamente e que impactam diretamente no efeito de sentido que 

o público absorverá ao assistir ao documentário.  
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Para complementar, lembremos o que Nichols (2016) indica como 

escolhas do cineasta que contribuem para a formação da voz do documentário: 

1) Quando cortar, ou montar, e o que sobrepor. 

2) Como enquadrar ou compor um plano (primeiro plano ou plano 
geral, ângulo baixo ou alto, luz artificial ou natural, colorido ou preto 
e branco, quando fazer uma panorâmica, aproximar-se ou 
distanciar-se do elemento filmado, fazer travelling ou permanecer 
estacionário, e assim por diante). 

3) Quando gravar som direto no momento da filmagem e quando 
acrescentar posteriormente som adicional, como traduções em voz 
over, diálogos dublados, música, efeitos sonoros ou comentários. 

4) Quando aderir a uma cronologia rígida ou rearrumar os 
acontecimentos, a fim de sustentar uma opinião ou um estado de 
ânimo. 

5) Quando usar fotografias e imagens de arquivo ou feitas por outra 
pessoa ou usar apenas as imagens filmadas pelo cineasta no local. 

6) Em que modo de representação do documentário basear-se para 
organizar o filme (expositivo, poético, observativo, participativo, 
reflexivo ou performático). (p. 89) 

Estas decisões tomadas no âmbito prático, técnico e estético, definem 

como será a interação do espectador com o filme. A vivência da história é sujeita 

à vontade do realizador, que por meio de cada procedimento direciona o olhar, 

a atitude e a reflexão de seu público a respeito dos temas, personagens e o 

entrelaçamento das informações. 

Grierson (2015) tem uma citação poética a respeito da beleza contida nas 

escolhas de um cineasta, quando chama atenção para as qualidades de 

linguagem de Berlim, sinfonia da metrópole (Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt – 

1927, de Walter Ruttmann). Na década de 1930, o cineasta escocês já indicava 

que a qualidade técnica da linguagem poderia servir ao documentário, algo que 

o passar do tempo apenas serviu para confirmar. Na descrição efetuada por ele, 

cada frase retrata um plano e demonstra o poder de uma decupagem minuciosa 

para a transmissão de uma ideia: 

Em tomadas suaves e belamente cadenciadas, um trem corre por 
alvoradas suburbanas rumo a Berlim. Rodas, trilhos, detalhes de 
motores, cabos telegráficos, paisagens e outras imagens simples 
escoam em desfile, com repetições similares ocasionalmente entrando 
e saindo do movimento geral. Há uma sequência de tais movimentos 
que, na totalidade de seu efeito, cria com muita imponência a história 
de um dia berlinense. O dia começa com uma procissão de 
trabalhadores, as fábricas iniciam o expediente, as ruas enchem-se; a 
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manhã da cidade torna-se uma confusão de pedestres emaranhados e 
bondes [...] (p. 27) 

Fora possível observar esse tipo de procedimento em Um homem com 

uma câmera (Chelovek s kino-apparatom – 1929, de Dziga Vertov). Neste filme 

o cineasta soviético procurou realizar uma mescla entre o registro de um dia em 

Moscou e Odessa com próprio ato de registrar. Vertov faz uma grande reflexão 

a respeito da arte cinematográfica quando ainda estava em seu início. 

Tanto Nichols (2016) quanto Gauthier (2011) e outros estudiosos tratam 

de outras classificações além dos modos do documentário, que aproximam este 

tipo de filme de procedimentos de não-ficção que estão presentes em outras 

áreas como a literatura, o teatro e o ensaio. Nesse quesito, não se trata apenas 

do modo, dos procedimentos do realizador, o caso é relacionado à conexão que 

o conteúdo tem com modelos previamente conhecidos e que serão refletidos no 

filme. 

Gauthier (2011), por exemplo, comenta a respeito do ensaio documental, 

que muitos chamam de filme-ensaio, que trata de um filme em primeira pessoa, 

liberado de limitações narrativas clássicas e se aproximando muito do cinema 

experimental. Robert Stam (2015) chega a mencionar os filmes de um dos 

grandes expoentes deste estilo, Chris Marker, dizendo que este batizara seu 

cinema de Cine Ma Verité9, chamando atenção para o caráter pessoal dos filmes 

que produzia. Aqui, o cineasta francês fizera um trocadilho com um dos 

conhecidos estilos do documentário mundial, o Cinéma Verité (conhecido no 

Brasil como Cinema Verdade), tradicional nos anos 1960 e 1970.  

Já Teixeira (2012) adverte que essa noção de ensaio é de enorme 

pertinência na contemporaneidade, devido às transformações do meio. O autor 

não considera que seja um formato específico de documentário, mas sim uma 

tendência de estruturação, que serviria para qualquer tipo de conteúdo, contanto 

que houvesse a disposição do realizador em enfrentar o desafio. Com a atual 

tendência da realização de documentários subjetivos, voltados ao realizador, o 

ensaísmo torna-se uma opção frequente e quase inevitável. Seria uma espécie 

de ensaio biográfico, o que pode ser observado em Elena, quando Petra Costa 

                                            
9 “Cinema Minha Verdade” (em tradução livre) 
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desenvolve um olhar particular sobre morte e luto a partir de sua própria 

experiência. 

Da mesma forma, Agnès Varda, cineasta francesa, veterena da Nouvelle 

Vague, também é um exemplo de realizadora de filme como ensaio, em que o 

autor é mais evidenciado, remontando à tradição do Ensaio literário, fundada por 

Michel de Montaigne, no século XVI.  

Yakhni (2014) analisa que o cinema de Varda se vincula à esfera dos 

afetos, uma vez que seus pontos de partida se relacionam com motivações 

pessoais da cineasta. Sua curiosidade a respeito das pessoas, de personagens 

conhecidas ou de si mesma geram documentários criativos e originais. Seja para 

entender melhor a complexidade de Jane Birkin, explorar sua própria obra, 

conhecer os personagens que moram na Rue Daguerre, no filme Daguerreótipos 

(Daguerréotypes – 1976) ou até mesmo para expor um encontro frustrado com 

Jean-Luc Godard em Visages Villages. Além disso, a pesquisadora aponta que 

muitas vezes há a presença da narração. Trata-se de um cinema confessional, 

no qual a cineasta descobre mais a respeito de si quando realiza o filme. O 

documentário é esta viagem para o interior da própria autora, não se sabendo 

onde chegará. 

As narrativas de Varda são sempre situadas, fragmentadas, sem 
pretensões de generalizações ou totalizações. Circunscritas ao âmbito 
pessoal, ao próximo, estão sempre se desenvolvendo passo a passo 
e, se o ponto de partida está dado, o de chegada é um devir que se 
constitui pelo filme, por uma realidade que ele constrói. (YAKHNI, 2014, 
p. 36) 

É exatamente com isso que Varda se diverte: o inusitado, a incerteza, o 

recriar constante de seu pensamento acerca do tema e de seus personagens. 

Isso é algo próximo ao que Jonas Mekas (2015) comenta a respeito de 

sua arte de filmar. O cineasta de origem lituana aponta que percebera nos anos 

1960 que os filmes que realizava tinham mais o aspecto de um diário ou de uma 

memória de infância do que de retrato a respeito da cidade que era mostrada. 

Mekas mostrava Nova York, porém percebeu que não era uma Nova York 

padrão, mas a Nova York dele, relacionada às suas memórias e à sua 

afetividade. 
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Apesar de ter um viés experimental, deve-se diferenciar o que de fato é 

um cinema experimental do documentário. Ramos (2008) volta às décadas 

iniciais da tradição documentária para apontar que John Grierson, tão importante 

para o desenvolvimento da escola inglesa de documentários, tinha uma 

identificação direta com o que era feito na União Soviética.  

A princípio, imagina-se que seria uma aproximação de Dziga Vertov, tão 

fundamental para o desenvolvimento do documentário poético e articulado, que 

utiliza a montagem como instrumento de exposição da cidade, em especial no 

mencionado Um homem com uma câmera.  

A curiosidade está no fato de que Grierson não se interessou tanto por 

Vertov quanto pelos filmes realizados por Sergei M. Eisenstein. Para ele, a 

produção e as teorias do soviético eram o norte a ser seguido. Ramos lembra 

que foi Grierson quem montou a versão inglesa de O encouraçado Potemkin 

(Bronenosets Potemkin – 1925) e que preparou o seu lançamento no mercado 

britânico. Além disso, teria sido o convívio com aquele cinema construtivista, de 

montagem pensada desde o roteiro, que rendeu a produção do primeiro e único 

documentário do escocês: Drifters (1929).  

Esse estilo de montagem também estava sendo explorado por outros 

cineastas que buscavam criar uma poética na associação das imagens e que 

eram contemporâneos a Eisenstein e Grierson. Abel Gance, Jean Epstein, Jean 

Cocteau, René Clair, Jean Vigo, Joris Ivens e tantos outros tentaram dar um 

olhar mais particular aos registros que faziam, seja com intuitos meramente 

documentais ou explicitamente vanguardistas.  

Nichols (2016) aponta que a presença destas vanguardas na década de 

1920 permitiu que o cinema se libertasse da reprodução daquilo que 

simplesmente aparecia na frente da câmera, para enaltecer o olhar do artista. 

Ainda hoje há reflexos diretos desta revolução na forma de se pensar o filme, 

com a tendência de alguns cineastas em buscar uma certa poesia na realização 

de suas obras. O documentário poético visto hoje em dia é herdeiro direto desta 

tradição, destes pioneiros. 
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Grierson (2015) se dizia devedor do estilo de Eisenstein, mas também do 

filme Berlim, sinfonia da metrópole e da tradição de documentários etnográficos 

de Robert Flaherty. A leitura de seu texto confirma essas indicações, feitas por 

Ramos e mencionadas aqui, e traz a seguinte complementação: 

Drifters foi uma simples contribuição nesse sentido, mas somente uma 
simples contribuição. Seu tema pertencia em parte ao mundo de 
Flaherty, pois tinha um quê do bom selvagem e certamente um bom 
punhado dos elementos da natureza para justapor. Usou, entretanto, 
vapor e fumaça e combinou, em certo sentido, os efeitos de uma 
indústria moderna. Olhando em retrospecto para o filme agora, eu não 
sublinharia os efeitos de cadência que construiu (porque tanto Berlim 
como O encouraçado Potemkin [...] vieram antes dele), tampouco os 
efeitos rítmicos (embora eu creia que hajam superado o exemplo 
técnico de Potemkin nesse sentido). O que parecia possível 
desenvolver no filme era a integração entre imagens e movimento. [...] 
Em outras palavras, as tomadas foram reunidas não só em busca de 
apresentar descrição e cadência, mas também de realizar comentários 
a respeito de tudo aquilo. [...] Faço esta colocação não em louvor ao 
método, mas como uma simples análise deste. (GRIERSON, 2015, p. 
30-1) 

Essa colocação ajuda a demonstrar que há uma ligação direta entre o 

documentarismo nos idos de 1920 e 1930 e as artes de vanguarda. Ramos 

(2008) menciona filmes que realizam representações dos espaços urbanos, 

como o já citado Berlim, sinfonia da metrópole, outro muito conhecido como Rien 

que les heures10 (1926, dirigido por Alberto Cavalcanti) e sua ressonância 

brasileira, São Paulo, sinfonia da metrópole (1929, de Adalberto Kemeny e 

Rodolfo Rex Lustig). Esses, sim, estariam alinhados àquele estilo da obra de 

Vertov, mas também se conectam às vanguardas. O autor indica que Apenas as 

horas tinha diversos procedimentos estilísticos caros aos modernistas, como 

fusões, sobreposições, movimentos rápidos de câmera (conhecidos como 

chicote). Isso resultava num trabalho impressionista com momentos surrealistas.  

Ramos (2008) faz esta explanação para deixar claro ao leitor que há uma 

sintonia tradicional entre documentário e cinema experimental e de vanguarda. 

O filme-ensaio se mostra completo devedor desta tradição a partir da teorização 

de autores como Timothy Corrigan (2015), que vem desde Vertov até chegar a 

Agnès Varda num histórico sobre este estilo.  

                                            
10 Há algumas traduções brasileiras para o título deste filme, como Além das horas ou Nada além 
das horas. Por não haver um consenso e normalmente ser indicado em textos acadêmicos no 
seu título original, optou-se por seguir este procedimento, para não falhar na precisão da 
informação. 
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O autor aponta que o surgimento oficial do filme-ensaio se dá no final da 

década de 1950, com o filme Carta da Sibéria (Lettre de Sibérie – 1959, de Chris 

Marker) e a caracterização, no mesmo ano, deste filme como filme-ensaio pelo 

crítico André Bazin. 

A distinção entre experimental e documentário estaria muitas vezes na 

qualidade das asserções presentes nos filmes, mas da mesma forma eles 

poderiam se fundir. A experimentação não é um gênero a ser definido, mas um 

procedimento a ser utilizado quando se questiona as formas de representar. 

Cavalcanti (2015), no final dos anos 1940, apontou o valor e importância 

da experimentação para o cinema documentário quando aconselhou jovens 

realizadores a não deixar de fazer experiências, pois considerava que foi isso 

que fez o documentário ser reconhecido e fazer sentido como produção 

cinematográfica. 

No percurso de seu texto, Ramos (2008) chega até os tempos atuais, e 

menciona o documentário poético como uma expressão da experimentação 

estilística. Ao fazer um filme que tenha um viés mais pessoal, naquilo que 

chamam de documentário em primeira pessoa, esta experimentação pode 

contribuir para a realização dos documentários performáticos.  

Dancyger (2007) comenta que há três tendências comuns em 

documentários pessoais: a característica visual admirável, a mistura de filmagem 

encenada com filmagem realista e o uso da ironia. 

Há outros modelos de não-ficção que os autores apontam como 

atualmente relacionados aos conteúdos abordados em documentário. Nichols 

(2016) menciona a reportagem, na qual se busca provas a respeito de algum 

caso, ou defende-se um argumento. 

Porém, a diferenciação entre documentário e reportagem é muito delicada 

devido à história do desenvolvimento do campo cinematográfico. Ramos (2008) 

comenta que a famosa frase de John Grierson, “documentário é o tratamento 

criativo da realidade”, originalmente era creative treatment of actuality. Ou seja, 

falava-se da atualidade, e não daquele que se tornou um conceito muito mais 

complexo e difícil de lidar: a realidade.  
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A intenção documental no seu início era trazer, em especial na escola 

documentária britânica da década de 1920/30, um registro dos acontecimentos 

que se davam na época. Esta tradição se estendeu por todo o mundo por 

diversas décadas, inclusive no Brasil.  

Os newsreel, conhecidos em nosso país como cinejornais, eram exibidos 

em salas de cinema, antes da projeção do filme principal, desde as primeiras 

décadas do século XX até aproximadamente os anos 1960. Os filmes de Primo 

Carbonari, Canal 100 e Jean Manzon acompanharam a vida dos espectadores 

brasileiros principalmente a partir dos anos 1950.  

Grierson (2015), no início da década de 1930, se mostrava contrário à 

aproximação entre documentário e cinejornal, pois achava que este era vazio, e 

não transmitia grandes significados e conhecimento. 

Com isso, não é à toa que aos poucos surge a ânsia em fazer uma divisão 

entre documentário e atualidade. Voltando à afirmação de Grierson, 

“documentário é o tratamento criativo de atualidades”, Ramos (2008) comenta 

que se procura fazer mais um tratamento criativo em busca do documentário se 

tornar uma espécie de construção artística, enquanto o termo atualidades perde 

espaço. 

Para Ramos (2008), o que corresponde ao antigo conceito de atualidades 

é a reportagem. O autor indica que o documentário tem um viés autoral que a 

reportagem não tem. Para fazer uma distinção mais exata, recorre a uma 

definição mais precisa sobre o que é o documentário:  

O documentário constitui uma forma narrativa que é geralmente fruída 
na unidade de uma extensão temporal determinada. Em outras 
palavras, as vozes que enunciam no documentário pertencem a um 
conjunto discursivo orgânico que estamos chamando de narrativa. E 
qual é a unidade da narrativa documentária? Algo muito próximo 
daquela que chamamos de filme: uma narrativa enunciada numa 
duração temporal variável, mas una, sendo veiculada ao espectador 
enquanto unidade. O documentário, portanto, é um filme no modo que 
possui de veicular suas asserções e no modo pelo qual as asserções 
articulam-se enquanto narrativa com começo e fim em si mesma. (p. 
58) 

Em seguida, faz uma oposição ao apresentar o que considera ser uma 

reportagem. Para este professor é uma narrativa que enuncia asserções sobre 

o mundo, mas que, diferentemente do documentário, é veiculada em um 
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programa televisivo que chamamos de telejornal. Declarando que, do mesmo 

modo que a tradição do filme documentário flexiona uma narrativa com 

imagens/sons, estabelecendo asserções sobre o mundo, o formato do telejornal 

flexiona a narrativa assertiva sobre o mundo como programa telejornal.  

E qual seria a forma da narrativa da reportagem? Ramos aponta que a 

reportagem muitas vezes está vinculada ao discurso do âncora do telejornal ou 

à figura do repórter que aparece nas imagens. Porém a distinção não é tão 

simples assim pois:  

O programa telejornal é composto pela sucessão de notícias, sem 
haver propriamente uma narrativa que articule sua unidade no todo. Ao 
contrário da reportagem do programa telejornal, o documentário não 
está vinculado a acontecimentos cotidianos de dimensão social que 
denominamos notícia. (p. 59) 

O autor não deixa de mencionar que há reportagens em programas 

televisivos que se aproximam muito das características estilísticas do 

documentário. Menciona algumas reportagens mais longas presentes no Jornal 

Nacional e no Fantástico, ambos da Rede Globo de Televisão, mas 

principalmente se concentra na antiga tradição do Globo Repórter das décadas 

de 1970 e início de 1980.  

O professor da Unicamp considera que esse período teve um viés mais 

autoral, possibilitado pela utilização da película e que, a partir do início da década 

de 1980, com recursos como o U-Matic11 e VHS12, houve maior controle de 

produção, o que diminuiu o trabalho artístico dos cineastas. Harris (2008) 

comenta uma fala de Eduardo Coutinho, que descreveu a importância da 

questão técnica para o término desta fase do Globo Repórter. Este programa era 

filmado desde a década de 1970 em película, e os censores tinham dificuldade 

de analisar o material devido ao processo químico que era demorado e se dava 

em locais distantes da Rede Globo. Quando passou a ser eletrônico, bastava ir 

até a sala de edição, pegar o material bruto na mão e levar embora para análise. 

Álvarez (2015) aponta que há aproximações fundamentais entre 

reportagem e documentário. No exercício de seu trabalho como jornalista 

                                            
11 Formato de vídeo analógico, típico dos anos 1970 
12 Formato de vídeo analogico, típico a partir dos anos 1980 
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cinematográfico, como se denomina, pôde perceber como o jornalismo contribui 

para o desenvolvimento das técnicas do documentário, mesmo havendo 

diferenças entre os dois. O cineasta descreveu isso numa palestra no Festival 

de Cinema Jovem, em Cuba, em 1978.  

O jornalismo cinematográfico, ao aproximar-se da realidade como 
notícia, enriquece a linguagem do documentário. Porque o 
documentário atual não existe sem uma parcela considerável de 
jornalismo. O uso das estruturas de montagem permite que a notícia 
originalmente filmada seja reelaborada, analisada e situada no 
contexto que a produz, conferindo-lhe maior alcance e uma 
permanência quase ilimitada. (p. 146-7) 

Sua fala é motivada pelo momento político da América Latina da época, 

imersa em ditaduras. O tipo de jornalismo cinematográfico que realizava era 

ideológico e panfletário, o que evidentemente está no subtexto de suas palavras. 

É desta forma que suas palavras devem ser lidas, pois Álvarez queria mostrar a 

responsabilidade do profissional em fazer o registro diário daquilo que acontecia 

em seu país. 

Por fim, recorremos ao comentário de Nichols (2016), ao dizer que uma 

diferença possível entre documentário e reportagem está na presença da voz do 

realizador no primeiro. Não é a voz propriamente dita, como se fosse uma 

narração, mas uma personalidade que se dirige ao público e traz uma 

perspectiva pessoal a respeito do mundo histórico retratado. A reportagem, 

apesar de também sofrer um processo de seleção, procura tornar o olhar 

personalizado mais invisível para o espectador. 

2.1. O DOCUMENTÁRIO PERFORMÁTICO, ENVOLTO POR POESIA, 

RELATOS PESSOAIS, QUESTÕES ÉTICAS E BUSCAS 

Dentre as diversas formas que se pode optar para construir um 

documentário, duas vertentes interessam em particular para esse estudo, pois 

estão diretamente conectadas ao objeto de análise nesta tese. O filme Elena 

exibe predominantemente características de documentário poético e 

performático. Assim, torna-se fundamental o entendimento de suas 

características para, posteriormente, apontar sua incidência efetiva no 

documentário de Petra Costa e se tornar parte componente da análise. 
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Quando se discute a respeito das escolhas de um cineasta para a 

realização de um filme, deve-se sempre levar em consideração as técnicas 

disponíveis na época. Um bom exemplo do valor que os equipamentos têm para 

a área do audiovisual está no surgimento das câmeras portáteis 16mm e da 

gravação de som sincrônico nos anos 1950.  

Porém, naquela época, para haver sincronia, ainda havia a necessidade 

de uma conexão física entre os dois equipamentos. Conforme aponta Rabiger 

(2011), foi a partir de 1960, com a sincronia via cristal, que se pôde desvincular 

os dois equipamentos e dar uma liberdade maior para os realizadores de 

documentário. O autor indica que a câmera Éclair NPR13 e o gravador Nagra14 

foram os protagonistas dessa revolução. 

Estes equipamentos portáteis de gravação permitiram que estilos como o 

documentário observativo e participativo surgissem ou entrassem em ascensão. 

O cineasta passou a conseguir acompanhar mais de perto, e com maior 

dinâmica, os atores-sociais que queria registrar. Vale lembrar que o 

documentário performático tem como características uma evolução natural do 

documentário participativo. 

Antes disso, era difícil para os documentaristas financiarem a gravação 

em som direto, pois a infraestrutura necessária para fazê-lo era cara. Eles tinham 

que filmar sem som e depois inseri-lo na montagem. Isso impactava na escolha 

de locações ou se haveria entrevistas ou não. Rabiger comenta que o filme Night 

Mail (1936, de Harry Watt e Basil Wright), por exemplo, possui breves diálogos, 

que podem ter sido pós-sincronizados para dar a impressão de que o som foi 

gravado na hora da filmagem. Em outras palavras, as decisões estilísticas e 

narrativas passavam, impreterivelmente, pelas habilidades técnicas disponíveis 

aos realizadores. 

Assim, o que pensar hoje sobre o que se pode fazer em um documentário, 

com a excelente definição que celulares e câmeras digitais apresentam, tanto no 

que se refere ao registro de imagens quanto à gravação de som? Além de serem 

                                            
13 Primeira câmera portátil, 16mm, autoblimpada (ou seja, que não emite sons de seus 
mecanismos). De origem francesas, surge no início da década de 1960. 
14 Gravador de som sincrônico que dominou as produções cinematográficas entre 1960 e 1990. 
Origem suíça, a partir de fabricante polonês. 
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pequenos e leves, sua tecnologia é avançada, conseguindo ótima capacidade 

de captação de cenas. Quanto à praticidade de produção, a facilidade do 

transporte de material bruto em um pequeno memory card, assim como a 

transmissão de dados via internet, facilitam a logística da equipe e possibilitam 

jornadas que antes não eram viáveis. 

Dancyger (2007) indica que o montador tem um papel especial na 

execução do filme documentário. Para ele e outros especialistas, o documentário 

insere-se na área específica do montador. As escolhas feitas no momento de 

analisar e organizar o material bruto refletem diretamente a forma como o 

cineasta pretende que as pessoas vejam aquele tema registrado.  

Seja a inserção de imagens de arquivo, a ausência delas, a colocação de 

música que cobre o som de entrevistas ou a escolha de uma imagem pela outra, 

tudo faz com que o filme seja particular. Quando se pensa nas responsabilidades 

éticas na representação do real, essas escolhas devem ser pautadas por isso e 

pelas diretrizes estéticas dos realizadores. 

Os recursos que hoje estão disponíveis, com a possibilidade de 

transformação das imagens no processo de edição e finalização, fazendo com 

que cores e tonalidades sejam alteradas, cropagens15 manipulem o quadro, e 

até mesmo efeitos sejam inseridos, impactam no produto final. Isso está no 

domínio do montador do filme. Mas não se pode deixar de lembrar que as 

câmeras de hoje já filmam também com filtros digitais de alta qualidade, podendo 

fazer o registro na coloração desejada, removendo as cores, aumentando 

contrastes e diversos outros efeitos. 

O documentário poético realizado nos dias de hoje pode ser beneficiado 

por toda esta evolução técnica apresentada, pois tem como característica ser 

focado em sensações e estímulos causados pelo dispositivo narrativo, em 

detrimento de uma compreensão direta do assunto numa continuidade 

argumentativa clássica.  

                                            
15 Ação em que é possível literalmente cortar a imagem para mudar suas dimensões ou excluir 
um trecho indesejado. Isso é feito especialmente na pós-produção, a fim de tornar o 
enquadramento mais harmônico ou remover elementos que estão nas bordas. 
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Enquanto no documentário tradicional procura-se enaltecer a temática e, 

muitas vezes, explorar as potencialidades da memória e relatos de atores-

sociais, no poético há uma mudança, uma transformação. Todos os elementos 

estão a serviço da exposição do olhar sensível do cineasta para aquelas imagens 

e sons e sua relação estética com elas. Nichols (2016, p. 170) esclarece: “Esse 

modo enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações 

de conhecimento fatual ou os atos de persuasão retórica. [...] Aprendemos, 

nesse caso, por afeto ou sentimento [...]” 

Para Ramos (2008), um dos termos chave para o entendimento do 

documentário poético é o lirismo. O tom do filme está mais voltado para a voz 

lírica do realizador do que para o registro do mundo histórico.  

O autor diz que a sensibilidade lírica causada no realizador pela exposição 

dele àquele mundo acaba por se tornar central neste estilo de filme. Nichols 

(2016) complementa esse pensamento, pois escreve que esse modo poético 

enfatiza a maneira peculiar como o cineasta trabalha os fragmentos do mundo 

na sua obra. 

Em seu conhecido texto O antidocumentário provisoriamente, Arthur 

Omar (2011) aponta que o documentário deve tentar escapar da filiação direta e 

automática que há com o cinema de ficção. Para isso, o cineasta deve pensar o 

filme como um objeto artístico produzido para um circuito cultural, escapando 

das generalizações tão comuns de se observar em documentários. O 

documentário poético faz um desvio daquilo que o espectador está acostumado 

a assistir. Pode causar incômodo, ainda mais quando desafia a rápida percepção 

dos conteúdos. Porém a partir do momento em que o público consegue decifrar 

seus códigos e compreender as conexões semânticas propostas pelo cineasta, 

possibilita-se um prazer estético similar ao experimentado em outras áreas.  

Omar complementa, reforçando que a atitude documental deve ser na 

busca de uma “absorção real das lições do objeto no corpo imediato da obra” 

(2011, p. 89), se afastando da tendência do realizador se comportar como um 

mero repórter. É importante salientar que, em seu texto, o multiartista brasileiro 

também critica o cinema experimental, de vanguarda, consequentemente 

atingindo o documentário poético.  
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Esse tipo de filme muitas vezes é só uma inversão de modelos tradicionais 

do cinema clássico, numa tentativa canhestra de desafiar o modelo. Mas, de 

acordo com o raciocínio do autor, o fato de se desafiar de forma tão explícita o 

modelo não o afasta de ter uma relação íntima com esta tradição que diz querer 

negar. Ou seja, ainda há o modelo como referência. Omar propõe que se faça 

algo completamente diferente. 

A princípio, para realizar um documentário poético, assim como qualquer 

outro modo, é necessário domínio das técnicas cinematográficas, no intuito de 

atingir intencionalmente o efeito desejado e expor as sensações que se pretende 

com o projeto.  

Não se trata de condição sine qua non para conseguir desenvolver os 

significados desejados, mas contribui para esse processo. Há muita liberdade no 

trabalho de um documentário poético, mas engana-se quem imagina ter seus 

elementos organizados de forma randômica, torcendo para resultar em algum 

sentido.  

Teixeira (2012) indica que o filme-ensaio, que se adequa ao poético e ao 

performático, trabalha a diversidade de materiais, a fragmentação, a 

subjetividade, elipses, deslocamentos. Além disso, tem muitos traços da 

autorreflexividade, que trata de um questionamento sobre as estratégias e 

formas de produção por parte do cineasta na hora em que realiza o filme. 

Se houver a meta de fazer algo similar ao que Omar (2011) anteriormente 

destacava, deve-se manejar esses conteúdos de forma ainda mais cuidadosa e 

criativa. Esse autor comenta que, independente do objetivo do filme, não se deve 

deixar de lado os cuidados fotográficos.  

Porém haverá sempre quem encontrará sentido no que estiver no filme e 

que levantará hipóteses a respeito das intenções do cineasta. Mas ao pensar no 

aspecto ético da conduta do realizador, a intenção autoral sempre estará 

presente na construção da voz no documentário. 

Marcelo Masagão realizou um filme poético em Nós que aqui estamos por 

vós esperamos (1999). Trata-se de um filme de compilação, com diversas 

imagens de arquivo e poucas cenas feitas pelo próprio cineasta. Entretanto, 
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estas servem como um arrebatamento após o conjunto de imagens de arquivo 

que explora. O interesse dele não estava em mostrar cada uma das imagens e 

dizer exatamente sobre o que eram. De fato, o cineasta paulistano construiu, a 

partir daquelas imagens, uma história pessoal do século XX. Utilizou imagens 

indiciais deste período, que o público muitas vezes poderia reconhecer, e as 

reordenou, transformando em histórias particulares, muitas vezes fictícias, que 

servem para ilustrar o ponto de vista dele a respeito do impacto daquele século 

na vida das pessoas.  

Ao mesmo tempo, a música de Wim Mertens tem um trabalho de filigrana. 

Ela conduz a percepção do público com ritmos lentos e acelerados, presença de 

coro ou até mesmo de instrumentos individualizados. Em alguns momentos, a 

ausência da música e a ascensão dos sons das próprias imagens também 

impactam o público. 

Ainda estava no início da realização de montagens de filmes em 

computadores. Era o começo da transição da moviola16 para os softwares. Nós 

que aqui estamos por vós esperamos fez com que a técnica usada por Masagão 

fosse enaltecida e muitos outros cineastas passaram a considerar a 

possibilidade deste procedimento. 

Dancyger (2007) menciona algumas escolhas estruturais que acabam por 

caracterizar o documentário poético, que chama de Documentário Imaginativo. 

A alternação de uma imagem com outra, de acontecimentos que se dão num 

espaço-tempo diverso, é um procedimento dialético que visa gerar sensações e 

percepções no público que não têm a ver diretamente com um conhecimento 

estrito do mundo histórico, mas com a intenção do cineasta frente àquele 

material.  

Isso é o que Rabiger (2011) chama de motivação, pois as ações da 

câmera, dependendo de como forem organizadas, “podem implicar antecipação, 

curiosidade, apreciação, surpresa, apreensão, intuição, medo, carinho, raiva – o 

que quer que seja que a situação exija.” (p. 104)  

                                            
16 Mesa de edição analógica, onde se colocava o rolo do filme para encontrar os pontos de corte 
e sincronização de som. Moviola é uma marca tradicional deste tipo de equipamento, que acabou 
por emprestar seu nome a ele. 
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Tal comentário remete ao exercício chamado de Efeito Kuleschov, 

realizado por este cineasta que há cem anos testou a justaposição de imagens 

no intuito de entender e demonstrar o efeito de sentido que uma sequência de 

planos causa no espectador. 

Trata-se do que foi mencionado previamente a respeito do filme Roger e 

eu, com a alternação entre as festividades de Natal e os despejos. Também 

pode-se falar dos filmes de Pedro Cézar, Fábio Fabuloso (2004) e Só dez por 

cento é mentira (2008).  

No primeiro filme, o cineasta conta a história do surfista paraibano Fábio 

Gouveia como se fosse um cordel. O documentário alia narração ritmada com 

imagens de arquivo, animações e entrevistas. Essa articulação traz um 

despojamento ao documentário que torna sua visualização mais dinâmica e 

divertida.  

O segundo filme é uma ode ao poeta Manoel de Barros, Pedro Cézar se 

inspira nos escritos do autor matogrossense e procura realizar as imagens e 

compassá-las na edição de forma a transmitir a delicadeza dos poemas. São 

escolhas que passam pela filmagem e que são efetivadas na montagem final do 

documentário. 

Quando se trata de documentário performático, a característica se 

transforma. Mas é importante salientar, como bem observa Teixeira (2012), que 

essa é uma área em atual desenvolvimento acadêmico, e que ainda há uma 

certa dificuldade na sua nomeação, podendo passar por documentário 

autobiográfico, em primeira pessoa, autorretrato, subjetivo, dentre outros.  

O filme-ensaio, comentado anteriormente, também pode estar envolto em 

características performáticas. Ramos (2008, p. 23) comenta que a tendência no 

documentário contemporâneo criativo é exatamente a enunciação em primeira 

pessoa. Fazer com que o cineasta estabeleça asserções sobre sua própria vida. 

Alguns podem considerar que se trataria de um objeto ególatra, mas estaria mais 

para um compartilhar de experiências, impressões, sensações e desejos.  

O documentário performático surge para investigar aquele que faz o 

registro enquanto o faz, a fim de trazer um dado a mais para o público – que 
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passa a ser fundamental e de grande interesse: a personalidade do cineasta. 

Nichols (2016, p. 208) aponta: “O documentário performático sublinha a 

complexidade de nosso conhecimento do mundo pela ênfase em suas 

dimensões subjetivas e afetivas.” 

O desenvolvimento narrativo ocorrerá a partir da vivência do realizador. O 

espectador acompanhará a jornada do cineasta e, tendo isso como referência, 

ganhará acesso ao mundo que visita, retorna ou experimenta. Por esse motivo 

não se pode estabelecer um objetivo para o filme, pois como colocado 

anteriormente, o documentário é o percurso do cineasta em si. O filme é 

reforçado pelo ethos do cineasta, o que daria credibilidade ao documentário.  

Cabe uma reflexão a respeito dos desafios éticos impostos ao cineasta 

que registra a si mesmo em um filme. Estaria o diretor do filme performático 

praticando a autofabulação assim como os atores-sociais que comumente são 

analisados por este prisma? A fabulação trata do personagem que busca criar 

uma imagem de si que considera adequada para os propósitos do filme 

documentário. Trata-se de alguém que sabe manipular o dispositivo 

cinematográfico e que, com isso, seria capaz de favorecer a criação do 

personagem que desejasse. Mesmo que este seja o próprio realizador.  

Por este motivo que falar de ética modesta quando se trata de um 

documentário performático é tão inadequado. O cineasta fala de si, num discurso 

em primeira pessoa, o que por si só é um exercício de vaidade. Ao gerar uma 

imagem positiva ou negativa de si próprio, cria o que quiser, conforme aquilo que 

considera adequado tanto para a temática do filme quanto às suas intenções 

junto ao público. 

No documentário performático é a perspectiva do próprio cineasta que 

está em pauta. Esse é o foco principal do filme. Outros modos do documentário 

também demonstram o cineasta passando por experiências, como o 

Participativo e o Reflexivo, mas nesse caso há ênfase na subjetividade do 

realizador.  

Nichols indica que por ter esta característica muito pessoal, o 

documentário performático muitas vezes é realizado por representantes de 
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minorias, que querem ter uma voz e fazer o público experimentar sua posição 

social e seu olhar. O cineasta, ao contar a respeito de sua vida, pode fazer com 

que o espectador reflita e procure entender melhor a sua própria vida. O motivo 

é que o público confia que aquela história contada é verdadeira, compreende o 

processo de autoaprendizado do cineasta e, por esse motivo, se identifica e 

passa a questionar sua própria existência. 

Há até mesmo um percentual de invenção e imaginação no documentário, 

pois lida com uma íntima sensibilidade daquele que o faz. Nichols (2016) 

menciona que a característica deste modo é escapar do formato tradicional do 

documentário a fim de partir para uma estrutura menos convencional.  

Valsa com Bashir (Waltz with Bashir – 2008, de Ari Folman), por exemplo, 

revisita a experiência do cineasta no período inicial da Guerra do Líbano, por 

meio de animação. Essa técnica proporciona uma liberdade poética e estética 

que transforma o relato e particulariza a construção do conhecimento por meio 

da memória do diretor.  

Nessa obra, percebe-se que há o objetivo de fazer com que o espectador 

sinta de forma visceral o tema, mais do que uma profunda compreensão 

conceitual a respeito do conflito. Isso aproxima ainda mais da definição de 

documentário performático. 

Talvez por essas características de subjetividade é que haja uma certa 

aproximação entre o documentário poético e o performático. O poético já 

demonstra uma subjetividade marcante na forma de trabalhar os elementos do 

filme, organizando-os numa estética apurada. Partir para o performático pode 

ser apenas a concentração do foco narrativo, do fio condutor, em um 

personagem ou ator-social específico, que pode ser o próprio documentarista. A 

somatória dos dois é possível, aliando liberdade estética e narrativa. 

Porém, o modo performático não tem como pré-requisito essa estrutura 

poética, uma vez que pode ser trabalhado numa linha convencional que 

simplesmente demonstre a experiência particular de alguém, como no caso do 

filme Um passaporte húngaro, que acompanha a jornada da cineasta Sandra 

Kogut para tentar tirar este documento a partir de seu direito por seus parentes 
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serem originários da Hungria. Há um retorno à história de sua família, misturada 

à jornada pela cidadania húngara, mas trabalhada de uma forma que não se 

aproxima do poético.  

Andrés di Tella (2015), cineasta argentino, conhecido por realizar filmes 

performáticos, analisa seu filme Fotografias (Fotografías – 2007) dizendo que 

efetua a construção de sua própria identidade na narrativa, visto que faz um 

resgate de sua própria origem (de pai italiano e mãe indiana).  

O documentarista abre uma discussão que se mostra relevante: há 

egoísmo ou narcisismo ao se fazer um filme tão pessoal e autobiográfico? Tella 

responde que sem dúvida há esse narcisismo, mas que se trata de uma falácia.  

Ao se mostrar ao público, o cineasta se expõe a julgamentos, mostrando 

sua intimidade, fragilidades e particularidades, naquilo que considera até como 

“um sacrifício ritual” (2015, p. 250). Há um risco moral e sensível para o 

realizador, que precisa construir a si próprio no documentário, como um 

personagem ficcional.  

Trata-se da descoberta de um estilo de documentário fundado na tentativa 

e erro, se afastando da voz de autoridade do documentário tradicional. Bernardet 

(2005), ao comentar os filmes Um passaporte húngaro e 33 (2002, de Kiko 

Goifman), sugere o hibridismo entre a pessoa que faz o filme e que, desta forma, 

registra a si mesma, e a personagem criada por ela durante as filmagens e 

montagem. O autor chama de pessoa-personagem. O cineasta se despe para o 

público, como se fosse mesmo um ritual, uma performance medida para trazer 

a subjetividade dele de forma contundente para o público. 

O comportamento de Michael Moore em seus filmes é característico de 

documentário performático. Este cineasta americano se coloca como 

personagem, construindo um tipo que aparenta ser ingênuo para os 

entrevistados, no intuito de desarmá-los e encurralá-los no decorrer de sua 

interação.  

Acompanha-se as aventuras e atitudes do cineasta no decorrer de seus 

documentários, o que acaba por transformá-lo num grande entretenimento – 

razão de algumas críticas feitas a Moore a respeito de sua ética. É discutível pois 
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o realizador não é ingênuo, mas alguém de poderosa retórica que conduz o olhar 

do espectador conforme seu desejo. 

Em Tiros em Columbine (Bowling for Columbine – 2002), o cineasta entra 

em um banco e abre uma conta que lhe dá direito a ganhar uma arma. Faz tudo 

de forma bem calculada, com diversas perguntas irônicas. No final da conversa, 

arremata: “Agora, minha última pergunta: Não é perigoso distribuir armas num 

banco?”  

E assim introduz o seu filme, que fará uma análise a respeito da paixão 

que os americanos têm por armas. Essa análise perpassará pela sua própria 

ideologia e algumas teses que tem sobre isso.  

Moore mistura momentos de sua própria história na narrativa, mostrando 

que também esteve imerso nessa cultura de endeusamento às armas, que diz 

ser um dos motivos que podem ter levado ao massacre no colégio Columbine e 

outras manifestações violentas nos Estados Unidos.  

O filme termina com Moore entrevistando Charlton Heston, que era 

presidente de honra da Associação Nacional dos Rifles (NRA). Prepara o terreno 

filiando-se à NRA, motivo que permite que tenha acesso a Heston. Na entrevista, 

como era de se esperar, encurrala o ator em diversos momentos, com a desculpa 

de querer entender por que os americanos são tão violentos. A situação se torna 

muito desconfortável, a ponto dele pedir que Charlton Heston se desculpe por 

causa de seu comportamento pró-armas. O espectador sente-se vingado ao 

perceber o constrangimento do veterano ator de Hollywood. Mas será que Moore 

agiu de forma adequada?  

O documentário performático serve para tornar o cineasta protagonista e 

focar o tema do filme em sua busca. Isso leva a uma construção narrativa 

extremamente pessoal e subjetiva que pode ser discutida em seus parâmetros 

éticos. Mesmo sendo focada no realizador, ou num personagem específico eleito 

por ele, não deixa de ser uma representação da realidade, uma janela para o 

mundo, aberta para o espectador ter acesso. 

No que se refere a este tipo de documentário, duas modalidades devem 

ser rapidamente mencionadas, pois dizem respeito às especificidades do filme 
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Elena. O documentário de busca e o autobiográfico orbitam o conteúdo e a 

construção narrativa do filme performático, exatamente por estarem voltados ao 

indivíduo realizador, que procura exibir algo de foro íntimo, seja seu ou de 

familiares próximos. 

No filme Diário de uma busca (2011, de Flavia Castro), por exemplo, a 

cineasta conta o seu percurso na investigação de como realmente seu pai 

morreu no início dos anos 1980. Para realizar esta busca, apresenta sua família 

e narra o filme em primeira pessoa, às vezes alternando para a leitura de cartas 

por parte de seu irmão mais novo. Ela fala de si, de sua família, de seu pai 

desaparecido. Constrói-se na tela a história particular da família da diretora, ao 

mesmo tempo em que tenta descobrir o que aconteceu com o pai. 

Diversos indícios apontam para a recusa da versão oficial de suicídio por 

parte do pai no momento em que supostamente estaria assaltando um alemão, 

ex-nazista. A cineasta descobre o laudo do legista que nega esta hipótese. 

Porém, não é possível chegar a uma conclusão exata. 

Também no que se refere a investigações, O pacto de Adriana (El pacto 

de Adriana – 2017, de Lissette Orozco), filme vencedor da 41ª Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo e do Prêmio da Paz do Festival de Berlim, 

é fundamental. Lissette conta a história de sua tia, Adriana, acusada de ser uma 

torturadora no período da ditadura Pinochet, no Chile. Sua tia, que fez parte de 

sua infância e com quem tem um vínculo afetivo imenso, nega peremptoriamente 

que as acusações sejam verdadeiras. A cineasta resolve empreender uma 

apuração minuciosa em busca da elucidação a respeito do que envolveu o 

passado de sua tia. 

Faz diversas entrevistas com Adriana, que sempre indica que era uma 

simples secretária de um ministério e que não se envolvia com essas cruéis 

atividades. A realizadora procura por outros colegas de sua tia e aos poucos 

consegue esclarecer os eventos. A jovem diretora se vê muitas vezes desafiada 

eticamente, e demonstra e discute isso no filme, por se tratar de alguém que 

tanto ama e que se torna matéria de análise em sua obra. Os contornos da 

investigação se agravam a ponto de ser registrado o rompimento da tia com a 

sobrinha, e o espectador torna-se testemunha disso. 
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Os documentários de busca demonstram o cineasta que quer chegar a 

algum ponto. O desejo dele pode ser o mais variado, desde o encontro de algo 

– um objeto sólido e bem definido –, até mesmo pela redenção, por afeto, pela 

superação. Em Elena, Petra Costa busca superar a perda da irmã e compartilhar 

seu luto. Visages Village mostra uma cineasta veterana e um jovem fotógrafo 

que querem encontrar pessoas e suas histórias particulares. Os dias com ele 

exibe uma diretora de cinema que procura fazer um tipo de acerto de contas com 

o pai ausente. Tantos seriam os exemplos quantos são os documentários 

performáticos. 

Cabra marcado para morrer é um filme múltiplo, que transita entre o 

autobiográfico, a busca, a performance, a exposição, o reflexivo e tantas outras 

classificações discutidas nesta tese. Eduardo Coutinho quer encontrar os antigos 

personagens de seu filme interrompido e resgatar suas memórias, no intuito de 

fazer com que se tornem metonímia das aflições vividas pelos brasileiros no 

período da ditadura. Ao mesmo tempo, Coutinho fala de si, do que passara no 

momento do golpe em 1964 e de seu percurso para tentar encontra Elizabeth 

Teixeira e sua família quase vinte anos depois. 
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3. UMA ANÁLISE DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE ELENA, DE 

PETRA COSTA 

Em entrevista para Michel Laub (2014), Petra Costa diz que a maioria de 

seus entrevistadores se preocupam mais com a questão psicológica do que com 

a linguagem cinematográfica. A análise nesta tese busca trabalhar exatamente 

com a linguagem, a fim de compreender adequadamente como a cineasta 

conseguiu articular a narrativa de seu filme, a fim de expor adequadamente os 

aspectos psicológicos, biográficos, dramáticos e afetivos referentes ao conteúdo. 

Para isso, foi feita a decupagem completa do filme17, indicando, plano a 

plano, as escolhas técnicas da realização. Parte fundamental da análise 

narrativa, a montagem também será discutida, com a tentativa de sugerir o efeito 

da associação entre um plano e outro. A análise não se consagrará ao filme 

inteiro, mas a alguns pontos considerados importantes para discutir 

características de Elena. Trata-se de 485 planos, distribuídos em quase 82 

minutos. Numa média simples, trata-se de 5,91 planos por minuto. Em outras 

palavras, dentro de um minuto de filme, temos quase seis planos a serem 

analisados quanto a enquadramento, angulação, movimento de câmera, 

conteúdo, narração, música e outros sons, efeitos de transição, entrevistas, 

dentre outros. 

Os materiais que compõem o filme são variados: imagens de arquivo da 

família e de outros lugares, cenas criadas por Petra para o filme (objetivas ou 

abstratas), fotografias, matérias de jornal, documentos, gravações sonoras da 

voz de Elena, canções e músicas, sons abstratos, sons de ambiente. O desafio 

é compreender como Petra Costa e sua equipe conseguiram conceber e, 

posteriormente, organizar este material, a fim de atingir os objetivos da 

realização e tratar do impacto do suicídio de Elena na vida da cineasta e de sua 

família. Esse estudo passará pela noção de documentário performático, 

comentado no capítulo anterior. Trata-se de uma tentativa de compreensão das 

estratégias narrativas que permitiram a concepção de um documentário neste 

estilo. 

                                            
17 Localizada no apêndice desta tese 
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Os seguintes tópicos foram selecionados como eixos de análise: 

• O suicídio de Elena 

• A confusão entre as figuras das duas irmãs 

• A busca pelo compartilhamento do luto 

Trata-se de três eixos importantes do filme e que, por esse motivo, 

permitem um entendimento abrangente das escolhas efetuadas por Petra Costa 

e sua equipe. O momento em que se descreve quando Elena se suicidou é bem 

delimitado no filme. Porém, os outros dois são temas que percorrem toda a 

estrutura do documentário, servindo de alicerce para sua construção.  

3.1. O SUICÍDIO DE ELENA 

A morte de Elena é uma sequência pontual do documentário. Trata-se de 

aproximadamente dez minutos de filme (início no plano 295) 18, no qual se fala a 

respeito do que antecede a morte e o impacto que isso tem naquele momento 

na vida da mãe, Lian, e da própria Petra, ainda uma criança. 

Antes do início da sequência, percebia-se por meio das falas da narradora 

que a condição psicológica de Elena entrava num abismo. Algo ruim se 

aproximava.  

Ao observar os planos, é possível notar inicialmente que Petra suspende 

a rotina de utilizar cortes rápidos. Ela começa a construir a cena do encontro do 

corpo da irmã mostrando o prédio no qual Elena morava. É uma câmera na mão, 

lenta, desfocada, que titubeia pelo corredor do apartamento. Há um certo receio 

de se aproximar do quarto, pois Petra, ao fazer um resgate de sua memória, 

sabe o que encontrará lá. Essa extensão do plano segura a emoção e aumenta 

o suspense, pois o público sabe o que o aguarda.  

A dor de Petra está prestes a ser concretizada. Aquilo que não viveu – 

encontrar a irmã após a tentativa do suicídio – teve que ser reconstituído, como 

se para purgar o sofrimento. 

                                            
18 Toda vez que se fizer referência a algum plano, trata-se da numeração que consta na 
decupagem do filme Elena, localizada no apêndice desta tese e realizada por este pesquisador. 
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A aparição do personagem de Michael, o amigo de Elena que encontra 

seu corpo, é sintomática. Petra usa poucos depoimentos no filme. Praticamente 

apenas sua mãe fala para a câmera. Porém, Michael é fundamental para 

detalhar este instante crucial da história. Testemunha ocular, tem a câmera num 

superclose enquanto descreve o que antecedeu o evento e o próprio encontro 

do corpo da moça.  

O filme, poético em sua construção, com planos abstratos e oníricos, 

ganha um tom expositivo, para trazer com clareza o que ocorreu. É como se a 

realizadora sentisse a necessidade de uma maior credibilidade na indicação dos 

detalhes da morte da irmã. O primeiro pensamento seria esse, a fim de elucidar 

tudo ao público, mas visto o perfil que se construía, em que Petra retoma os 

eventos para lidar com eles, seria possível dizer que vemos neste ponto a 

curiosidade dela em saber como tudo se deu. Petra, acima de qualquer outra 

pessoa, precisa saber. Isso faz parte do que posteriormente será analisado como 

a busca da diretora em lidar com o luto, em compartilhá-lo com o público. 

O relato de Michael é bem visual, o que faz o suspense aumentar. Conta 

cada passo dele, desde o telefonema em que Elena está desesperada, até o seu 

caminho em direção ao apartamento. Toca a campainha várias vezes e não há 

resposta. A aflição é grande. A imagem do filme está escura, noturna, apenas 

com algumas lâmpadas desfocadas ao longe. É a fachada do prédio. Mas não é 

possível ver quase nada. Michael está no escuro. O espectador está no escuro. 

Petra também está.  

A chegada da mãe de Elena, que acaba enfim deixando Michael entrar no 

apartamento, somada à narração, permite o acesso do espectador ao 

acontecimento. Petra narra o que a irmã fez (plano 308) e mostra a carta escrita 

por ela. Exibe na tela palavras-chave que trazem a significação do sofrimento 

contido em sua irmã, Elena. Mistério, escuro, nunca vai terminar. Somente a 

presença destes termos já dizem muito.  

Petra Costa destaca o sentimento da irmã, com termos que serão 

posteriormente conectados a ela mesma, pois quer se confundir com Elena. A 

diretora do documentário sente, ou sentiu em algum momento, que esteve no 

mesmo ciclo depressivo pelo qual a irmã passou, vendo-se como alguém fadada 
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ao mesmo destino. Será? Há pontos em que a dúvida é levantada. Por esse 

motivo que se torna tão importante compreender também como Petra constrói a 

confusão entre a figura dela e de Elena, matéria de análise mais à frente. 

Enquanto a carta é lida, vemos imagens desfocadas, em planos muito 

próximos, planos detalhe, de dedos que tocam a pele de um pescoço, em 

câmera lenta (planos 310 e 311). A luz é alaranjada e há um tom onírico, fugidio. 

Em seguida mostra-se a mãe de Petra, que passa a descrever o que foram 

aqueles momentos após encontrar Elena. Não sabemos se aqueles planos 

detalhes são de Lian, ou de alguma outra pessoa. Posteriormente, 

perceberemos que são de Petra (plano 315). Por que fazer desta maneira? Além 

da mistura da imagem de Petra e Elena, agora também há com a de Lian. As 

três estão envoltas pelo mesmo carma? 

A imagem de Lian dando seu depoimento é curiosa. Seus olhos estão 

injetados, o que cria certa oposição com a delicadeza das imagens anteriores, 

mais abstratas. É esse contraste que interessa, pois há uma certa introjeção e 

busca por paz interior em conflito com a dor referente ao suicídio e ao ato de 

relembrá-lo. A câmera móvel, na mão, enquanto Lian fala, contribui para a 

sensação de euforia, mesmo sendo sua voz evidentemente plácida. Talvez seja 

uma placidez amortecida, uma calmaria que incomoda, causa reflexão e 

demonstra uma angústia reprimida. Lian até mesmo encena a posição em que 

encontrou Elena. Ela deita na cama e fica igual à filha. A câmera acompanha o 

tempo todo, como numa reconstituição de caso. 

Essa manipulação de nossos sentimentos ao relatar a morte da irmã pode 

causar discussões a respeito da ética da documentarista. Seria certo tornar o 

momento do suicídio de Elena um evento fílmico que mexa com as emoções do 

espectador? Ao tomar tal procedimento, Petra busca dar vazão a esta mistura 

de sensações, todas elas filtradas pelo tempo, pelo abrandamento natural dos 

anos que se seguiram, e que ainda se encontra presente. Tornar a morte de 

Elena num espetáculo fílmico pode ser questionado. Mesmo sendo irmã dela, 

será que teria o direito de abrir isso de tal forma para o mundo? Quem lhe deu 

esta permissão, sendo que a única que realmente poderia de fato fazê-lo está 

morta? 
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Petra mescla o depoimento da mãe, às imagens da casa, à leitura da carta 

de Elena, à música de fundo, para criar esta ambientação. O plano 312 revela 

que Petra está bem ao lado da mãe no momento em que descreve, com aqueles 

olhos injetados, a dificuldade que foi tentar tirar Elena de dentro do apartamento. 

Há uma afetividade presente, como se Petra estivesse próxima para acalentar a 

mãe ao mesmo tempo que o trauma é recordado. Petra mexe na ferida da 

família, em busca de sua própria redenção e autoentendimento. Este último por 

considerar-se igual a Elena, e redenção por somente agora tomar ciência 

concreta do que ocorrera com a irmã. Há aqui uma vertente importante a ser 

explorada do documentário performático. Não é apenas o percurso físico da 

personagem, mas o psicológico, emocional. Percebemos a trajetória dela em sua 

investigação interna. 

Quando Petra sussurra, como narradora, “Quero desaparecer” (plano 

318), é como se a alma de Elena se despedisse. E também é como se fosse 

uma frase da própria Petra, internalizando em seu espírito o que havia no de 

Elena. 

Entre os planos 320 e 329 há um momento mais expositivo, no qual é 

descrita a efetiva morte de Elena. Após a descrição da chegada do hospital por 

parte da mãe, o som desaparece e lemos na tela o laudo da autópsia de Elena. 

Há uma frieza evidente. E há uma dor que pulsa. A certeza da morte se dá 

quando aparece a frase O coração pesa 300 gramas. Logo depois, a declaração 

da morte, com a causa explicitada de suicídio. Não há outros sons.  

Após a palavra suicídio, a tela fica preta e uma luz surge. Notas de um 

piano começam vagarosamente. Uma sequência de imagens com Elena 

dançando com aquela luz, imagens de arquivo e esse tom nostálgico, 

emocionam. Isso porque o espectador se coloca no lugar das outras 

personagens, impactado por aquela construção de suspense que culminou na 

triste morte de Elena. Triste principalmente porque Petra aponta para a mãe e 

para ela mesma, confundidas à figura da moça falecida. A música acelera, o 

movimento de Elena dançando também, até que tudo se reduz e volta para a 

escuridão. A partir daí, começa a exposição do impacto da morte de Elena em 

Petra. 
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3.2.  AS DUAS OFÉLIAS: A CONFUSÃO ENTRE AS FIGURAS DAS IRMÃS 

 Como pôde ser percebido anteriormente, algo que está muito presente no 

filme Elena é a intencional confusão entre as figuras das duas irmãs. De certa 

forma, também se pode incluir a confusão com a imagem da própria mãe, 

genitora, origem daquelas duas mulheres. 

 Em entrevista para Michel Laub (2014), Petra comenta a surpresa de se 

identificar cada vez mais com sua irmã à medida que a pesquisa para o filme 

prosseguia. Isso foi transformando o roteiro, direcionando algumas decisões, o 

que permitirá que sejam indicadas estratégias da diretora para significar para o 

espectador esta semelhança que encontrou. Petra ainda conta para Laub que 

pensava em criar um filme ficcional, e que os conteúdos foram delineando um 

fio condutor exatamente voltado para essa conexão entre as duas e uma outra 

personagem. Trata-se de Ofélia, da tragédia Hamlet, de William Shakespeare, 

que enlouquece após a morte do pai e suicida-se, afogando-se. Petra revela, 

assim, o ponto de conexão: “E descobri na Ofélia [...] o arquétipo feminino que 

estava presente tanto na Elena quanto em mim.” (LAUB, 2014, p. 57) 

 A diretora continua ao dizer que naquele arquétipo estão presentes as 

inseguranças da transição para a idade adulta, a dificuldade de lidar com as 

emoções, o que quase sufoca. Petra utiliza o termo asfixia. Acreditamos que esta 

se torna uma palavra fundamental devido ao perfil da construção fílmica 

empreendida pela cineasta. Apesar dos momentos de libertação e leveza, há 

momentos de asfixia das personagens, como se estivessem encurraladas nelas 

mesmas. Elena é a personagem central, reprimida em seu interior, mas a 

documentarista quer mostrar que ela mesma também se sentiu assim, bem como 

sua mãe, a qual talvez ainda se sinta – provavelmente pelo trauma da perda. 

 A narração inicial de Petra (planos 02 a 05) descreve um sonho em que 

vê Elena em Nova York, suave, como se flutuasse. Logo, percebe que a irmã 

está sobre um muro, enroscada em arame farpado. As imagens que vemos na 

tela são luzes ofuscantes – flares19 –, o rosto de Petra contra o vidro do carro, a 

                                            
19 Faixas de luz que atravessam a imagem, como um brilho ofuscante. Alguns consideram um 
defeito na área de fotografia, mas outros utilizam como linguagem. Na decupagem do filme Elena 
é possível encontrar diversas menções a esta técnica. Ou seja: o defeito vira técnica, que vira 
linguagem. 
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cidade de Nova York (que se revelará tão importante para os acontecimentos 

que serão narrados, uma personagem). Ou seja, há uma mescla entre a imagem 

de Petra, a do ambiente que remete ao passado (Nova York), e tudo isso envolto 

por luzes que atravessam a tela, incomodam, não nos permitem ver com 

exatidão. No decorrer do filme será possível encontrar diversos pontos em que 

essas luzes ressurgem para confundir, assim como o desfoque será utilizado.  

Ainda falando do sonho, a narradora descreve que, na verdade, quem 

está lá, morta, é a própria Petra. Ou seja, no começo do filme já há a declaração 

por parte da cineasta de que confunde a si própria com a irmã, mesmo que nesse 

momento seja apenas em um sonho.  

Quando posteriormente Petra conta que resolve traçar o mesmo caminho 

que a irmã, indo para Nova York fazer curso de teatro, a semelhança se 

concretiza. Ainda são os primeiros minutos de filme, mas a cineasta já evidencia 

essa ligação com a irmã, o que cada vez se tornará mais forte, visto que a própria 

Petra, atriz, performer, interpretará cenas pelas ruas da Big Apple, misturada aos 

transeuntes, como se fosse uma Elena/Petra perdida na metrópole.  

A dualidade da definição deste documentário como poético / performático 

se dá a partir daqui, pois demonstra esse desejo de solução da dor da cineasta, 

ao mesmo tempo em que está repleto de estetizações do cotidiano. Petra está 

no centro da trama, numa mistura entre realizadora em busca da memória da 

irmã (doc. performático) e artista que representa liricamente (doc. poético) esta 

memória – afetiva, sentimental, repleta de dor e inseguranças. Nesta 

representação, inclui essa conexão, física e psicológica, com Elena. 

Aquela descrição de sonho é o prefácio do filme, antecedendo aos 

créditos. Após esse anúncio da ligação entre elas, ainda fugaz, pois o espectador 

não sabe o que a cineasta está construindo, inicia a encenação que ilustra os 

créditos. A cena remete ao afogamento de Ofélia, com tecidos floridos que boiam 

na água e uma câmera que percorre veloz esses elementos. Com isso, Petra 

duplica a referência a suas intenções: a descrição do sonho e o elemento de 

ligação entre ela, sua irmã e sua mãe: o drama de Ofélia. 
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Enquanto caminha por Nova York, nos planos 27 e 28, Petra constata que 

fazer isso, olhar aquele ambiente e analisar todo aquele material (que usará no 

filme), cria identificação entre ela e a irmã e que, assim, começa a se perder em 

Elena. Neste momento, o papel da narração, como se fosse uma conversa entre 

as irmãs, é criar esta fusão: “...que começo a me perder em você.” Petra constata 

que ela é Elena. E que Elena, em algum momento, foi o que ela é hoje.  

Até mesmo o fato de fazer um documentário demonstra a ligação delas, 

pois seu amor pelo audiovisual é uma ponte de conexão, não apenas entre as 

irmãs, mas também com a mãe, que queria ser atriz em Hollywood, e “beijar o 

Frank Sinatra” (planos 49-55). Neste mesmo momento, também se planta a ideia 

de que a depressão que levou Elena já tinha raíz no ensimesmamento de Lian, 

sua mãe. 

Os planos 83 e 84 são, de certa forma, assustadores, no que se refere à 

semelhança entre elas. Já havíamos visto a imagem de Elena e de Petra. Porém, 

quando entra a imagem de arquivo que mostra Elena com 13 anos, até a 

narradora dizer que se trata de Elena, temos certeza ser Petra. Neste caso, a 

semelhança física é evidente. Mais do que a aproximação psicológica, aqui 

realmente temos a confusão entre uma e outra. O espectador começa a 

questionar quem é quem, o que na verdade pode ser considerado como um jogo 

de cena20 da diretora, intencional ou não, que serve a essa temática do filme.  

Imagens posteriores de Elena atuando também mostram semelhança 

com Petra, mas a distinção se torna um pouco mais fácil. Petra conta a história 

da irmã, mas o tempo todo há as impressões dela sobre esta história. Sempre a 

conexão entre elas é relembrada. No plano 149, a narradora fala da concha que 

ganhou da irmã quando esta anunciou que ia morar nos Estados Unidos. Era 

para Petra colocar no ouvido sempre que tivesse saudades. Posteriormente, no 

plano 442, Petra faz uma imagem dela mesma colocando uma concha no ouvido. 

A saudade ainda está lá. 

                                            
20 Alusão ao filme homônimo de Eduardo Coutinho, que toma como procedimento criar uma 
dúvida a respeito da identidade das personagens que contam sobre suas vidas. Em certo ponto, 
não se sabe mais se a pessoa que está na tela narra sua própria história ou se interpreta a de 
outra. 
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Junto à narração que conta sobre a concha, a diretora coloca imagens de 

Elena com Petra, ainda bebezinha, e ao fundo um som acalentador do mar. O 

vínculo entre as duas fica cada vez mais estabelecido. Em seguida, as imagens 

de Petra por Nova York, novamente com flares que tornam a cena incômoda, 

nublada, com pontos pouco nítidos. Nos planos seguintes escuta-se em voz over 

pessoas comentando sobre as semelhanças entre Elena e Petra. Cada vez mais 

Petra é Elena dentro do filme. Neste ponto, a estratégia poética da linguagem 

contribui para atender à intenção performática. 

Escuta-se vozes de pessoas que conhecem as duas irmãs. Uma delas 

comenta que a princípio não eram parecidas, mas à medida que Petra cresce 

traços semelhantes aparecem (plano 161). Essa é a questão. Trata-se de traços 

físicos, porém o filme é construído para trabalhar estes e também os 

psicológicos. Outra pessoa diz que às vezes chama Petra de Elena por acidente, 

visto que fisionomia e gênios são parecidos (plano 163). 

Estabelecidas as semelhanças, a partir do plano 186 Petra brinca ainda 

mais com isso. Nesta cena coloca em voz over uma gravação de Elena contando 

de suas aflições dentro do metrô, observando as pessoas e pensando na sua 

vida. Porém a imagem vista na tela é a de Petra dentro do vagão. 

Por diversas vezes, a narradora Petra conta suas reações quando em 

Nova York. Ela diz que reagiu mal à ida para aquela cidade, que estava 

incomodada e que até mesmo tinha um ritual de passar a serrinha da faca nos 

pulsos, até ficarem vermelhos (planos 224 a 230). Este comportamento, que a 

princípio parece tipicamente infantil, aproxima-se do incômodo, do fora do lugar, 

que Elena possivelmente sentia. Nesta estratégia, Petra aproxima-se ainda mais 

da irmã, o que criará ainda mais coerência nesta mistura entre as duas. 

Enquanto narra este fato, imagens distorcidas de Petra e Elena aparecem na 

tela (planos 228 a 230). São brincadeiras, jogos de espelho com fotografias 

delas, mas criam esta aparência de estranhamento, como se refletissem os 

sentimentos de ambas. 

Entre os planos 282 e 294, Petra conta a história do cachorrinho de 

pelúcia, que “chacoalha e tem olhos tristes”. O brinquedo ganha uma 

propriedade de vínculo entre Elena e Petra. Por ter sido a irmã mais velha quem 
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presenteou a menina com ele e por ter dito que estas eram as qualidades dele, 

parece que foi transmitida exatamente uma certa tristeza para Petra. É como se 

aquele objeto inanimado fosse um símbolo daquilo que estava no interior da 

Elena e que, agora, estaria no interior de Petra. A imagem de Petra, triste, vestida 

de bruxa, confirma esta analogia. 

Após a morte da irmã, Petra começa a esboçar comportamentos similares 

aos de Elena. A partir do plano 357, surgem questões referentes a isso, até 

mesmo um relatório psicológico que fazia um diagnóstico da conduta da menina. 

Conta-se que Petra tem pesadelos e que manifestara a vontade de morrer. As 

imagens de Petra são dela emburrada, brigando com a mãe, em atitudes 

adversas. É como se um ciclo que já ocorrera em Lian, sem suicídio, e em Elena, 

com suicídio, estivesse a iniciar no interior de Petra. São Ofélias angustiadas 

que querem se livrar do sofrimento.  

O plano 382 marca o início da superação de Petra quanto à morte da irmã. 

Porém, fica claro que a angústia permanece nela. As incertezas ofelianas que 

considera a sina dessas mulheres de sua família ainda estão por lá. Resolve ser 

atriz, como a irmã. Percebe um vazio dentro dela, como na irmã. E os planos 

criados pela cineasta valorizam esta sensação, com contra-plongées, contra-luz 

e uma interpretação bem ensimesmada, com mãos no peito e falas ao fundo, 

como se a consciência (ou a alma) de Petra revelasse sua dor. O espectador, 

neste ponto, compreende Petra pois visualiza e sente seus incômodos. O reflexo 

da imagem de Petra, dividido em dois pedaços de espelho (planos 412 e 413), é 

uma simbolização da personalidade dividida, das suas dúvidas. 

É nesse ponto que Petra Costa insere as imagens dela mergulhada numa 

banheira (planos 415 a 418). Seu corpo imerso, basicamente mostrado em 

planos próximos, remete à imagem de Ofélia, já discutida nesta tese. O tom da 

imagem é esverdeado, meramente desfocado. Somado a isso, uma música 

suave, com um vocal que inspira relaxamento. É como se a personagem 

estivesse adormecida, mergulhada em seu interior, em sua psiquê. Um pouco 

mais à frente (plano 443), Petra narrará: “Eu me afogo em você. Em Ofélias.” 

Logo em seguida, a imagem de Lian deitada numa piscina. A montagem 

favorece a noção de semelhança entre Petra e Lian (e, consequentemente, de 
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Elena), pois os dois planos que conectam as duas são enquadramentos iguais, 

com a angulação da cabeça da personagem também similar (planos 418 e 419). 

A cineasta reforça a similaridade, a (con)fusão, a mistura entre as três mulheres 

da familia. Não se trata de confundir o espectador, mas mostrar que estão 

conectadas, fundidas umas às outras. Lian, nesta ocasião, comenta suas 

próprias crises, citando um desenho que fizera quando estava triste, ainda 

jovem. 

Nesta parte final do filme, a diretora intensifica a mistura. Após a cena de 

Lian na piscina, cria uma sequência polifônica, em que as vozes de Lian e Petra 

se sobrepõem, ambas dizendo que “se ela me convence que a vida não vale a 

pena, eu tenho que morrer junto com ela”. São as duas mulheres sobreviventes 

que refletem sobre o suicídio de Elena. Ambas têm suas vozes somadas para 

reforçar as aproximações e, ainda mais, seus medos. A sequência termina com 

ambas dizendo: “Tenho medo.” (planos 424 a 426) 

Quando Petra faz 21 anos, a mãe lhe diz que naquele momento tornava-

se mais velha que Elena. Isso cria um impacto grande, positivo. Aquele medo de 

que fosse seguir os passos da irmã começa a desaparecer. A narradora comenta 

isso no filme. Porém, faz a ressalva: continua a sentir Elena dentro dela. 

Perto do final, há uma imagem belíssima de Petra e Lian flutuando na 

água, ambas de camisola (plano 467). Se tocam, se confundem. Dançam em 

meio às águas. Sorriem como se fossem as Ofélias que sobreviveram, apesar 

do sofrimento, das dúvidas. Como diz a narradora: “Pouco a pouco, as dores 

viram água. Viram memória.” 

3.3. A BUSCA PELO COMPARTILHAMENTO DO LUTO 

Anteriormente falou-se de documentário de busca. O formato mais 

comum neste estilo seria aquele em que o realizador do filme busca algum 

objeto, pessoa ou a conclusão de uma tarefa muito bem delineada. No caso de 

Elena, a busca empreendida pela cineasta não é declarada como uma intenção 

objetiva, mas se percebe no decorrer da narrativa certa necessidade dela em 

compartilhar com o público aquilo que sente ao lembrar de sua irmã.  



98 
 

Como em Hamlet, que reconstitui a morte do pai por meio da 
reencenação alegórica em O assassinato de Gonzaga, Petra viaja à 
cidade que foi palco do desaparecimento da irmã mais velha em busca 
do objeto de desejo esvanecido, em perseguição a uma sombra. 
(TERRON, 2014, p. 88) 

É curioso perceber que a organização narrativa do documentário tem 

como proposta demonstrar ao público o luto dela e de sua mãe, resgatando a 

personagem de Elena e fazendo esta aproximação da irmã perdida com as 

outras mulheres da família. Logo em seguida o escritor comenta que o que resta 

à cineasta é organizar sintaticamente, por meio da montagem, as lembranças 

referentes à irmã.  

Petra diz, sobre a irmã, que “queriam que a esquecesse” (ver plano 12), 

mas é exatamente isso que a cineasta não faria. Ainda mais, lança essa frase 

nos primeiros minutos do filme como se declarasse que o que estava fazendo ao 

realizar aquele documentário era o inverso – lembrar dela. Continua, ao dizer 

que foi para Nova York com todo material que lembrava Elena, e anuncia quais 

são. No decorrer da projeção, esses materiais são expostos para o público. 

Terron (2014, p. 89) analisa que no caso de um filme como este “resta ao 

enlutado a fabulação até a chegada de uma resolução que pode simplesmente 

nunca vir.” O público tem a possibilidade de ver algo como um filme que seria 

terapêutico para Petra Costa, que declara ser dedicada à irmã ao utilizar a 

canção “Dedicated to the one I love” nos créditos iniciais e no final do filme. Ao 

trabalhar poeticamente a história de Elena e dela mesma, encontra aí a chance 

de regozijo, de purgação da dor tanto pela perda quanto daquela que considera 

estar em si mesma, como parte de sua persona. Há uma mistura da dor de ser 

Petra e de não ter Elena, o que também motiva aquela confusão entre as duas 

figuras, comentadas no tópico anterior. 

Por vezes escuta-se a voz de Elena. O eco da gravação antiga feita por 

ela, misturada à música, dá um tom nostálgico à cena. Emociona, sensibiliza. 

Por diversos momentos esse tipo de procedimento viria a acontecer. Nos planos 

do início do filme, especificadamente do 28 ao 35, vemos as ruas de Nova York, 

naquele simulacro da presença de Petra quase como Elena pela cidade. Ao 

incluir os sons supracitados, a cineasta concretiza a presença da irmã no 

imaginário do público, que se aproxima, pronto a ser impactado pelos 
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acontecimentos que seriam narrados posteriormente – sua morte e o luto da 

família. 

As imagens de arquivo da família terão a mesma função. Estão 

distribuídas por todo o documentário e mostram Elena como alguém que faz 

parte de uma família, alguém que tem momentos corriqueiros e simples como 

todos nós. A identificação entre público e personagem torna-se cada vez maior 

à medida que vemos estas cenas ao longo da narrativa. Há imagens de Elena 

adolescente, e de Petra criança. A relação das duas se desenvolve a nossa 

frente e o tanto que a irmã mais velha a influenciou a ser atriz. 

O registro destas imagens é meramente expositivo, o que compõe a 

história de Elena. Quando se utiliza esse termo, remetemos ao documentário 

expositivo comentado por Bill Nichols (2016) devido a seu caráter informativo. O 

próprio autor americano indica que este tipo de documentário também tem como 

característica a compilação de imagens de arquivo. Porém, o poético também 

tem e, no caso desta tese, é mais identificado com nosso objeto de estudo.  

Apesar desta primeira função das imagens de arquivo em compôr a 

história de Elena, há outra, mais distante do entendimento, mas próxima da 

sensibilidade, que é construir o sentimento do público em relação a ela. Com 

isso, o caráter performático da busca da autora e nos fazer sentir, ou 

compartilhar conosco, seu luto é alimentado pela poesia das imagens e de seu 

conteúdo. 

Cabe aqui comentar outra parte deste compartilhamento de luto. Na 

primeira metade do documentário, Petra aponta diversos indícios dos elementos 

que minaram a condição psicológica da irmã, o que poderia ser um dos fatores 

a ter indicado os rumos da conduta dela. A narradora fala como se observasse 

e comentasse o comportamento de Elena. Trata-se de uma forma de indicar que 

havia sinais aparentes do que a irmã sentia, o que talvez fosse um incômodo 

para Petra, por não ter percebido à época – ainda mais por ser criança. De 

qualquer forma, o filme demonstra isso também na busca pelos indícios, causas 

e sinais, que numa ilusão poderia hipoteticamente salvar a moça caso fossem 

notados. De certa forma foram notados alguns sinais, pois Petra comenta que 
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quando Elena é aceita na Universidade de Nova York, a fim de aliviar o peso 

para a filha, a mãe decide ir junto, levando Petra também. 

A cineasta descreve uma memória do dia em que foram ver o filme A 

pequena sereia (The little mermaid – 1989, dirigido por John Musker e Ron 

Clements) e como havia gostado. Depois Elena teria lido a história real, de Hans 

Christian Andersen, para a irmã, em que a sereia perde a voz e morre. Petra diz 

que se sentiu enganada. Será que a morte de Elena também frustrou Petra desta 

forma? Posteriormente, descreve que a pequena sereia aceita a dor de uma faca 

que atravessa seu peito, a fim de ganhar pernas e, assim, dançar. Petra chega 

a comentar que o que sobrou daquele momento foi a memória da dança que 

fizeram juntas e que está registrada no filme. Ela reforça este momento, 

mostrando a cena da dança, repleta de doçura. Petra, criança, está linda. 

A analogia com o que virá posteriormente – a morte de sua irmã, que 

dançava, que queria ser um espírito livre – fica evidenciada. Enquanto conta isso, 

a imagem na tela é contraditória (planos 255 e 256), pois se vê Petra, sozinha, 

caminhar por Nova York, maquiagem carregada, braços cruzados, cara fechada. 

Há aqui a exposição da tristeza, pois conecta o sacrifício da morte em virtude da 

necessidade, da ânsia, pela aproximação do prazer que a arte proporciona, que 

a liberdade também o faz.  

Estaria a liberdade diretamente conectada à morte? Para Petra, sim, pois 

em seguida coloca a gravação de Elena, dizendo que sua garganta está ruim, 

que não consegue falar, não consegue cantar e que, talvez, precisaria de uma 

terapia especial para se destraumatizar. Elena torna-se, desta forma, um 

simulacro de pequena sereia na memória afetiva de Petra. “A arte para mim é 

tudo. Sem a arte prefiro morrer. Se eu não conseguir fazer arte, melhor morrer.” 

Esta é a fala de Lian (plano 280), mãe de Elena e Petra, reproduzindo uma 

conversa que tivera com a filha mais velha. 

Mas o compartilhamento do luto não é apenas de Petra. Lian, a mãe, 

também faz isso. Descreve o sofrimento e comenta até mesmo a dor física (plano 

345) devido à perda de Elena. Chega até mesmo a dizer que imaginava matar 

Petra para livrar-se do desespero. Trata-se de uma confissão dura. Petra 

descreve a mãe como símbolo da tristeza, da saudade. A cineasta, quando 
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criança, diz que tentou diversas vezes alegrar a mãe. Mas a mãe somente pensa 

em Elena, na perda, na filha que se foi. 

É muito triste a descrição de Petra a respeito da viagem que fez com a 

mãe, quando tinha dez anos. Diz que brincava na casa de amigos da família 

quando de repente atinou que Elena tinha morrido e que não voltaria nunca mais. 

Trata-se do popular “a ficha caiu”. A imagem vista na tela é realizada com a 

câmera dando voltas, como se simulasse uma tontura, desnorteamento (planos 

369 a 374). Petra comenta que pergunta se Elena vai voltar e que alguém teria 

dito: “Ela não volta nunca mais.”  

A partir do plano 382, comentado anteriormente, Petra demonstra sua 

superação. Com imagens dela mesma correndo por campos floridos, descreve 

que aos poucos a lembrança de Elena se esvaneceu. Mas ainda há incertezas, 

angústias. 

Quando Petra diz, a partir do plano 447, que encena a morte delas, na 

busca por ar, para poder viver, indica que realmente está demonstrando para 

nós uma tentativa de superação da perda da irmã. Ela compartilha conosco o 

processo de recuperação sentimental pelo qual passa enquanto desenvolve o 

filme. As imagens em que Petra irrompe da água, surge deste mundo submerso, 

este mundo de Ofélias, é a definitiva superação que buscava e que ainda não 

tem certeza se alcançou. 

O sofrimento está lá. E assim permanecerá. Mas ela seguiu, foi capaz de 

falar a respeito, de expor de forma poética e sentimental aquilo que estava em 

sua mente – tão confuso, tão escondido. Petra termina o filme dizendo: “As 

memórias vão com o tempo, se desfazem. Mas algumas não encontram consolo, 

só algum alívio nas pequenas brechas da poesia. Você é a minha memória 

inconsolável, feita de pedra e de sombra. E é dela que tudo nasce. E dança.” 

(planos 475 a 478) 

  



102 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese procurou discutir um pouco do que é o campo do documentário 

cinematográfico. Desde os dilemas da definição do que seria este tipo de filme, 

até sua ética e os dilemas envolvidos na representação da realidade por meio 

dele. 

Como recorte de pesquisa, os modos poético e performático do 

documentário foram estudados a fim de trazer subsídios necessários para uma 

compreensão mais qualitativa do filme Elena, de Petra Costa.  

Elena é um filme belo e intenso ao mesmo tempo. Sua beleza não está 

apenas na homenagem que Petra Costa faz à irmã, mas principalmente na forma 

como procura fazer isso. Elena é um documentário performático por excelência, 

que utiliza estratégias poéticas para organizar o discurso e demonstrar a busca 

da cineasta pela superação de um luto que dura duas décadas. 

A pergunta problema desta tese apontava para a tentativa de 

compreender como se dão as conexões formais do documentário Elena para 

criar uma narrativa poética e performática. Essa narrativa consegue transmitir ao 

espectador o entendimento dos fatos retratados e expor os sentimentos 

associados a eles. O estudo foi direcionado para analisar essa efetividade na 

aplicação dos vários âmbitos da linguagem cinematográfica. 

O documentário performático concentra-se no relato pessoal do cineasta 

a respeito de algo que tem relação direta com sua própria história, seja recente 

ou pregressa. Neste filme, os acontecimentos passados da vida de Petra são 

centrais, até mesmo em detrimento da história de Elena. A cineasta percorre 

uma linha ética muito tênue ao usar o suicídio da irmã para falar dela mesma. É 

evidente o enaltecimento da imagem de Petra no decorrer da projeção, 

principalmente pelo fato de haver esta confusão entre a imagem dela e de Elena. 

 Mas até que ponto isso seria negativo? O documentário performático, 

como mencionado no item 1.2, não tem nada de modesto. É, sim, um exercício 

egoico, o que não o torna, necessariamente, vazio. A coragem de Petra está em 

desnudar sua sensibilidade e trazer aquilo que considera frágil em si como um 
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espelho daquilo que ocorrera com a irmã. O filme é uma elegia à irmã e 

simultaneamente uma terapia para a diretora/narradora/atriz.  

Fala das fragilidades e inseguranças usando a imagem de Ofélia como 

metáfora, o que reforça a beleza poética das imagens e do conjunto. É um filme 

feito essencialmente por mulheres, não apenas na frente da tela, como também 

em sua equipe técnica. A forma de criar as relações entre os materiais que 

coletou, sejam arquivo ou originais do filme, pulsa a dor que sente – pela perda, 

pelo medo. Este coração aberto e a exposição à qual se coloca à mercê dão um 

toque único, preciso, de ourivesaria.  

A linguagem cinematográfica, especialmente na utilização da montagem 

e da aplicação dos sons é o que mais interessa na análise. É a parte poética, 

que serve ao modo performático. A mistura entre narração, música e efeitos 

sonoros com a avalanche de imagens cria um turbilhão de sensações para o 

público. São cortes rápidos, às vezes com planos de menos de um segundo, 

todos eles para não deixar o público se recolher em momento algum. Não se dá 

trégua. 

No início deste trabalho foi levantada a dúvida a respeito do que seria um 

documentário. Comentamos que tradicionalmente aquele dito expositivo, que 

tutela, ensina, indica conhecimentos, seria o mais fácil de indexar como tal. 

Assistir a Elena e a tantos outros filmes que se alinham ao estilo performático, 

de busca, autoriza uma abertura de olhar que é benéfica mas que também não 

é novidade.  

O documentário pode ser uma experiência fílmica, estética, que visa expor 

sensações. É arte, assim como é informação. O balanço entre uma coisa e outra 

dependerá das intenções do realizador.  

Dentro do filme Elena optamos em discutir três questões, já vistas aqui: o 

suicídio de Elena, a confusão entre as imagens das duas irmãs e o 

compartilhamento do luto. Devo dizer que muitos outros aspectos do filme 

poderiam ser matéria de discussão. A própria narração seria um elemento a ser 

destrinchado, compreendido em sua complexidade, visto a alternância entre 

relato, depoimento e confissão. Assim como a exposição artística do corpo de 
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Petra também seria um ponto a refletir. A partir da decupagem que se encontra 

no Apêndice desta tese, muito poderia ser sugerido. 

O percurso para a realização deste trabalho foi árduo, mas também 

prazeroso. Como toda tese, o período de pesquisa e desenvolvimento se 

confunde à vida profissional e às vicissitudes que estamos expostos. Encontrar 

tempo para estudar e coletar informações, assim como para realizar a 

decupagem e escrever o texto final foi um exercício marcante. Daria um 

documentário performático repleto de reviravoltas. 

O prazer está em poder compartilhar um pouco do meu olhar sobre 

documentário e de como entendo a moderna produção destes filmes em primeira 

pessoa. Elena me arrebatou desde a primeira vez em que assisti e mergulhar 

nas entranhas das águas de Ofélia, procurando compreender as cuidadosas 

articulações da cineasta foi um desafio imenso. 

A fundamentação teórica deste trabalho foi praticamente em sua íntegra 

a partir de livros e filmes contidos na biblioteca e filmoteca que possuo em minha 

residência, complementada por alguns poucos artigos encontrados na Internet. 

Essa era uma tentativa que me propus no início desta empreitada e que se 

mostrou viável. O conhecimento estava próximo a mim, bastaria tentar absorvê-

lo e organizar os conteúdos. Sinceramente, espero ter conseguido.  
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Stanzler. Roteiro: Michael Moore. 1989. (91 min.), son., color. 

SACRO GRA. Direção de Gianfranco Rosi. Roteiro: Gianfranco Rosi e Niccolò 
Bassetti. 2013. (95 min.), son., color. 

SANTIAGO. Direção de João Moreira Salles. Produção de Maurício Andrade 
Ramos. Coordenação de Raquel Zangrandi. Roteiro: João Moreira Salles. 
Música: Jorge Saldanha. Rio de Janeiro: Videofilmes, 2007. (79 min.), son., P&B. 

SÃO Paulo: sinfonia da metrópole. Direção de Adalberto Kemeny e Rudolf Rex 
Lustig. Roteiro: Adalberto Kemeny. 1929. (90 min.), P&B. 

SEM Sol. Direção de Chris Marker. Roteiro: Chris Marker. Música: Chris Marker. 
1983. (103 min.), son., color. 

71 FRAGMENTOS de uma cronologia do acaso. Direção de Michael Haneke. 
Produção de Veit Heiduschka. Intérpretes: Gabriel Cosmin Urdes; Lukas Miko. 
Roteiro: Michael Haneke. 1994. (100 min.), son., color. 

SHERMAN'S march. Direção de Ross McElwee. Roteiro: Ross McElwee. 1985. 
(157 min.), son., color. 

SHOAH. Direção de Claude Lanzmann. Roteiro: Claude Lanzmann. 1985. (566 
min.), son., color. 

SÓ dez por cento é mentira. Direção de Pedro Cézar. Produção de Marcio Costa. 
Intérpretes: Manoel de Barros. Roteiro: Pedro Cézar. Música: Marcos Kuzka 
Cunha. 2008. (81 min.), son., color. 

TERRA sem pão. Direção de Luis Buñuel. Produção de Luis Buñuel e Ramón 
Acín. Roteiro: Luis Buñuel. Música: Darius Milhaud. 1933. (30 min.), son., P&B. 

TIROS em Columbine. Direção de Michael Moore. Produção de Charles Bishop, 
Jim Czarnecki, Michael Donovan, Kathleen Glynn e Michael Moore. Roteiro: 
Michael Moore. Música: Jeff Gibbs. 2002. (120 min.), son., color. 

33. Direção de Kiko Goifman. Produção de Jurandir Müller, Claudia Priscilla e 
Roberto Tibiriçá. Roteiro: Kiko Goifman. Música: Tetine. 2002. (75 min.), son., 
P&B. 

UM HOMEM com uma câmera. Direção de Dziga Vertov. Roteiro: Dziga Vertov. 
1929. (68 min.), P&B. 

UM LUGAR ao sol. Direção de Gabriel Mascaro. Roteiro: Gabriel Mascaro. 2009. 
(71 min.), son., color. 

UM PASSAPORTE húngaro. Direção de Sandra Kogut. Roteiro: Sandra Kogut. 
2001. (74 min.), son., color. 
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VALSA com Bashir. Direção de Ari Folman. Produção de Ari Folman, Serge 
Lalou, Gerhard Meixner, Yael Nahlieli, Roman Paul. Roteiro: Ari Folman. Música: 
Max Richter. 2008. (90 min.), son., color. 

VISAGES Villages. Direção de Agnès Varda; Jr. Realização de Rosalie Varda. 
Roteiro: Agnès Varda; Jr. Música: Matthieu Chedid. 2017. (89 min.), son., color.
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APÊNDICE – DECUPAGEM21 DO FILME ELENA, DE PETRA COSTA 

 

# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

1.  Créditos Ent: 0’00” 
Sai: 32” 
Duração: 32” 

Créditos iniciais – 
patrocinadores e 
produtora 
Tela preta 

não22 não23 Instrumental 
Deslocamento de ar 
(ondas?) 

não24 

2.  Introdução – 
imagens da 
cidade25 

Ent: 32” 
Sai: 1’04” 
Duração: 32” 

Luzes ofuscadas 
(Noite) 
Rua – carros transitam 
Câmera está dentro do 
carro 

 Narradora26: Elena, sonhei 
com você esta noite. Você era 
suave e andava por Nova York 
com uma blusa de seda 

  

3.  Ent: 1’04” 
Sai: 1’17” 
Duração: 13” 

Rosto de Petra 
encostado no vidro do 
carro enquanto este 
anda. 
Reflexo das luzes no 
vidro do carro 
A imagem transita entre 
o foco no rosto de 
pedra e o foco no 
reflexo do vidro 

 Narradora: Procuro chega 
perto, encostar, sentir seu 
cheiro. Mas quando vejo você 
tá em cima de um muro, 
enroscada num emaranhado 
de fios elétricos. 

  

4.  Ent:1’17” 
Sai:1’28” 
Duração: 11” 

Mais luzes ofuscantes 
Faróis de carros 
Passam em velocidade 

 Narradora: Olho de novo e 
vejo que sou eu que estou em 

Sons da cidade, 
carros que transitam 
em velocidade 

 

                                            
21 Esta decupagem foi realizada por este pesquisador no período de aproximadamente 45 dias, a fim de esmiuçar e compreender melhor a composição fílmica 
de Elena 
22 Será colocada indicação quando o pesquisador considerar relevante a menção 
23 Foi utilizado o roteiro do filme “Elena” para auxiliar na praticidade da transcrição das falas contidas em cada plano 
24 Quando não houver indicação, é porque trata-se de corte seco 
25 Quando houver mescla de linhas é porque há o compartilhamento da informação entre os planos indicados 
26 A narradora é a diretora do filme, Petra Costa. Ela sempre está em V.O. (voz over). 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Noite cima do muro. Eu mexo nos 
fios, 

5.  Ent: 1’28” 
Sai: 1’45” 
Duração: 17” 

Idem anterior, outro 
ângulo. Porém com 
muitas imagens pretas, 
como se fosse um 
grande FADE OUT que 
entra aos poucos 

 Narradora: ...buscando tomar 
um choque, e caio do muro 
bem alto. E morro. 

Sons da cidade – 
desaparece aos 
poucos 

FADE 

6.  Créditos da 
equipe 

Ent: 1’45” 
Sai: 2’47” 
Duração: 
1’02” 

Tecidos de vestidos 
femininos úmidos 
mergulhados num tipo 
de lago, cenografado 
com vegetais típicos de 
lagoa 

Travelling  The Mamas and the 
Papas: trecho de 
“Dedicated to the 
one I love” 

7.  Ent: 2’47” 
Sai: 2’59” 
Duração: 12” 

Tecido umedecido 
mergulhado no lago... 
agora é possível 
perceber um vestido de 
mulher num corpo que 
está mergulhado 

Travelling – lado 
oposto do anterior 

 Continua a música, 
mas agora os sons 
de água “sobem” 

FUSÃO 
COM O 
ANTERIOR 
 
INICIA 
FADE OUT 

8.  Título Ent: 2’59” 
Sai: 3’10” 
Duração:11” 

Título do filme: ELENA 
Tela preta 

  Água corrente 
No final, entra som 
de carro 
percorrendo a rua 
(conexão com 
próximo plano) 

FADE IN 
FADE OUT 

9.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’10” 
Sai:3’25” 
Duração:15” 

Ponte visualizada de 
baixo, através do vidro 
molhado do carro 
Desfocado 
Carro em movimento, o 
olhar percorre a ponte 

Contra-plongée Narradora: Nossa mãe sempre 
me disse que eu podia morar 
em qualquer lugar do mundo, 
menos em Nova York 

 FADE IN 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

10.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent:3’25 
Sai:3’33” 
Duração:8” 

Petra caminha por 
Nova York, para a 
direita (há grande 
espaço vazio na 
imagem, à direita) 

Close lateral – corta 
testa de Petra 
 
Steadicam 

Narradora: ...que eu podia 
escolher qualquer profissão, 
menos ser atriz. 

  

11.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’33” 
Sai: 3’43” 
Duração: 10” 

Colunas de uma 
construção 
Flare na imagem 
Termina com a câmera 
voltada para o céu 

Dutchcam up Narradora: No dia 4 de 
setembro de 2003, eu me 
matriculei no curso de teatro 
da Columbia University 

Sons da cidade 
Sirenes 

 

12.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’43” 
Sai: 3’48” 
Duração: 5” 

Rosto de Petra – olha 
para o alto. 
Sol em plano de fundo 
– contraluz 
Flare na imagem – 
invade o rosto de Petra 

Close lateral de 
Petra – ela olha 
para a esquerda 
 
Movimento circular 
(steady) – a câmera 
fica mais frontal a 
Petra 
 

Narradora: Queriam que eu te 
esquecesse, Elena 

  

13.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’48 
Sai: 3’53” 
Duração: 5” 

Yellow Cabs de Nova 
York transitam pela rua 

  Sons da cidade  

14.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’53” 
Sai: 3’57” 
Duração: 4” 

Semáforo de 
pedestres. Mostra o 
sinal de “parar” pisca 
três vezes e em 
seguida de “caminhar” 

  Sons da cidade  

15.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’57” 
Sai: 3’59” 
Duração: 2” 

Pés masculinos 
atravessam a rua na 
faixa de pedestres 

 Narradora: Mas eu volto para 
Nova York na esperança de te 
encontrar nas ruas. 

Sons da cidade  
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

16.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 3’59 
Sai: 4’00” 
Duração: 01” 

Anônimas caminham 
na rua 

PP Sons da cidade  

17.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’00” 
Sai: 4’03” 
Duração: 03” 

Close, panorâmica  Sons da cidade  

18.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’03” 
Sai: 4’05” 
Duração: 02” 

Close  Sons da cidade  

19.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’05” 
Sai: 4’08” 
Duração: 03” 

Anônima corre pela rua PP Narradora: Trago comigo tudo 
o que você deixou no Brasil. 
Seus vídeos, fotos, diários, e 
as cartas em fita cassete 
porque você sempre teve 
vergonha da sua letra, e 
preferia gravar suas 
impressões dos seus dias aqui 
pra mandar pra gente. 

Sons da cidade  

20.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’08” 
Sai: 4’13” 
Duração: 05” 

Visão geral de avenida 
em Nova York 

PG Sons da cidade  

21.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’13” 
Sai: 4’17” 
Duração: 04” 

Aves voam rasante 
num lago 

 Sons da cidade  

22.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 

Ent: 4’17” 
Sai: 4’20” 
Duração: 03” 

Aves voam, com 
edifício ao fundo – 
PLANO mais fechado 

 Sons da cidade  
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

imagens da 
cidade 

23.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’20” 
Sai: 4’28” 
Duração: 08” 

Petra atravessa a rua. 
Câmera está logo atrás 
dela, num steady. 

 Sons da cidade  

24.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’28” 
Sai: 4’30” 
Duração: 2” 

Anônima atravessa a 
rua correndo, com 
bolsa rosa na mão 

  Sons da cidade  

25.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’30” 
Sai: 4’33” 
Duração: 03” 

Senhor anda de 
bicicleta em meio à 
multidão 

panorâmica  Sons da cidade  

26.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’33” 
Sai: 4’35” 
Duração: 02” 

Anônimo fala ao celular   Sons da cidade  

27.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’35” 
Sai: 4’40” 
Duração: 05” 

Pontas de um echarpe 
voam devido ao vento 

 Narradora: Hoje eu ando pela 
cidade ouvindo a sua voz e me 
vejo tanto nas suas palavras 
que começo a me perder em 
você. 

Sons da cidade  

28.  Introdução – 
imagens 
poéticas e 
imagens da 
cidade 

Ent: 4’40” 
Sai: 4’47” 
Duração: 7” 

Petra caminha, 
atravessa a rua. 
Câmera está por trás 
dela. 

 Sons da cidade FADE OUT 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

29.  TELA 
PRETA 

Ent: 4’47” 
Sai: 4’57” 
Duração: 10” 

Tela preta  Gravação - Voz infantil (de 
Elena): Pai, Olinda, Ana 
Petra... 

Violão dedilha 
algumas notas 

 

30.   Ent: 4’57” 
Sai: 5’05” 
Duração: 08” 

Pessoas transitam por 
Nova York. Algumas 
olham para a câmera. 
Mostra o convívio na 
cidade: vitrines, 
transeuntes, 
trabalhadores, famílias 

PC, PM, via de 
regra 

Gravação: Pode começar, tá 
gravando 
 
Elena (gravação): 4 de março 
de 90: Oi de novo,... 

FADE IN 

31.   Ent: 5’05” 
Sai: 5’12” 
Duração: 07” 

Elena (gravação): ...tô aqui em 
Nova York. Agora é a primeira 
semana de março mas nem 
parece que eu tô aqui há mais 
de um mês. Às vezes eu me 
sinto que nem um índio que vai 
pra cidade. Tudo tá tão na 
frente que leva um tempo pra 
acostumar, é bom mas leva 
tempo. Aqui tem que pensar 
pequeno, ou melhor, querer 
bem pequeno, senão a cidade 
te engole. 

 

32.   Ent: 5’12” 
Sai: 5’17” 
Duração: 5” 

 

33.   Ent: 5’17” 
Sai: 5’20” 
Duração: 3” 

 

34.   Ent: 5’20” 
Sai: 5’25” 
Duração: 5” 

 

35.   Ent: 5’25” 
Sai: 5’30” 
Duração: 5” 

Petra caminha pela rua, 
atravessa faixa de 
pedestres 

Close – lateral  Elena (gravador): 20 de 
março: comecei a fazre umas 
aulas de cnato divinas. E 
realmente poder cantar ópera 
é uma coisa que me fascina 
muito. Tô até aprendendo 
italiano, alemão, pra poder 
cantar melhor. A dança tá um 
tesão também. Pela primeira 
vez eu comecei a dançar de 
verdade, sabe: Não só jazz, 

Sons de botão de 
gravador 
 
Violão – 
instrumental  

 

36.   Ent: 5’30” 
Sai: 5’36” 
Duração: 6” 

Mulher maqueia o rosto 
de forma artística. 
Vemos o reflexo dela 
no espelho que carrega 

Close   

37.   Ent: 5’36” 
Sai: 5’40” 
Duração: 4” 

Petra caminha pela rua    
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

38.   Ent: 5’40” 
Sai: 5’46” 
Duração: 6” 

Saia de um vestido 
verde gira sobre a tela. 
Por vezes o vestido 
cobre a tela, por outras, 
é possível ver a 
dançarina com um 
edifício ao fundo 

Contra plongée moderno mas butô, 
flamenco... tudo. 

  

39.   Ent: 5’46” 
Sai: 5’48” 
Duração: 2” 

Novamente a 
dançarina rodando, 
mas agora com a 
câmera mais afastada 
(não estamos mais sob 
a saia) 

  

40.   Ent: 5’48” 
Sai: 5’52” 
Duração: 04” 

Grande Estação de 
Metrô 

 Elena (gravação): Sempre tive 
preconceito com aula de 
atuação, você vai, e eles 
adoram tudo que você faz, 
mas, quando eu vi esse 
professor, o Modica, achei ele 
um diretor mesmo, sabe, 
exigindo muito da gente. Ele 
até me recomendou pro meu 
primeiro teste de casting 

Botão de gravador 
Violão – 
instrumental  

 

41.   Ent: 5’52” 
Sai: 5’57” 
Duração: 05” 

Pessoas passam na 
catraca 

   

42.   Ent: 5’57” 
Sai: 6’02” 
Duração: 05” 

   

43.   Ent: 6’02” 
Sai: 6’07” 
Duração: 5” 

Pessoas aguardam o 
trem, quando este 
passa e atravessa a 
tela, tomando conta da 
imagem 

   

44.  Teste de 
casting de 
Elena 

Ent: 6’07” 
Sai: 6’13 
Duração: 6” 

Casting de Elena 
Imagem de arquivo da 
entrevista 
 

Close Entrevista para casting 
(não precisa transcrever) 
Ela explica por que veio para 
os EUA e por que não queria 
ficar no Brasil. Diz que quer 
fazer filmes no Brasil 
 

Som do Chiado de 
TV 

Chiado de 
TV 

45.  Ent: 6’13” 
Sai: 6’59” 
Duração: 46” 

Começa num plano 
aberto e depois 
fecha em zoom até 
o close 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Escutamos as perguntas da 
entrevistadora ao fundo, em 
off 

46.  Ent: 6’59” 
Sai: 7’12” 
Duração: 13” 

PP, depois zoom 
abre até PA 

Entrevista de casting – fala dos 
pais 
 
Escutamos as perguntas da 
entrevistadora ao fundo, em 
off 

  

47.  Ent: 7’12” 
Sai: 7’18” 
Duração: 6” 

Imagem de Elena 
sorrindo (não há vozes) 

close  Instrumental 
 

 

48.  Imagens de 
um filme 
mudo feito 
pela mãe de 
Petra (com 
inserção de 
imagem de 
Petra em 
PB) 

Ent: 7’18” 
Sai: 7’23” 
Duração: 5” 

Imagem do filme feito 
pela mãe de Petra – 
preto e branco 
 
 

close  
 
Há uma 
semelhança com o 
enquadramento da 
imagem anterior – 
para mostrar como 
Elena e a mãe são 
parecidas 

  

49.  Ent: 7’23” 
Sai: 7’28” 
Duração: 5” 

Close lateral da 
mãe 

Narradora: Na verdade, o 
nosso pai sempre diz que eu e 
você herdamos esse sonhos 
de fazer cinema da nossa 
mãe. E, no meio das suas fitas 
de vídeo, eu achei esse filme 
que ela nunca me mostrou. É 
um filme mudo em que ela 
interpreta a protagonista, no 
tempo em que ela ainda 
sonhava em ser atriz de 
Hollywood e em beijar o Frank 
Sinatra. Assim, se sentia 

 

50.  Ent: 7’28” 
Sai: 7’32” 
Duração: 4” 

Imagem de Petra em 
PB – quando ela passa 
por uma coluna, 
desaparece (causa 
confusão em quem 
assiste) 

  

51.  Ent: 7’32” 
Sai: 7’38” 
Duração: 6” 

Pessoas numa festa Panorâmica   

52.  Ent: 7’38” Rosto da mãe de Petra close  
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Sai: 7’43” 
Duração: 5” 

mulher e tentava escapar de 
um mundo em que se via 
desadaptada, 
incompreendida. Filha de uma 
tradicional família mineira; ela 
não via um lugar para si. A não 
ser casada, mulher, society. 

53.  Ent: 7’43” 
Sai: 7’55” 
Duração: 12” 

Rosto da mãe de Petra 
– ela caminha 

close  

54.  Ent: 7’55” 
Sai: 8’01” 
Duração: 6 

A mãe caminha ao 
fundo. Em primeiro 
plano, um homem de 
costas 

PM  

55.  Ent: 8’01” 
Sai: 8’15” 
Duração: 14” 

Rostos de várias 
mulheres. Termina no 
rosto da mãe, 
pensativa. 

Close, com 
panorâmica, que 
para no rosto da 
mãe de Petra 

 

56.  Ent: 8’15” 
Sai: 8’28” 
Duração: 13” 

Câmera percorre do 
reflexo no espelho até o 
papel e à mão que 
desenha um rosto triste 

Tilt down 
 
Termina em PD 

Narradora: Um dia, sentada 
frente ao espelho da 
penteadeira do seu quarto, ela 
faz um desenho... O desenho 
de sua tristeza. E decide que 
tem até os 16 anos pra 
encontrar um sentido pra vida. 
E ela encontra: o nosso pai. 
Um brasileiro, recém-chegado 
do país com o qual ela sonha, 
em filmes e músicas. Mas ele 
volta de Nova York não como 
um Sinatra, mas como um Che 
Guevara, trazendo no bolso os 
livros de Marx e o desejo de 
fazer a revolução. E da noite 
pro dia, nossa mãe deixa a 
escola de freiras, vende sua 
televisão, seu cabelo, e pula 
pras passeatas. 

 

57.  Ent: 8’28” 
Sai: 8’41” 
Duração: 13” 

Rosto da mãe de Petra Inicia num close, 
mas aproxima em 
zoom, fechando em 
PD (dos olhos) e 
perde foco 

 

58.  Ent: 8’41” 
Sai: 8’49” 
Duração: 8” 

Mãe de Petra dança 
com o rapaz 

Close Instrumental  

59.  Fotos da 
família 

Ent: 8’49” 
Sai: 8’52” 
Duração: 3” 

Fotos do pai de Petra – 
Manoel  

 FADE OUT 

60.  Ent: 8’53” 
Sai: 8’56” 
Duração:  

 FADE IN 
FADE OUT 

61.  Imagens de 
arquivo 

Ent: 8’57” 
Sai: 9’02” 
Duração: 5” 

Imagens de arquivo, 
passeatas 

Imagem aérea FADE IN 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

62.  Ent: 9’02” 
Sai: 9’04” 
Duração: 2” 

PM – no chão  

63.  Ent: 9’04” 
Sai: 9’08” 
Duração: 4” 

PP – no chão  

64.  Imagem da 
família 

Ent: 9’08” 
Sai: 9’11” 
Duração: 3” 

Imagens de arquivo, 
passeatas – casal 
Costa conversando 

Plongée 
PM 
Zoom até PP 

  

65.  Ent: 9’11” 
Sai: 9’15” 
Duração: 4” 

Plongée 
Zoom out curto 

  

66.  Imagem de 
arquivo 

Ent: 9’15” 
Sai: 9’17” 
Duração: 2” 

Mulher corre na rua, 
fugindo 

   

67.  Ent: 9’17” 
Sai: 9’19” 
Duração: 2” 

Bagunça e algazarra na 
rua. Repressão. 

    

68.  Fotos da 
família 
(presos) 

Ent: 9’19” 
Sai: 9’22” 
Duração: 3” 

Foto de Lian (mãe) 
presa (fichada) 

  Instrumental – 
música de tensão 

 

69.  Ent: 9’22” 
Sai: 9’25” 
Duração: 3” 

Foto de Manoel preso 
(fichado) 

   

70.  Imagens de 
arquivo 

Ent: 9’25” 
Sai: 9’26” 
Duração: 1” 

Cavalos da polícia 
correm em disparada 

 Narradora: Juntos eles entram 
no PCdoB, prontos pra serem 
mandados pra guerrilha do 
Araguaia. Mas, quando os 
líderes veem a barriga de seis 
meses da nossa mãe, eles não 
deixam eles irem. Quase todos 
que foram acabaram 
assassinados pelos militares. 

 

71.  Ent: 9’26” 
Sai: 9’27” 
Duração: 1” 

Pessoas apanham da 
polícia 

  

72.  Ent: 9’27” 
Sai: 9’28” 
Duração: 1” 

Bagunça na rua   

73.  Ent: 9’28”   
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Sai: 9’29” 
Duração: 1” 

Foi você na barriga da nossa 
mãe que os salvou. 

74.  Ent: 9’29” 
Sai: 9’30” 
Duração: 1” 

Comício – homens 
falam em alto falantes 

  

75.  Ent: 9’30” 
Sai: 9’33” 
Duração: 3” 

Incêndios e bagunça na 
rua 

  

76.  Ent: 9’33” 
Sai: 9’35” 
Duração: 2” 

Policiais batendo em 
manifestantes na rua 

  

77.  Ent: 9’35” 
Sai: 9’37” 
Duração: 2” 

Homem sendo preso   

78.  Ent: 9’37” 
Sai: 9’39” 
Duração: 2” 

Homem é colocado no 
camburão 

  

79.  Ent: 9’39” 
Sai: 9’45” 
Duração: 6” 

Pessoas encostadas 
na parede, presas pela 
polícia 

  

80.  Imagens da 
família 

Ent: 9’45” 
Sai: 9’56” 
Duração: 11” 

Lian grávida – imagem 
de arquivo colorida 

Câmera na mão em 
direção a Lian, até 
ficar em PM 
 
Freeze frame no 
final 

  

81.   Ent: 9’56” 
Sai: 10’01” 
Duração: 5” 

Luzes ofuscantes da 
janela. Imagem 
abstrata, arroxeada 

 Narradora: No meio desse 
redemoinho você nasce. E 
cresce clandestina sem nunca 
poder contar pra ninguém 
onde mora. Como será que 

Sinos de vento 
Sons de sítio (aves 
que piam ao longe, 
por exemplo) 
Crianças que 
brincam 

FUSÃO 
OUT 

82.  Fotos da 
família 

Ent: 10’01” 
Sai: 10’24” 
Duração: 23” 

Fotografias da família 
de Elena (ela criança, 
crianças que brincam)27 

 FUSÕES 
ENTRE AS 
FOTOS 

                                            
27 São várias fotos trabalhadas em fusão. Fica difícil de estabelecer a divisão dos planos. São sobreposições. 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

esse tempo ficou na sua 
memória? No seu corpo. 

Instrumental bem 
sutil 

 
FADE OUT 

83.  Imagens de 
arquivo da 
família – 
VHS de 
Elena 

Ent: 10’29” 
Sai: 10’36” 
Duração: 7” 

Elena, em frente a um 
espelho, brinca com 
uma câmera 

  Instrumental FADE IN 

84.  Ent: 10’36” 
Sai: 10’43” 
Duração: 7” 

Elena brinca na frente 
da câmera 

Close bem próximo Narradora: As primeiras 
imagens que eu acho de você 
são de quando você fez 13 
anos e ganhou essa câmera 
de presente. 

 

85.  Ent: 10’43” 
Sai: 10’45” 
Duração: 2” 

Disco vinil rodando   

86.  Ent: 10’45” 
Sai: 10’53” 
Duração: 8” 

Algas flutuando na 
água 

  

87.  Ent: 10’53” 
Sai: 10’55” 
Duração: 2” 

Petra nenê  Vozes de familiares ao fundo. 
Dizendo que a bebê já 
reconhece todo mundo. 
 
 

Instrumental – 
delicado  

 

88.  Ent: 10’55” 
Sai: 11’15” 
Duração: 20” 

Petra nenê, com o pai. 
Ele dança com ela pela 
sala do apartamento e 
a câmera acompanha 

 Narradora: Foi quando eu 
nasci, nos anos 80. No tempo 
da abertura, em que a nossa 
família saía da clandestinidade 
e parecia entrar num comercial 
americano dos anos 50. 
 
Ao fundo alguém fala, 
comentando a dança de Petra: 
Vai dar uma grande atriz, hein. 

 

89.  Ent: 11’15” 
Sai: 11’21” 
Duração:  

Elena e o pai dançam    

90.  Ent: 11’21” 
Sai: 11’28” 

Elena está parada e aí 
começa a dançar. 

 Narradora: E você começa a 
dançar, dançar, dançar... 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Duração: 7” Instrumental se 
intensifica no piano, 
enquanto ela dança 

91.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 11’28” 
Sai: 11’37” 
Duração: 9” 

Elena gira, dançando   

92.  Ent: 11’37” 
Sai: 11’41” 
Duração: 4” 

Elena gira, dançando 
(repetição da parte final 
do plano anterior) 

  

93.  Ent: 11’41” 
Sai: 11’57” 
Duração: 16” 

Elena dança na sala. 
Sua dança é 
envolvente e delicada. 

Plano geral  Instrumental 
desacelera à 
medida que a dança 
vai acabando 

 

94.  Ent: 11’57” 
Sai: 12’28” 
Duração: 31” 

Elena dança com Petra 
no colo 

PA 
Câmera na obliqua 

Narradora: Minha mãe me 
disse que desde os quatro 
anos você sabia que queria ser 
atriz. E parece que você 
sempre dava um jeito de me 
pôr pra contracenar com você. 

 

95.  Ent: 12’28” 
Sai: 12’52” 
Duração: 24” 

Elena com Petra no 
colo 

Zoom in Lian (off) fala para Elena como 
ela se comporta quando 
percebe que está na frente da 
câmera.  
Elena parece bem interessada 
em entender as impressões da 
mãe 

  

96.  Ent: 12’52” 
Sai: 13’10” 
Duração: 18” 

Elena atua para a 
câmera, com Petra no 
colo. Como se Petra 
fosse sua filha. 

Câmera amadora Elena atua (não precisa 
transcrever)  

  

97.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 13’10” 
Sai: 13’18” 
Duração: 8” 

Petra, criança, dança e 
se diverte para a 
câmera 

  Música ambiente, 
Elena canta junto, 
em off 

 

98.  Ent: 13’18” 
Sai: 13’23” 
Duração: 5” 

Elena sentada com 
Petra bebezinha no 
colo 

 Narradora: Você me mostra a 
coleção inteira de filmes da 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

99.  Ent: 13’23” 
Sai: 13’28” 
Duração: 5” 

Elena dança com Petra 
bebê no colo 

 Shirley Temple e me treina 
para ser atriz. 

  

100.  Ent: 13’28” 
Sai: 13’31” 
Duração: 3” 

Petra, criança, anda de 
bicicleta, de óculos 
escuros 

Diminui a 
velocidade da 
imagem com o 
beijo que Petra 
manda para a 
câmera 

   

101.  Ent: 13’31” 
Sai: 13’49” 
Duração: 18” 

Petra na banheira. 
Elena estimula Petra a 
cantar enquanto toma o 
“banhinho”. A menina 
resiste, mas resolve 
cantar após a irmã 
ameaçar ir embora. 
Petra sorri para a 
câmera. 

Câmera amadora – 
zoom in e zoom out 

Narradora: Primeiro, você me 
ensina a cantar. 
 
(off) Elena “dirige” Petra, 
pedindo para tirar a perna para 
um lado, puxar a cortina do 
outro, e pede para ela cantar. 
 
A menina reage, dialoga, mas 
não quer cantar. Só passa a 
cantar depois que Elena 
ameaça ir embora porque a 
irmã não está colaborando.  

Música ambiente – 
uma canção 

 

102.  Ent: 13’49” 
Sai: 14’20” 
Duração: 31” 

 CORTE 
BRUSCO 
ENTRE OS 
DOIS 
PLANOS 

103.  Ent: 14’20” 
Sai: 14’37” 
Duração: 17” 

 

104.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 14’37” 
Sai: 14’50” 
Duração: 13” 

Imagens do quarto de 
Elena. Ela passeia com 
a câmera até acabar no 
espelho, se filmando. 

 Narradora: Você passa as 
tardes me dirigindo, atuando, 
criando cenas. 
 
Elena (off): “Ação! Claquete!” 

Risadas (clima 
descontraído) 

 

105.  Ent: 14’50” 
Sai: 14’57” 
Duração: 7” 

Elena deitada, atende a 
uma campainha (cena 
de um filminho que 
estavam fazendo) 

 Diálogos da cena inventada   

106.  Ent: 14’57” 
Sai: 15’01” 
Duração: 4” 

Menina de peruca 
observa (cena do 
filminho) 

  Música soturna  
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

107.  Ent: 15’01” 
Sai: 15’04” 
Duração: 3” 

Elena se dirige à 
câmera, como uma 
vampira (cena do 
filminho) 

   

108.  Ent: 15’04” 
Sai: 15’12” 
Duração: 8” 

Olinda é esfaqueada no 
pescoço (cena do 
filminho) 

 Narradora: Eu lembro de ter 
visto essa cena, em que vocês 
matavam a minha babá 
Olinda... Tinha muito pesadelo 
com isso. 

 

109.  Ent: 15’12” 
Sai: 15’13” 
Duração: 1” 

Detalhe da faca (cena 
do filminho) 

  

110.  Ent: 15’13” 
Sai: 15’21” 
Duração: 8” 

O corpo de Olinda 
tomba, sem cabeça. 
(cena do filminho) 

   

111.  Ent: 15’21” 
Sai: 15’28” 
Duração: 7” 

Imagem escura. Duas 
pessoas passam 
andando (difícil 
visualizar) 

 Elena (off): ...eu sempre 
filmo... superimprovisado, né? 
Faz isso, faz aquilo, aí eu não 
sei pra que lado que vão as 
pessoas, sempre em 
movimento. 

  

112.  Ent: 15’28” 
Sai: 15’54” 
Duração: 26” 

Rastro de luz (imagem 
aproxima e afasta) 

 Elena (off) pede para colocar 
uma música (toca “Dedicated 
to the one I love”) e diz que 
está dançando com a Lua. 

Música ambiente: 
“Dedicated to the 
one I love” (a mesma 
do início do filme) 

 

113.  Ent: 15’54” 
Sai: 16’05” 
Duração: 11” 

 Narradora: Quando você faz 
15 anos...  

 

114.  Ent: 16’05” 
Sai: 16’11” 
Duração: 6” 

Elena sentada. Parece 
de mau humor. 

 Narradora: ....nossos pais se 
separam. E você para de filmar 

  

115.  Imagem 
poética 

Ent: 16’11” 
Sai: 16’24” 
Duração: 13” 

Foto de Elena aparece 
na tela. A foto pende e 
balança em frente à 
imagem, sendo que 
atrás está a cidade de 

 Narradora: ... E sinto que 
pouco a pouco você começa a 
se distanciar. 

Instrumental  
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Nova York, fora de 
foco. 

116.  Ent: 16’24” 
Sai: 16’30” 
Duração: 6” 

Rua de Nova York Bordas da imagem 
fora de foco. Centro 
focado. 
 
Tilt down 

  

117.  Ent: 16’30” 
Sai: 16’39” 
Duração: 9” 

Bordas da imagem 
fora de foco. Centro 
focado. 
 
Câmera na mão – 
câmera, em 
subjetiva, caminha 
pela calçada 

  

118.  Ent: 16’39” 
Sai: 16’45” 
Duração: 6” 

Narradora: Te procuro.  

119.  Ent: 16’45” 
Sai: 16’50” 
Duração: 5” 

Petra anda pelas ruas 
de Nova York. Vemos 
as costas dela. 

Plano médio – de 
costas 

 Instrumental  

120.  Ent: 16’50” 
Sai: 16’54” 
Duração: 4” 

Ruas de Nova York. 
Aproximação da borda 
da calçada 

Câmera na mão - 
steadicam 

  

121.  Ent: 16’54” 
Sai: 16’57” 
Duração: 3” 

Ruas de Nova York. 
Cartazes da Broadway 
(o último plano termina 
o movimento numa 
imagem de Elena 

Imagem 
desfocada. Câmera 
na mão. 

  

122.  Ent: 16’57” 
Sai: 17’15” 
Duração: 18” 

Tilt e Pan – mostra 
cartazes com maior 
amplitude 
 
Imagem desfocada 

Narradora: Você para de 
brincar de teatro comigo, pra 
virar atriz de verdade. 

 

123.  Ent: 17’15” 
Sai: 17’40” 
Duração: 25” 

Rosto de Elena. Ela se 
maqueia artisticamente 
em frente ao espelho 

Close – câmera 
lenta 

Narradora: E com 17 anos 
você entra no grupo de teatro 
Boi Voador, em São Paulo. 

Instrumental: nota 
mais intensa, 
incômoda (iniciou 
no plano anterior) 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

124.  Imagens de 
arquivo 

Ent: 17’40” 
Sai: 17’52” 
Duração: 12” 

Elena atua numa peça  Fala de Elena na peça Instrumental  

125.  Programa 
de TV 

Ent: 17’52” 
Sai: 17’59” 
Duração: 7” 

Elena atua num 
programa de TV (de 
acordo com roteiro, no 
programa Metrópolis) 

Close Fala em off de um homem – 
era o pensamento da 
personagem  

 

126.  Ent: 17’59” 
Sai: 18’04” 
Duração: 5” 

PM  

127.  Ent: 18’04” 
Sai: 18’06” 
Duração: 2” 

PA  

128.  Ent: 18’06” 
Sai: 18’11” 
Duração: 5” 

PP, com tilt down   

129.  Ent: 18’11” 
Sai: 18’18” 
Duração: 7” 

Elena agacha – ainda é 
o programa Metrópolis 

PG Elena fala, atuando Instrumental – bem 
baixo 

 

130.  Ent: 18’18” 
Sai: 18’20” 
Duração: 2” 

Close  

131.   Ent: 18’20” 
Sai: 18’37” 
Duração: 17” 

Elena dança com uma 
corda, em movimentos 
rotativos, complexos 

 Narradora: Os outros atores 
me contam que você ensaiava 
muito. Obsessivamente. Que 
mesmo quando parecia 
perfeito, pra você nunca tava 
bom, sempre faltava alguma 
coisa. 

Som do 
deslocamento de ar 
que a corda faz 

 

132.   Ent: 18’37” 
Sai: 18’57” 
Duração: 20” 

Elena dança passando 
pela tela. Trechos da 
peça “Corpo de baile” 

  Música da peça  

133.   Ent: 18’57” 
Sai: 19’04” 
Duração: 7” 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

134.   Ent: 19’04” 
Sai: 19’09” 
Duração: 5” 

   

135.   Ent: 19’09” 
Sai: 19’14” 
Duração: 5” 

Rosto de Elena – 
imagem do programa 
Metrópolis 

Superclose   

136.   Ent: 19’14” 
Sai: 19’18” 
Duração: 4” 

Elena agachada 
(continuação do que já 
apareceu) 

   

137.   Ent: 19’18” 
Sai: 19’21” 
Duração: 3” 

Elena dança com a 
corda no Programa 
Metrópolis 

Plano aberto, geral 
– similar nos dois 
planos (há um corte 
bem sutil) 

  

138.   Ent: 19’21” 
Sai: 19’29” 
Duração: 8” 

  

139.   Ent: 19’29” 
Sai: 19’39” 
Duração: 10” 

PM (vai até o final 
do movimento dela 
na dança) 

 FADE OUT 

140.   Ent: 19’39” 
Sai: 19’42” 
Duração: 3” 

Matérias falando da 
repercussão da peça 
“Corpo de Baile” 

Zoom na matéria, 
sempre 
direcionando para 
a imagem de Elena 
em alguma foto 

  FADE IN 
FADE OUT 

141.   Ent: 19’42” 
Sai: 19’44” 
Duração: 2” 

  FADE IN 
FADE OUT 

142.   Ent: 19’44” 
Sai: 19’46” 
Duração: 2” 

  FADE IN 
FADE OUT 

143.   Ent: 19’46” 
Sai: 19’47” 
Duração: 1” 

  FADE IN 
FADE OUT 

144.   Ent: 19’48” 
Sai: 19’59” 
Duração: 11” 

Narradora: Mas você não tá 
satisfeita, você quer mais, 
você diz que quer ser atriz de 
cinema. 

Música da peça 
Entram sons de 
“Parabéns” 

FADE IN 
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

145.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 19’59” 
Sai: 20’04” 
Duração: 5” 

Festa de aniversário da 
Petra 

  Cantam parabéns  

146.  Ent: 20’04” 
Sai: 20’14” 
Duração: 10” 

Plano fechado em 
Petra criança 
 
Zoom out 

Narradora: E, no dia do meu 
aniversário, você me pegou 
pela mão... 

 

147.   Ent: 20’14” 
Sai: 20’21” 
Duração: 7” 

Escadas Tilt up 
Subjetiva 

Narradora: ...me levou por 
essas escadas,... 

 FADE OUT 

148.   Ent: 20’22” 
Sai: 20’35” 
Duração: 13” 

Quarto – a câmera se 
direciona para dentro 
do quarto 

Câmera na mão 
Subjetiva 

Narradora: ...entrou dentro 
desse quarto, fechou a porta e 
disse: 

 FADE IN 

149.   Ent: 20’35” 
Sai: 21’10” 
Duração: 35” 

A câmera dá a volta no 
quarto, mostrando a 
variedade de objetos 
que lá estão (bonecas, 
roupas, abajur, etc) 

PAN circular 
Câmera na mão 

Narradora: ...”Você vai fazer 
sete anos. Essa é a pior idade 
que tem. Eu tô indo morar 
longe, e a gente vai ficar um 
tempo agora sem se ver. Mas 
eu vou te dar essa concha, e, 
toda vez que você sentir 
saudade, você coloca ela 
assim, no seu ouvido. Eu 
também vou ter uma, e assim 
a gente pode se falar.. 

 FADE OUT 
(BRANCO) 

150.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 21’11” 
Sai: 21’18” 
Duração: 7” 

Petra, criança, 
enrolada numa toalha, 
sorri para a câmera 

 Narradora: Você coloca a 
concha no meu ouvido e eu 
ouço o mar... 

 FADE IN 
(BRANCO) 

151.  Ent: 21’18” 
Sai: 21’40” 
Duração: 22” 

Elena com Petra bebê 
no colo, deitadas. Elas 
se aconchegam. Elena 
fecha os olhos, com 
ternura 

Zoom in no rosto de 
Petra 

Barulho de mar 
(bem ao longe e 
aumenta 
gradualmente) 
Som de crianças 
brincando 

 

152.  Ent: 21’40”  Instrumental  
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Transição 

Sai: 21’46” 
Duração: 6” 

153.  Ent: 21’46” 
Sai: 21’52” 
Duração: 6” 

Close de Elena com 
Petra no colo. 
Destaque para a mão 
do bebê Petra no rosto 
de Elena 

   

154.  Imagem 
poética 

Ent: 21’52” 
Sai: 22’03” 
Duração: 11” 

Petra, de costas, 
adulta, caminha sobre 
a ponte em Nova York 
(Sol em contraluz) 

Flare bem intenso – 
toma conta da 
imagem 
Muito desfoque na 
imagem (foco 
apenas em Petra) 

Narradora: Você tava certa, 
sete anos foi minha pior idade.  

 

155.  Ent: 22’03” 
Sai: 22’07” 
Duração: 4” 

Petra, de lado, caminha 
sobre a ponte 

Flare intenso 
Muito desfoque na 
imagem (foco 
apenas em Petra) 

  

156.  Imagem 
Poética 

Ent: 22’07” 
Sai: 22’19” 
Duração: 12” 

Petra, de costas, 
caminha sobre a ponte 
(Sol em contraluz) 

Flare intenso 
Muito desfoque na 
imagem (foco 
apenas em Petra) 

 Instrumental  

157.  Ent: 22’19” 
Sai: 22’23” 
Duração: 4” 

Petra, de frente, 
caminha sobre a ponte 

Desfoque no fundo, 
baixa profundidade 
(não há Flare) 

Voz de um homem e de uma 
mulher em off dizem como 
Petra é parecida com Elena – 
dizem detalhes da boca, do 
sorriso, e vão falando de 
detalhes do corpo 

 

158.  Ent: 22’23” 
Sai: 22’28” 
Duração: 5” 

Petra, de costas, 
caminha sobre a ponte 
(Sol em contraluz) 

Flare, desfoque  

159.  Ent: 22’28” 
Sai: 22’33” 
Duração: 5” 

Mãos de Petra passam 
os dedos pelas grades 
da ponte enquanto ela 
caminha 

Close na mão 
direita de Petra 
Flare 

Voz de mulher (off): Essa 
mãozinha tão pequenininha... 
Delicada... Ela tinha uma mão 
grande, né, grande, grossa 
assim, adorava segurar. 

 

160.  Ent: 22’33” 
Sai: 22’38” 
Duração: 5” 

Petra, de costas, 
caminha sobre a ponte 
(Sol em contraluz) 

Flare  



135 
 

# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

161.  Ent: 22’38” 
Sai: 22’45” 
Duração: 7” 

Petra, de costas, 
caminha sobre a ponte 
(Sol em contraluz) 

Flare 
(plano mais 
fechado que o 
anterior) 

Voz de homem (off): Você e 
sua irmã não se pareciam 
naquela época. Depois, muitos 
traços dela apareceram em 
você” 

 

162.  Ent: 22’45 
Sai: 22’54” 
Duração: 9” 

Perfis de Petra. Ela 
caminha sobre a ponte 
É possível ver bem os 
olhos de Petra 

Câmera na mão faz 
um travelling 
circular por trás 
dela, para mostrar 
o outro perfil 

As vozes em off comentam os 
olhos de Petra, que ficaram 
muito parecidos com os de 
Elena 

 

163.  Ent: 22’54” 
Sai: 23’08” 
Duração: 14” 

O olhar de Petra 
enquanto anda na 
ponte. Vê-se os 
detalhes das ferragens 
e a câmera balança 
como se fosse o 
movimento dela 

Câmera na mão 
Subjetiva 
Flare 

Voz em off feminina diz que 
acha que Petra tem tudo de 
Elena: fisionomia, 
temperamento, chega até a se 
confundir 

 

164.  Imagem 
poética 

Ent: 23’08” 
Sai: 23’15” 
Duração: 7” 

Petra olha por uma 
janela. É difícil 
visualizar sua imagem. 
Imagem envelhecida 

Câmera lenta 
Borrões na imagem 
(como “borrões 
químicos de 
revelação”) 

 Instrumental FUSÃO 
OUT (usam 
os borrões) 

165.   Ent: 23’16” 
Sai: 23’22” 
Duração: 6” 

Nova York Panorâmica da 
cidade 
Flare 

 FUSÃO IN 

166.   Ent: 23’22” 
Sai: 23’27” 
Duração: 5” 

Pessoas caminham por 
Nova York 

Desfoque 
Foco é ganho à 
medida que a 
pessoa se 
aproxima 

  

167.   Ent: 23’27” 
Sai: 23’32” 
Duração: 5” 

Petra caminha por 
Nova York 

Baixa profundidade 
– somente ela em 
foco 

Elena (v.o.): 20 de abril: Sinto 
que minha vida tá melhor do 
que nunca. A primavera tá 
começando a chegar e parece 

Instrumental 
Som de tecla do 
gravador 

 

168.   Ent: 23’32” Cerejeiras em flor Desfoque  
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Sai: 23’35” 
Duração: 3” 

que a cidade toda fica no cio. 
Enquanto eu não consigo 
entrar na universidade, eu vou 
tentando aprender o máximo 
possível nesses cursos livres e 
passo os dias correndo pela 
cidade de uma aula pra outra, 
mas é ótimo, vou fazendo 
exercício de respiração, às 
vezes até cantando e ninguém 
nem liga. 

Inicia música com 
violino (música 
cigana) 169.   Ent: 23’35” 

Sai: 23’38” 
Duração: 3” 

Flores de cerejeiras Plano detalhe  

170.  Imagens de 
arquivo de 
Elena 

Ent: 23’38” 
Sai: 23’41” 
Duração: 3” 

Crianças brincam no 
parque. Uma puxa um 
galho de cerejeira, que 
tem flores. Olha feliz 
para a flor. 

  

171.  Ent: 23’41” 
Sai: 23’49” 
Duração: 8” 

Elena dança no parque. 
Está sorridente 

 Música cigana  

172.  Ent: 23’49” 
Sai: 23’54” 
Duração: 5” 

Detalhe das pernas de 
Elena dançando 

 Música cigana 
Som da tecla do 
gravador 

 

173.  Ent: 23’54” 
Sai: 23’56” 
Duração: 2” 

Pés dançam numa sala 
de um apartamento – 
ensaio de coreografia 

  Música cigana  

174.  Ent: 23’56” 
Sai: 24’01” 
Duração: 5” 

Rosto de Elena, 
concentrada no ensaio 

Close 
Câmera na mão 
 

  

175.  Ent: 24’01” 
Sai: 24’04” 
Duração: 3” 

Homem dedilha 
saxofone 

Close das mãos 
Tilt down 

Elena (v.o.): 8 de maio: 
semana passada eu tava num 
bar e acabei conhecendo o 
Coppola. Ele até me chamou 
pra assistir às filmagens do 
“Poderoso chefão 3”, quem 
sabe eu não consigo uma 
ponta? Me dá arrepio só de 
pensar 

Música cigana 
Tecla do gravador 

 

176.  Ent: 24’04” 
Sai: 24’06” 
Duração: 2” 

Homem dedilha piano   

177.  Ent: 24’06” 
Sai: 24’09” 
Duração: 3” 

Pessoas num bar  Música ambiente  

178.  Ent: 24’09” 
Sai: 24’11” 
Duração: 2” 

Casal dança   
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179.  Ent: 24’11” 
Sai: 24’16” 
Duração:  

Elena dança com um 
homem  

Enquadramento 
similar ao do plano 
anterior 

Música ambiente 
Tecla do gravador 

 

180.   Ent: 24’16” 
Sai: 24’21” 
Duração: 5” 

Câmera percorre uma 
ponte 

Close  Som ambiente  

181.   Ent: 24’21” 
Sai: 24’29” 
Duração: 8” 

Ponte, vista de baixo PG 
Contra-plongée 

Narradora: Você leva suas 
fotos para várias produtoras e 
até consegue fazer alguns 
testes 

 

182.   Ent: 24’29” 
Sai: 24’35” 
Duração: 6” 

Agenda de Elena Luz ilumina um 
facho da página, 
em diagonal 

 Música instrumental  

183.   Ent: 24’35” 
Sai: 24’44” 
Duração: 9” 

Diário de Elena  Narradora: Você sai animada 
dessa entrevista, mas os dias 
passam, e ninguém te dá 
notícias, ninguém te liga de 
volta. Você liga muitas vezes, 
mas te dizem pra esperar... 
Você não suporta esse tempo, 
essa espera. 

 

184.  Arquivo de 
Elena 

Ent: 24’44” 
Sai: 25’04” 
Duração: 20” 

Rosto de Elena (na 
entrevista mostrada 
anteriormente) 

Zoom in gradual até 
os olhos de Elena 

FADE OUT 

185.   Ent: 25’04” 
Sai: 25’12” 
Duração: 8” 

BLACK   

186.   Ent: 25’12” 
Sai: 25’47” 
Duração: 35” 

Rosto de Petra refletido 
na janela do metrô. O 
reflexo se funde às 
outras imagens que 
eventualmente são 
refletidas à medida que 
o trem se movimenta 

Close extremo Elena (v.o.): 3 de junho: Tô me 
vendo no vidro do trem, nossa 
como eu engordei em três 
dias, que decadência... 

Instrumental (mais 
intenso) 
Tecla do gravador 

 

187.   Ent: 25’47” 
Sai: 25’52” 
Duração: 5” 

Homem sentado no 
metrô 

PM Elena (v.o.): Enquanto eu 
como, tenho vontade de nunca 
parar. Eu quero mais, eu fico 
pensando no que pode vir 

Instrumental intenso  

188.   Ent: 25’52” 
Sai: 25’55” 

Mulher sentada no 
metrô 

Close (costas)  
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Duração: 3” depois... mas vai acabando e 
eu vou ficando triste, triste. 
Acabou. Mas eu vou comer 
mais! Quero ir até o fim disso, 
mesmo sabendo que de certa 
forma não tem fim. 
Mas daqui a quatro dias eu tô 
recuperada, totalmente. Aí 
com mais sete dias eu 
emagreço cinco quilos e faço 
fotos lindas com o Marcelo, pra 
modelo e atriz. 
Pronto, é fácil. 

189.   Ent: 25’55” 
Sai: 26’00” 
Duração: 5” 

Pessoas sentadas no 
metrô 

Imagem mesclada 
de dois planos 

 

190.   Ent: 26’00” 
Sai: 26’05” 
Duração: 5” 

 

191.  Imagem 
poética 

Ent: 26’05” 
Sai: 26’12” 
Duração: 7” 

Petra parada na 
plataforma (sua 
imagem e sua sombra 
se confundem) 
Vemos a imagem dela 
através da janela do 
metrô, pois também é 
possível ver o reflexo 
que está nesta janela 

Imagem distorcida  

192.   Ent: 26’12” 
Sai: 26’18” 
Duração: 6” 

Reflexo de Petra dentro 
do trem, sentada, lendo 
um jornal. Ao fundo 
está NY. 

  

193.   Ent: 26’18” 
Sai: 26’36” 
Duração: 18” 

Petra lê dentro do 
metrô – a imagem que 
vemos também é o 
reflexo no vidro (outras 
imagens refletidas se 
fundem 

Close Elena (v.o): Agora me sinto 
gorda e vazia. E esse trem 
demora só pra completar 

Instrumental intenso  

194.   Ent: 26’36” 
Sai: 26’41” 
Duração: 5” 

Interior do vagão    

195.   Ent: 26’41” 
Sai: 26’48” 
Duração: 7” 

Janela da frente do 
trem. Através da janela, 
vemos o caminho que o 
trem percorre 

  Instrumental intenso 
Barulho do trem 
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196.   Ent: 26’47” 
Sai: 26’58” 
Duração: 11” 

Trilho do trem Câmera perde 
velocidade e 
desfoque 
gradualmente 

Elena (v.o.): Queria ter pai, 
mãe e irmã em casa agora 

Instrumental intenso  

197.   Ent: 26’58” 
Sai: 27’06” 
Duração: 8” 

Mão bate levemente 
numa poça d’água. A 
água se movimenta 
devido a isso 

   

198.   Ent: 27’06” 
Sai: 27’15” 
Duração: 9” 

Reflexo numa poça. 
Alguém anda na rua. 

  Instrumental 
Som do vento 
Passos 

 

199.   Ent: 27’15” 
Sai: 27’38” 
Duração: 23” 

Sombra de Petra 
caminhando sobre um 
solo terroso. É possível 
ver que ela que filma 
esta imagem 

 Elena (v.o.): Será que a minha 
raiz vai conseguir arrebentar 
asfaltos, canos e prédios para 
sobreviver e gerar frutos? Sim, 
se minha raiz fosse forte, 
grande, mas sinto que minha 
semente nem chegou a brotar 
direito ainda. Então, 
provavelmente numa cidade, 
ela, se brotasse, miúda e 
doente viveria. 

Instrumental (curto 
tempo) 

 

200.   Ent: 27’38” 
Sai: 27’48” 
Duração: 10” 

Imagem noturna. A luz 
da Lua atravessa as 
árvores e prédios. 

   

201.   Ent: 27’48” 
Sai: 28’05” 
Duração: 17” 

   FADE OUT 

202.   Ent: 28’05” 
Sai: 28’14” 
Duração:  

BLACK   Vento – vazio 
Instrumental 

 

203.  Imagens de 
arquivo da 
familia 

Ent: 28’14” 
Sai: 28’48” 
Duração: 34” 

Elena, com Petra e 
familiares. 

Pan 
Imagem em 
câmera lenta 

Narradora: Eu ainda tenho 
sete anos. E você volta. 
Acreditando que aqui no Brasil 
sua raiz vai achar mais espaço 
pra crescer. 

Instrumental FADE IN 

204.  Ent: 28’48” Zoom amador    
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Sai: 28’56” 
Duração: 8” 

Elena, relaxada, fala 
com a câmera 

205.  Ent: 28’56” 
Sai: 29’05” 
Duração: 9” 

Zoom e desfoque Narradora: Mas chega uma 
carta falando que você foi 
aceita em uma universidade 
em Nova York. 

  

206.  Ent: 29’05” 
Sai: 29’11” 
Duração: 6” 

Asa do avião durante a 
viagem 

 Narradora: E a nossa mãe 
decide que dessa vez vamos 
nós três, juntas, pra você não 
ficar tão sozinha. 

Som do voo  

207.   Ent: 29’11” 
Sai: 29’24” 
Duração: 13” 

Céu – durante viagem   

208.  Fotografia Ent: 29’24” 
Sai: 29’42” 
Duração: 18” 

Elena e Petra na foto Zoom na foto em 
direção ao rosto de 
Elena 

Narradora: Você entra no 
avião, me mostrando como 
funciona tudo, como que faz 
voar. Mas num instante você 
começa a chorar,... 

  

209.   Ent: 29’42” 
Sai: 29’59” 
Duração: 17” 

Gotas se espalham na 
janela do avião, contra 
o céu azul do outro lado 

 Narradora: ...chorar. É seu 
ouvido que dói. Me sinto 
estranha de ver minha irmã, 
tão grande, chorando.  

Instrumental FUSÃO 
OUT 

210.   Ent: 29’59” 
Sai: 30’31” 
Duração: 32” 

Imagem aérea de Nova 
York 

 Narradora: Você briga com a 
minha mãe. Tem raiva no seu 
choro, um choro forte, um 
choro grande. 

FUSÃO IN 
 

211.   Ent: 30’31” 
Sai: 30’50” 
Duração: 19” 

Placa da rua onde 
morava Elena 

 Lian e Petra conversam (em 
off) se a casa de Elena era 
naquela rua mesmo 

  

212.   Ent: 30’50” 
Sai: 30’58” 
Duração: 8” 

Lian anda pela rua. A 
câmera está atrás dela. 

 Lian: quer entrar por aqui, pra 
ver? 

  

213.   Ent: 30’58” 
Sai: 31’18” 
Duração: 20” 

Lian anda, procurando 
o local. Está em dúvida 
e muda de direção. 

Close do perfil de 
Lian 

Lian comenta sua dúvida, que 
não é por lá, mas que havia 
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algum “negócio de artistas” 
naquela rua 
Petra questiona se é por lá. 

214.   Ent: 31’18” 
Sai: 31’39” 
Duração: 21” 

Lian ainda procura. 
Acredita ter achado o 
local. 

Lian diz que acha que é lá, no 
número 31. 

  

215.   Ent: 31’39” 
Sai: 31’58” 
Duração: 19” 

Lian fala um pouco 
sobre como era 
naquele prédio de 
apartamento 

A câmera fica bem 
próxima, num 
close, dando volta 
em Lian. 
Quando ela aponta 
para cima, a 
câmera faz um tilt 
up, para ver o que 
ela aponta 

Lian conta como tudo 
funcionava. Petra questiona se 
ela não quer tocar a 
campainha. 

  

216.   Ent: 31’58” 
Sai: 32’18” 
Duração: 20” 

Lian toca a campainha 
e escuta um recado no 
interfone 

Contra-plongée 
(Lian está no topo 
da escada) 

Lian diz que a mensagem era 
para deixar um recado pelo 
interfone 

  

217.   Ent: 32’18” 
Sai: 32’57” 
Duração: 39” 

Lian caminha pela rua e 
vê uma árvore, que 
acha bonita. Puxa o 
galho e mostra como as 
folhas estão vívidas. A 
câmera se concentra 
nessas folhas, na 
árvore. 

 Petra questiona se a mãe tem 
certeza que era lá o 
apartamento. Lian tem quase 
certeza. Lian comenta da 
árvore. 

Pássaros piam ao 
fundo 
Instrumental (inicia 
bem no final do 
plano) 

 

218.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 32’57” 
Sai: 33’10” 
Duração: 13” 

Imagem noturna do 
prédio de apartamentos 
(parece ser aquele que 
elas estiveram, mas 
agora são imagens do 
passado) 

  Instrumental  

219.  Ent: 33’10” 
Sai: 33’17” 

Petra, criança,  brinca 
num parque 

 Narradora: Eu não gosto dos 
primeiros meses em Nova 
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Duração: 7” York. A Olinda já não cuida 
mais de mim e eu tenho ódio, 
ódio de aprender inglês, da 
escola, da professora que usa 
saia de oncinha e do frio. 

220.   Ent: 33’17” 
Sai: 33’20” 
Duração:  

   

221.  Fotografias 
da familia 

Ent: 33’20” 
Sai: 33’23” 
Duração:  

Capa de revista do 
Mickey Mouse – Petra 
com orelhas de Minnie 

   

222.  Ent: 33’23” 
Sai: 33’27” 
Duração: 4” 

Foto de Petra na sala 
de aula, com a turma 

   

223.  Ent: 33’27” 
Sai: 33’30” 
Duração: 3” 

Foto de Petra num 
parque, na gangorra 

   

224.  Ent: 33’30” 
Sai: 33’34” 
Duração: 4” 

Foto de Petra, de 
vestido, emburrada 

 Narradora: Quando chego em 
casa faço dois pequenos 
rituais. Arranho meus pulsos 
com uma faca de serrinha até 
ficar bem vermelho e ponho 
um band-aid na testa. Você me 
vê e me puxa pra dentro do 
banheiro. 
Séria, você diz: “Seja uma boa 
atriz, Petra. Se você quer 
chamar atenção, você tem que 
fazer direito. Ninguém vai 
acreditar nesse band-aid no 
meio da testa, deixa ele um 
pouco escondido atrás da 
franja que fica muito mais 
convincente” 

  

225.  Ent: 33’34” 
Sai: 33’40” 
Duração: 6” 

Foto de Petra, deixada 
na cama, com um bicho 
de pelúcia, emburrada 

   

226.  Ent: 33’40” 
Sai: 33’45” 
Duração: 5” 

Foto de Elena e Petra    

227.  Ent: 33’45” 
Sai: 33’50” 
Duração: 5” 

   

228.   Ent: 33’50” 
Sai: 33’54” 
Duração: 4” 

Foto de Elena e Petra – 
fotomontagem (jogo de 
espelhos) 

   

229.   Ent: 33’54” 
Sai: 33’58” 
Duração: 3” 

   

230.   Ent: 33’58” 
Sai: 34’06” 
Duração: 8” 
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231.   Ent: 34’06” 
Sai: 34’12” 
Duração: 6” 

Criança olha para 
aquário 

  Som ambiente  
Música 

 

232.   Ent: 34’12” 
Sai: 34’14” 
Duração: 2” 

Morsa nada dentro do 
aquário 

 Narradora: Naquele tempo eu 
não acreditava em Deus nem 
em Papai Noel, mas 
acreditava em sereias. Elas 
me pareciam tão possíveis 
quanto os cavalos-marinhos 
que eu via no aquário. Você 
me leva pra ver o filme da 
“Pequena sereia” no cinema 
que fica na esquina de casa. E 
nesse dia você volta a brincar 
comigo de encenar, e a gente 
volta pra casa cantando, e 
sentindo que nem ela, 
embaixo d’água, sonhando em 
trocar de pele 

 

233.   Ent: 34’14” 
Sai: 34’16” 
Duração: 2” 

Criança olha 
boquiaberta para os 
peixões 

Close  

234.   Ent: 34’16” 
Sai: 34’18” 
Duração: 2” 

Várias crianças olham 
boquiabertas. Vemos o 
reflexo delas no vidro 
do aquário 

  

235.   Ent: 34’18” 
Sai: 34’28” 
Duração: 10” 

Peixes nadam no 
aquário 

  

236.   Ent: 34’28” 
Sai: 34’32” 
Duração: 4” 

Criança olha para os 
peixes (reflexo no 
vidro) 

  

237.   Ent: 34’32” 
Sai: 34’35” 
Duração: 3” 

Peixe  Close bem próximo  

238.   Ent: 34’35” 
Sai: 34’38” 
Duração: 3” 

Criança observa, 
boquiaberta. Reflexo 
no vidro 

Close bem próximo  

239.   Ent: 34’38” 
Sai: 34’42” 
Duração: 4” 

Plano mais aberto. 
PP. 

 

240.   Ent: 34’42” 
Sai: 34’46” 
Duração: 4” 

Peixe nada no aquário   

241.   Ent: 34’46” 
Sai: 34’48” 
Duração: 2” 

Crianças observam, 
fascinadas 
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242.   Ent: 34’48” 
Sai: 34’49” 
Duração: 1” 

  

243.   Ent: 34’49” 
Sai: 34’50” 
Duração: 1” 

Escorre água no 
aquário 

  

244.   Ent: 34’50” 
Sai: 34’53” 
Duração: 3” 

Pai e filho veem a água 
começar a escorrer 

  

245.   Ent: 34’53” 
Sai: 35’00” 
Duração: 7” 

Água escorrendo – 
revela ser a de um 
chafariz 

Close próximo 
A câmera afasta e 
vê-se que é um 
chafariz 

Som ambiente 
Uma pessoa canta 
ao fundo 

 

246.   Ent: 35’00” 
Sai: 35’02” 
Duração: 2” 

Criança olha a água do 
chafariz 

   

247.   Ent: 35’02” 
Sai: 35’03” 
Duração: 1” 

Família olha a água do 
chafariz 

   

248.   Ent: 35’03” 
Sai: 35’05” 
Duração: 2” 

Petra olha para a água 
do chafariz 

 Narradora: Depois você lê pra 
mim a história original, em que 
ela sofre pra se tornar mulher, 
perde a voz e morre. “Como 
assim ela morre?”, eu te 
pergunto. Me sinto enganada, 
peço pra dormir com você. 

Som ambiente  

249.   Ent: 35’05” 
Sai: 35’08” 
Duração: 3” 

Águas   

250.  Imagens de 
arquivo da 
familia 

Ent: 35’08” 
Sai: 35’13” 
Duração: 5” 

Petra, criança, num 
parque 

  

251.   Ent: 35’13” 
Sai: 35’17” 
Duração: 4” 

Águas com reflexo da 
Lua 

  

252.  Imagens de 
arquivo da 
familia 

Ent: 35’17” 
Sai: 35’25” 
Duração: 8” 

Petra, criança, num 
parque 

PM  
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

253.  Ent: 35’25” 
Sai: 35’38” 
Duração: 13” 

Petra dança uma 
coreografia em casa, 
filmada pela irmã 

 Narradora: Dessa memória 
ficou a dança que fizemos 
juntas 

Música ambiente  

254.  Ent: 35’38” 
Sai: 36’06” 
Duração: 28” 

   

255.   Ent: 36’06” 
Sai: 36’20” 
Duração: 14” 

Petra anda sozinha, de 
braços cruzados, pelas 
ruas de Nova York. 
Está de costas para a 
câmera e se afasta à 
medida que se 
movimenta 

 Narradora: A pequena sereia 
aceita passar pela dor de uma 
faca atravessando seu corpo, 
sangrando seu corpo, pra 
ganhar...  

Música ambiente da 
cena anterior 
permanece (mas 
agora ela não é 
ambiente, é 
incidental). Quando 
inicia a narração, a 
música para 

 

256.   Ent: 36’20” 
Sai: 36’35” 
Duração: 15” 

Petra, sozinha, anda 
por Nova York. Agora 
vem na direção da 
câmera. Está de braços 
cruzados, rosto triste, 
maquiagem intensa 
nos olhos. 

Contraplano da 
imagem anterior. 

Narradora: ...pernas e assim 
dançar. 
 
Elena (v.o.): 10 de setembro: 
Minha garganta tá 
machucada, sempre teve. Não 
só por causa dos gelados, 
vento, frio, tensão, ansiedade. 
Mas principalmente a 
consciência do medo, da falta 
de amor por mim, pela minha 
voz. 

Som ambiente 
 
Tecla do gravador 

 

257.   Ent: 36’35” 
Sai: 36’40” 
Duração: 5” 

Pessoas nas ruas de 
Nova York 

 Som ambiente  

258.   Ent: 36’40” 
Sai: 36’47” 
Duração: 7” 

  

259.   Ent: 36’47” 
Sai: 36’59” 
Duração: 12” 

Petra encostada numa 
coluna, no canto da 
imagem. Está parada, 
com o rosto sério. 
Movimenta seu corpo 
um pouco. Olha para o 
nada. 
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

260.   Ent: 36’59” 
Sai: 37’16” 
Duração: 17” 

Petra caminha por 
Nova York, no meio de 
várias pessoas. Está 
mais distante que nas 
outras imagens. Vemos 
ela de frente. Mesma 
feição, mesmos braços 
cruzados 

 Elena (v.o.): Talvez eu precisa 
de uma terapia especial, pra 
me destraumatizar e tirar esse 
rolo de fios, no peito e na 
garganta, que antes não me 
deixava respirar e agora não 
me deixa falar nem cantar. 

  

261.   Ent: 37’16” 
Sai: 37’32” 
Duração: 16” 

Mão vão 
vagarosamente em 
direção ao corpo de 
Petra, que a pousa no 
peito. 

Mão está fora de 
foco, e ganha foco 
à medida que se 
afasta. Câmera 
acompanha o 
percurso da mão 

 Instrumental (piano)  

262.   Ent: 37’32” 
Sai: 37’49” 
Duração: 17” 

Petra coloca a mão no 
peito. Vemos o rosto 
dela. 

A câmera 
acompanha a mão 
de Petra e faz um 
tilt up para o rosto 
dela.  
Flare na imagem. 

Lian (v.o.): Ela me disse que 
sentia um... 

  

263.  Depoimento Ent: 37’49” 
Sai: 38’14”  
Duração: 25” 

Rosto de Lian. Ela 
relata como Elena se 
sentia. Ela coloca a 
mão no peito. 

Close extremo do 
rosto de Lian. A 
câmera desce para 
o peito dela, onde 
ela colocou a mão, 
e depois volta para 
o rosto. 

Lian: ...vazio enorme aqui, 
sentia solitária, sentia falta de 
amor, sentia uma solidão 
muito grande. E ela ficava num 
quarto, e a Petra no outro. 

Som ambiente  

264.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 38’14” 
Sai: 38’27” 
Duração: 13” 

Petra e uma amiga em 
casa 

 Narradora: Uma tarde, eu levo 
uma amiga em casa, a 
primeira amiga que eu fiz 
depois de meses. Começo a 
mostrar nossa casaa pra ela, a 
sala, os quartos... até que 

Som ambiente  

265.   Ent: 38’27” 
Sai: 38’31” 
Duração: 4” 

   



147 
 

# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
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Transição 

266.   Ent: 38’31” 
Sai: 38’38” 
Duração: 7” 

Janelas do 
apartamento, vistas de 
dentro. 

Pan chego no seu. Bato na porta e 
entro com a menina e você tá 
toda coberta, só o rosto pra 
fora.  
Seus olhos estão vermelhos. 
Talvez da cama você tenha 
falado alguma palavra, não 
lembro. 
Lembro que a gente saiu do 
quarto, e a minha amiga, com 
olhar angustiado, perguntou o 
que você tinha. “Ela é assim”, 
eu respondi. “Ela é assim”. 

  

267.   Ent: 38’38” 
Sai: 38’49” 
Duração: 11” 

Corredor do 
apartamento. Há um 
facho de luz. Aos 
poucos, se revela o 
quarto de Elena (vazio) 

Câmera na mão.  
Tilt up 

  

268.   Ent: 38’49” 
Sai: 38’56” 
Duração: 7” 

Colcha da cama. Facho 
de luz sobre ela. 

Câmera na mão  FUSÃO 
OUT 

269.   Ent: 38’58” 
Sai: 39’08” 
Duração: 10” 

Mão acaricia a colcha  Instrumental FUSÃO IN 
FUSÃO 
OUT 

270.   Ent: 39’08” 
Sai: 39’22” 
Duração: 14” 

Alguém deitado na 
cama, sob a colcha 

Pan  

271.  Depoimento Ent: 39’22” 
Sai: 39’48” 
Duração: 26” 

Lian comenta com a 
voz bem plácida, 
deitada na rede. 

Close extremo Lian: Daí eu fiquei um pouco 
impaciente e falei com ela pra 
ver se fazia um esforço porque 
tava fazendo mal pra você, ver 
ela assim tão prostrada, aí na 
mesma hora ela levantou 
brava e saiu dizendo que ia se 
matar, e eu fui agarrando ela 
pelo corredor, só de camiseta, 
e ela entrou no elevador, e eu 
fiquei desesperada. 

Som ambiente  

272.   Ent: 39’48” 
Sai: 40’55” 
Duração: 
1’07” 

Calçada e sombras. 
Sobe algumas 
escadas. 
Vemos Petra com uma 
câmera se filmar no 
espelho. Ela caminha 

Câmera na mão 
Câmera lenta (no 
final do plano) 
Alguns desfoques 

Narradora: Esse corpo tá 
doente. A vida o fez totalmente 
doente, totalmente. Aquele eu 
descontrolado voltou. E eu ajo 
como se atuasse, percebo 
tudo como numa tela de 

Passos.    
Risadas. 
Batidas de coração 
(quando começa, o 
som ambiente – 
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

alguns passos e entra 
numa festa, onde 
várias pessoas dançam 
e conversam. 

cinema, meu tempo, 
respiração, os olhos ficando 
diferentes. O mundo tá 
vazio.... Deserto. Não adianta 
esperar por ninguém. Você tá 
só, completamente só, e aí? O 
que você vai fazer? 

risadas – 
desaparece) 

273.   Ent: 40’55” 
Sai: 41’01” 
Duração: 6” 

Na festa – estátua de 
uma mulher 

Câmera na mão  Som de suspense  

274.   Ent: 41’01” 
Sai: 41’23” 
Duração: 22” 

Calçada com sombra 
de Petra filmando. Ela 
se desloca. 

 Narradora: Eu vou me 
degradar e escorrer por esse 
ralo... Agora eu tô entrando 
dentro dele... Que bom. 

 FADE OUT 

275.   Ent: 41’23” 
Sai: 41’27” 
Duração: 4” 

BLACK   Som ambiente  

276.   Ent: 41’27” 
Sai: 41’33” 
Duração: 6” 

Nova York à noite.  Narradora: Nossa mãe passa 
horas te procurando pelas 
ruas, desesperada. Até que 
depois de um tempo você 
volta, ela te leva no psiquiatra, 
e você começa a se tratar com 
Litium. 
 
Lian (v.o.): Ela tava sentada na 
cama, do outro lado, eu sentei, 
daí que ela falou:... 

 

277.   Ent: 41’33” 
Sai: 41’36” 
Duração: 3” 

   

278.   Ent: 41’36” 
Sai: 41’42” 
Duração: 6” 

   

279.   Ent: 41’42” 
Sai: 42’01” 
Duração: 19” 

Desfoque nos 
faróis. A luz se 
espalha pela tela. 

  

280.  Depoimento Ent: 42’01” 
Sai: 42’31” 
Duração: 30” 

Lian olha para cima. 
Depois olha pra baixo 
(quando menciona que 
Elena diz que queria 
morrer) 

Close Lian: ... “Arte para mim é tudo, 
sem a arte eu prefiro morrer. 
Se eu não consigo fazer arte, 
melhor morrer”. Aí eu só falei: 
“ô Elena, não faz isso, não é 

Som ambiente  
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

assim... Pra que que você foi 
voltar na aula de teatro, a 
gente combinou que você não 
ia voltar por enquanto, você 
não ia na aula de teatro...”, 
porque ela ficou mais de um 
mês sem ir na aula de teatro... 

281.  Depoimento Ent: 42’31” 
Sai: 43’49” 
Duração: 
1’18” 

Lian na rede.  
 
Depois da fala de Lian, 
a câmera permanece 
no rosto dela, enquanto 
entra a música. 

Superclose Lian: Ela falou: “Então, nada 
tem sentido pra mim”. Eu falei: 
“Mas nós combinamos que 
você não ia na aula de teatro, 
por que você voltou lá, se lá te 
faz sentir mal? Espera...” E eu 
falei: “Olha, eu fiquei te 
esperando até agora, agora eu 
tô com tanto sono, que eu vou 
sair às cinco da manhã, você 
olha a Petra?, aí ela fez assim. 
Daí ela deitou na cama; e eu 
falei: “Então tá, então tá, eu 
volto cedo, assim que acabar 
eu volto, você me espera, você 
olha a Petra?” Daí eu fui pro 
quarto e ela começou a chorar 
de soluçar. 
E eu não fui lá, uns dez 
minutos assim ela chorou, daí 
ela parou de chorar. Aí às 
cinco da manhã eu fui lá de 
novo e só falei com ela: “Eu 
vou deixar aqui o despertador 
pra você levar a Petra na 
escola, tá?”, e ela só fez assim 
e continuou dormindo. 

Som ambiente 
Música instrumental 
(entra no final da 
fala) 
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Conteúdo 
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282.   Ent: 43’49” 
Sai: 44’08” 
Duração: 19” 

Lado de fora do prédio. Filmado pelo lado 
de dentro de um 
apartamento. 
Câmera na mão 

Narradora: Você me acorda de 
manhã. Tá triste. Eu não gosto 
disso. Da sua tristeza. Eu 
lembro que é o dia do “Show 
and tell”, dia que eu tenho que 
levar alguma coisa pra escola 
pra mostrar pros outros 
colegas. 

Música  

283.   Ent: 44’08” 
Sai: 44’14” 
Duração: 6” 

Quarto Pan  

284.   Ent: 44’14” 
Sai: 44’25” 
Duração: 11” 

Cachorrinho de pelúcia Flare 
Contraluz 

Narradora: Você vai pro seu 
quarto e volta com um 
cachorrinho azul de pelúcia. 
Você explica que ele tem 
poderes especiais e que 
quando eu quiser muito 
alguma coisa eu só preciso 
fechar os olhos, fazer um 
pedido e chacoalhar o 
cachorrinho que meu desejo 
vai se realizar. 

Música  

285.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 44’25” 
Sai: 44’33” 
Duração: 8” 

Petra criança com o 
bichinho de pelúcia. 

Close 
Câmera lenta 

Música 
 
No final, risadas de 
criança em v.o. 

 

286.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 44’33” 
Sai: 44’37” 
Duração: 4” 

Crianças, em roda, 
numa sala de aula, com 
brinquedos 

PAN Narradora: Quando chega a 
hora do “Show and tell”, as 
crianças todas fazem uma 
roda, e chega a minha vez de 
explicar do que se trata o 
cachorrinho azul. “Ele 
chacoalha e tem os olhos 
tristes” E as crianças 
perguntam: “Mas ele não toca 
música? Ele não faz mais 
nada?”. “Não, ele só 
chacoalha e tem os olhos 
tristes”. 

Música 
Risadas de criança 

 

287.  Ent: 44’37” 
Sai: 44’39” 
Duração: 2” 

Crianças agrupadas 
em roda. Saem e revela 
que os brinquedos 
estavam sob elas 

Plongée   

288.  Ent: 44’39” 
Sai: 44’43” 
Duração: 4” 

Mãos de crianças, 
entrelaçadas 

   

289.  Ent: 44’43” 
Sai: 44’45” 
Duração:  

Brinquedos no chão. 
O cachorrinho se 
destaca 

   

290.  Ent: 44’45” 
Sai: 44’55” 

Petra, criança, mostra o 
cachorrinho.  

Câmera na mão. A 
câmera passa pela 
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Duração: 10” sala. A luz estoura 
na tela. 

291.  Ent: 44’55” 
Sai: 44’57” 
Duração: 2” 

Criança Close próximo Música 
Risadas (abafadas) 

 

292.  Ent: 44’57” 
Sai: 44’58” 
Duração: 1” 

 

293.  Ent: 44’58” 
Sai: 44’59” 
Duração: 1” 

 

294.  Fotografia 
da família 

Ent: 44’59” 
Sai: 45’04” 
Duração: 5” 

Foto de Petra, vestida 
de bruxa, com olhar 
triste 

Zoom na foto Música  

295.   Ent: 45’04” 
Sai: 45’29” 
Duração: 25” 

Corredor do 
apartamento. 
A câmera mostra a 
escada que desce... 

Câmera na mão 
Imagem um pouco 
escura. 

Narradora: Você fica em casa. 
O dia inteiro em casa sozinha. 
Fazendo o quê? Falando com 
quem? 

 FADE OUT 

296.   Ent: 45’29” 
Sai: 45’36” 
Duração: 7” 

BLACK  Narradora: No final do dia, um 
amigo te liga. Vocês tinham 
um encontro... 

  

297.   Ent: 45’36” 
Sai: 45’46” 
Duração: 10” 

Fachada externa do 
prédio 

 Narradora: ... Há 20 anos que 
imagino essa pessoa. O que 
você falou pra ele? O que ele 
fez? 

 FADE IN 

298.  Depoimento 
SUICÍDIO 

Ent: 45’46” 
Sai: 45’54” 
Duração: 8” 

Michael caminha em 
direção ao 
apartamento. Câmera 
está atrás dele 

 Michael (v.o., em inglês28): 
Naquele final de semana 
tínhamos combinado dela vir 
assistir o show que eu tava 
fazendo... eu liguei no fim do 
dia... 

  

299.  Ent: 45’54” 
Sai: 46’04” 
Duração: 10” 

Câmera começa ao 
lado dele... depois 
volta para trás 

  

300.  Ent: 46’04” Superclose   

                                            
28 A tradução das falas consta no roteiro oficial de Elena 
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Sai: 46’15” 
Duração: 11” 

Michael fala para a 
câmera (ele “interpreta” 
as falas dele e de Elena 
e se emociona durante 
o depoimento) 

Michael (em inglês): ...ela não 
parecia nada bem. Então eu 
disse “Elena, eu vou aí te 
pegar, a gente sai pra beber 
alguma coisa, tomar um café, 
o que você quiser, eu vou aí te 
pegar.”. Ela tava meio 
históerica no telefone, 
“Michael, não quero que você 
me veja assim, eu não tô 
bem”... E eu disse “Tudo bem, 
Elena, eu te pego, não tem 
problema. Por favor deixa eu 
te pegar, vou de táxi e te 
pego”. 
Ela disse: “Não, Michael, por 
favor. Eu não quero te ver, tô 
me sentindo mal, tô me 
sentindo péssima...”. Eu disse: 
“Tô indo te buscar”. 

301.  Ent: 46’15” 
Sai: 46’47” 
Duração: 32” 

Mesmo 
enquadramento – 
entrevista editada 

  

302.  SUICÍDIO Ent: 46’47” 
Sai: 46’52” 
Duração: 5” 

Black. 
Imagem escurecida da 
entrada do prédio de 
apartamento. 
Difícil de ver, 
propositadamente. 
 

Subjetiva 
Câmera na mão 

Michael (v.o., em inglês) 
Aí eu entrei num táxi com um 
amigo e toquei a campainha, 
toquei, toquei... Ela não tava 
atendendo, e eu corri até o 
orelhão na esquina, e liguei 
pra ela e fiquei ligando, 
ligando... 
Só dava ocupado, e eu fui 
ficando tão frustrado, com 
tanta raiva. 

  

303.  SUICÍDIO Ent: 46’52” 
Sai: 47’01” 
Duração: 9” 

Imagem escurecida da 
entrada do prédio de 
apartamento. 
Difícil de ver, 
propositadamente. 
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304.  SUICÍDIO Ent: 47’01” 
Sai: 47’10” 
Duração: 9” 

Imagem noturna da 
fachada do prédio. 
Imagem mais distante 
do que as anteriores. 

 Eu tava lá há uma hora, sem 
saber o que fazer... Até que 
sua mãe apareceu. 

  

305.  SUICÍDIO Ent: 47’10” 
Sai: 47’18” 
Duração: 8” 

Janela de um 
apartamento (noite) 

   

306.  SUICÍDIO Ent: 47’18” 
Sai: 47’22” 
Duração: 4” 

Porta de entrada (noite) PG   

307.  SUICÍDIO Ent: 47’22” 
Sai: 47’40” 
Duração: 18” 

Entrada do prédio. 
A câmera percorre a 
escada até chegar na 
calçada. 

Plano mais fechado 
Tilt down 
Câmera lenta 

 FADE OUT 
(preto) 

308.  SUICÍDIO Ent: 47’40” 
Sai: 47’49” 
Duração: 9” 

Petra se filma no 
reflexo do vidro da 
janela e depois se volta 
para dentro, filmando o 
corredor do 
apartamento 

 Narradora: Você toma um 
frasco inteiro de aspirinas e 
cachaça. Senta nessa 
escrivaninha e escreve essa 
carta. 

Instrumental  

309.  SUICÍDIO Ent: 47’49” 
Sai: 48’03” 
Duração: 14” 

Carta PD 
Pan 

Narradora (lê carta): Esse 
mistério, me sinto escura, num 
escuro que nunca vai terminar, 
não ouso querer trabalhar em 
teatro, cinema, dança, canto, 
porque eu os já vivi e poucos 
momentos depois já não 
possuía sua luz e não sabia 
pra que, o que e por que eu os 
fazia. E toda a tristeza de 
sempre tomava conta de mim. 

  

310.  SUICÍDIO Ent: 48’03” 
Sai: 48’17” 
Duração: 14” 

Silhueta do rosto e 
corpo. Dedo passa pelo 
corpo. 
Silhueta luminosa, com 
fundo quente (não é 
preto, como 
normalmente se faz) 

Foco se alterna   

311.  SUICÍDIO Ent: 48’17” 
Sai: 48’41” 
Duração: 24” 

  

312.  Depoimento 
SUICÍDIO 

Ent: 48’41” 
Sai: 49’05” 
Duração: 24” 

Com fundo similar ao 
dos dois planos 
anteriores, aparece 

Zoom out 
Desfoque 

Lian: E nesse dia todo mundo 
tinha saído. O rapaz tocou em 
todos os apartamentos pra ver 
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Transição 

Lian, que conta como 
foram os momentos.  
É levemente consolada 
pela mão de Petra, que 
toca seu ombro. 
Lian está com os olhos 
arregalados, 
lembrando do dia. Sua 
feição é perturbadora. 

se alguém abria pra salvar a 
Elena... Mas ninguém veio, 
não tinha ninguém aqui. 
E eu fiquei pedindo pra eles 
me ajudarem a levar ela 
rápido, e eles não queriam me 
ajudar... carregar ela. Eles 
preferiam esperar a 
ambulância. 

313.  SUICÍDIO Ent: 49’05” 
Sai: 49’24” 
Duração: 19” 

Sala do apartamento. Câmera se 
movimenta de leve 
ao registrar a 
imagem 

Narradora (lê carta): 
Ai, que mal-estar, gostaria 
pelo menos de poder vomitar. 
Nem isso. Me sinto fraca, 
covarde e envergonhada 
perante a vida e todos. 

Instrumental 
(suspense) 

 

314.  SUICÍDIO Ent: 49’24” 
Sai: 49’39” 
Duração: 15” 

Trecho da carta que é 
lido pela narradora 

PD, Pan Narradora (lê carta): 
Eu quero morrer. Razão? 
Tantas que seria ridículo 
mencioná-las. 

 

315.  SUICÍDIO Ent: 49’39” 
Sai: 49’47” 
Duração: 8” 

Olhos de Petra. 
Olha para baixo, como 
se estivesse lendo a 
carta 

PD Narradora (lê carta): 
Eu desisto, desisto porque 
meu coração tá tão triste que 
eu sinto achar-me no direito de 
não perambular por aí com 
esse corpo que ocupa espaço 
e esmaga mais o que eu tenho 
de tão, tão frágil. 

 

316.  SUICÍDIO Ent: 49’47” 
Sai: 49’58” 
Duração: 11” 

Detalhes da carta PD  

317.  SUICÍDIO Ent: 49’58” 
Sai: 50’20” 
Duração: 22” 

Sala do apartamento. 
Aos poucos, aparece o 
escritório  

Câmera faz uma 
pan lentamente até 
mostrar o escritório 

Lian (v.o.): Tinha um pouco de 
sangue na parede. Tinha uma 
seringa, uma faca, aí tinha 
uma mesinha no canto com 
uma máquina de escrever 
onde ela tinha ficado 
escrevendo.  
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

318.  SUICÍDIO Ent: 50’20” 
Sai: 50’40” 
Duração: 20” 

Lian reproduz a cena 
que viu quando 
encontrou Elena 
desacordada. 

Câmera na mão 
Perde o foco 

Lian: E, quando a gente 
entrou, ela tava deitada na 
cama, assim, de lá pra cá, 
assim... No meio da cama 
assim. 
 
Narradora (sussurra): Quero 
desaparecer.  

  

319.  SUICÍDIO Ent: 50’40” 
Sai: 50’49” 
Duração: 9” 

BLACK  Narradora (em inglês): Desta 
vez, eu não posso lutar. 

Instrumental 
Som ambiente 

 

320.  SUICÍDIO Ent: 50’49” 
Sai: 51’00” 
Duração: 11” 

Lian caminha pela rua. 
Câmera está atrás 
dela. 

Baixa profundidade 
de campo 

  

321.  SUICÍDIO Ent: 51’00” 
Sai: 52’27” 
Duração: 
1’27” 

Lian caminha. Para na 
frente do hospital e 
conta como foram os 
momentos. Depois de 
contar, vira e sai 
andando. 

Câmera começa ao 
lado e depois vai 
para trás de Lian. 
Lian vira e fala para 
a câmera. Depois 
fica de costa 
novamente. 

Lian: Lembro. Lembro. Lembro 
que ali foi o maior 
interrogatório, ficaram me 
perguntando horas e horas, 
querendo saber se ela era 
drogada. E eu falava que não, 
e eles perguntavam, 
perguntavam, ao invés de 
atender ela, demoraram muito. 
Aí ela começou “cof, cof”, até  
sentou na cama desmaiada 
assim, tossindo. Foi a hora que 
ela vomitou, daí eu gritei, e 
eles vieram... Levaram ela pra 
lá, foram limpar o pulmão. 

Instrumental  
Som ambiente 
No final do plano, 
fade out do som - 
SILÊNCIO 

 

322.  SUICÍDIO Ent: 52’27” 
Sai: 52’37” 
Duração: 10” 

Trechos do Laudo 
Médico – descrição do 
corpo 

Imagem começa 
fora de foco 

SILÊNCIO SILÊNCIO  

323.  Ent: 52’37” 
Sai: 52’44” 
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Conteúdo 
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Transição 

Duração: 7” 

324.  Ent: 52’44” 
Sai: 52’53” 
Duração: 9” 

  

325.  Ent: 52’53” 
Sai:  
Duração:  

Imagem começa 
fora de foco. 

 

326.  SUICÍDIO Ent: 53’01” 
Sai: 53’12” 
Duração: 11” 

Trechos do Laudo – 
causa da morte, com 
detalhe para o nome 
dela, data e 
procedimento 
(“Suicídio”) 

PAN  

327.  Ent: 53’12” 
Sai: 53’19” 
Duração: 7” 

ZOOM  

328.  Ent: 53’19” 
Sai: 53’29” 
Duração: 10” 

Imagem começa 
fora de foco 
PAN 
Imagem bem 
próxima para 
destacar a palavra 
“Suicídio” 

Fade out 

329.   Ent: 53’29” 
Sai: 53’33” 
Duração: 04” 

Tela preta  SILÊNCIO SILÊNCIO  

330.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 53’33” 
Sai: 54’03” 
Duração: 30” 

Elena, sozinha, segura 
uma luz. A luz começa 
a formar um borrão 

  Piano, suave Fade in 
 
 

331.  Ent: 54’03” 
Sai: 54’17” 
Duração: 14” 

Rastro de luz pela tela  Elena (V.O.): “Eu tô dançando 
com a Lua”  

Imagem 
desaparece 
e sobre o 
borrão 

332.  Ent: 54’17” 
Sai: 55’10” 
Duração: 53” 

Elena dança com uma 
corda e dá voltas sobre 
si. 

  Fade out 
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Conteúdo 
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Transição 

333.  Ent: 55’10” 
Sai: 55’17” 
Duração: 07” 

Petra, criança, lê um 
livro 

  Acorde agudo, bem 
sutil, como uma 
“pontada” 

 

334.  Ent: 55’17” 
Sai: 55’21” 
Duração: 04” 

Petra olha triste em 
direção à câmera – 
imagem em vídeo, com 
defeito 

   

335.   Ent: 55’21” 
Sai: 55’37” 
Duração: 16” 

Apartamento vazio, 
persianas fechadas. 
Bonecas sozinhas na 
cama 

Câmera na mão – 
percorre o quarto 

Narradora: Quando eu voltei 
pra casa, vi minha mãe com 
uma expressão triste, 
desesperada, que eu nunca 
tinha visto antes. 
“A Olinda morreu?”, eu 
perguntei. Quando ela me 
disse que foi você, eu achei 
tudo muito cruel. 

  

336.   Ent: 55’37” 
Sai: 55’48” 
Duração: 11” 

Desenho de criança 
preso na parede 

Câmera na mão   

337.   Ent: 55’48” 
Sai: 56’09” 
Duração: 21” 

Lian é entrevistada Close – câmera 
móvel 

Lian comenta a reação de 
Petra quando soube que a 
irmã havia morrido. 

Sons de 
passarinhos ao 
fundo 

 

338.   Ent: 56’09” 
Sai: 56’18” 
Duração: 09” 

Criança com o rosto 
bem próximo de bicho 
de pelúcia (no 
depoimento anterior, 
Lian diz que Petra 
pediu seu elefante de 
pelúcia e que ficou com 
ele) 

  Fade out do som dos 
passarinhos 

 

339.   Ent: 56”18” 
Sai: 56’32” 
Duração: 14” 

Neve caindo Contra-plongée Narradora: Nos dias que se 
seguiram, minha prima me 
disse que se eu quisesse, eu 
podia continuar falando com 
você. Que você estaria 
invisível, mas me escutaria. 
Faço isso, falo com você. 

Música  

340.   Ent: 56’32” 
Sai: 56’47” 
Duração: 15” 

Contra-plongée 
Câmera lenta 
Câmera gira 
lentamente 
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

341.  Fotos da 
família 

Ent: 56’47” 
Sai: 56’51” 
Duração: 04” 

Sequência de três fotos 
de Petra, criança, triste, 
na escola. 

    

342.  Ent: 56’51” 
Sai: 56’54” 
Duração: 03” 

    

343.  Ent: 56’54” 
Sai: 57’01” 
Duração: 07” 

 Lian (v.o.): A culpa é, a 
cabeça...  

  

344.   Ent: 57’01” 
Sai: 57’25” 
Duração: 24” 

Lian, com as mãos na 
cabeça, similar à última 
foto de Petra criança. 
Lian está bem 
absorvida pelo 
depoimento, fala de 
modo sofrido 

Superclose 
Tilt para mostrar a 
mão no peito 
Sombras na 
imagem, canto 
pretos 

Lian: ...pegando fogo, a dor da 
culpa... A angústia aqui... e aí 
a culpa, “tcha”... 

  

345.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 57’25” 
Sai: 57’42” 
Duração: 17” 

Lian caminha pela 
mata. Está bem 
abatida. 

Zoom de 
aproximação 

Lian (v.o.): A dor é tão 
insuportável, o sofrimento 
físico, que parece que a única 
saída é a morte... 

  

346.  Ent: 57’42” 
Sai: 57’47” 
Duração: 05” 

Lian (v.o.): ...o nada.   

347.  Ent: 57’47” 
Sai: 57’54” 
Duração: 07” 

Lian chega muito 
perto da câmera, 
fazendo um 
superclose e 
olhando para a 
lente de forme bem 
firme. 

   

348.  Ent: 57’54” 
Sai: 58’57” 
Duração: 
01’03” 

Petra, criança, está 
deitada na cama. Lian 
lê um livro sobre bruxas 
para ela. 

Câmera passeia 
pela situação, ora 
pegando uma, ora 
a outra, ora as duas 

Lian (v.o.): Mas como que eu 
ia deixar você sozinha? Então 
me passava pela cabeça 
aquela história, se eu 

Ao fundo, o som de 
Lian lendo o livro 
para Petra. 
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Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

chegasse em casa, 
encontrasse a Elena morta... 
Aí eu alugava m carro, punha 
você e ela no carro, sem 
ninguém saber, jogava num 
precipício e tudo acabava. 
Aí eu entendi porque que... 
essas histórias... matou a 
família e suicidou-se. Mas 
também isso não era uma 
solução, porque eu não podia 
fazer isso com você, minha 
filhinha de sete aninhos. Não 
podia, não era uma saída. Era 
so... o desespero, o deserpero 
dentro da cabeça. 
 
Narradora: Depois que você 
morre, nossa mãe vira 
saudade. Sempre com o olhar 
distante, triste. 

349.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 58’57” 
Sai: 59’03” 
Duração: 06” 

Lian Close Narradora: Eu pergunto: “O 
que foi mãe? Você tá triste?”, 
ela me olha em silêncio, 
esboça um sorriso e diz: “Tô 
pensando na Elena”. 

  

350.  Ent: 59’03” 
Sai: 59’16” 
Duração: 13” 

Lian encostada no 
batente da porta. Olhar 
distante. 

Primeiro Plano 
Zoom para Close 

  

351.  Ent: 59’16” 
Sai: 59’26” 
Duração: 10” 

Lian abraça e beija 
Petra, criança, na 
piscina 

Superclose Narradora: Eu chego perto, 
encosto, faço carinho, tudo pra 
tentar fazer ela sorrir, e a gente 
repete esse ritual, essa 
conversa, todo dia, várias 
vezes por dia, até que nem 

  

352.  Ent: 59’26” 
Sai: 59’35” 
Duração: 09” 

Lian, junto a Petra, 
criança, com um sorriso 
amarelo. 
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Conteúdo 
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Transição 

353.  Ent: 59’35” 
Sai: 59’49” 
Duração: 14” 

Lian, de pé, em meio a 
várias pessoas, que 
estão sentadas. Sua 
feição é triste. 

Zoom in preciso mais perguntar. Olho 
pra ela e sei que ela tá 
pensando em você... quase 
sempre pensando em você. 

  

354.   Ent: 59’49” 
Sai: 59’57” 
Duração: 08” 

Olhos de Manoel - 
sombras 

Plano Detalhe Narradora: E o nosso pai, 
quando pergunto sobre você, 
ele não consegue falar. Ele só 
olha pra longe em silêncio. 

Música de fundo – 
bem sutil 

 

355.   Ent: 59’57” 
Sai: 1h00’03” 
Duração: 06” 

Manoel anda na mata Primeiro Plano, 
lateral 

 

356.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h00’03” 
Sai: 1h00’11” 
Duração: 08” 

Petra, junto a outras 
crianças, faz careta 

   

357.   Ent: 1h00’11” 
Sai: 1h00’13” 
Duração: 02” 

Imagem do Relatório 
Psicológico de Petra 

Leves movimentos 
de zoom in no 
texto. Bem sutil 

Narradora: PSYCHOLOGICAL 
REPORT: Petra tem 7 anos e 
6 meses de idade, e foi trazida 
para avaliação psicológica 
pela mãe. A mãe disse que 
Petra começou a falar que 
quer morrer, e está tendo 
pesadelos. Há também 
evidências de depressão e 
sentimentos de culpa. Petra 
evitou falar sobre a irmã. Petra 
está usando defesas que 
sugerem tendências 
obsessivo-compulsivas para 
lidar com situações difíceis. É 
provável que continue usando 
estas defesas por um tempo, 
que a permitem negar os 

  

358.   Ent: 1h00’13” 
Sai: 1h00’17” 
Duração: 04” 

   

359.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h00’17” 
Sai: 1h00’27” 
Duração: 10” 

Petra está emburrada  Som ambiente  

360.  Ent: 1h00’27” 
Sai: 1h01’05” 
Duração: 38” 

Petra, criança, briga 
com a mãe, de longe, 
na porta da escola. Aos 
poucos se aproxima 
dela, a abraça, beija e 
vai embora 

Sendo uma 
imagem de arquivo, 
é curioso alguém 
estar filmando e 
acompanhando a 
cena.  
É feito até um zoom 
enquanto elas se 
abraçam 

Som ambiente  
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Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

motivos de sua verdadeira 
depressão.29 

361.  Ent: 1h01’05” 
Sai: 1h01’15” 
Duração: 10” 

Petra se afasta da 
câmera, para entrar na 
escola 

   

362.  Ent: 1h01”15” 
Sai: 1h01’19” 
Duração: 04” 

Petra entra na sala de 
aula 

   

363.  Ent: 1h01”19” 
Sai: 1h01’23” 
Duração: 04” 

Estrada – visão de 
dentro do carro 

  Deslocamento de ar: 
típico de carro em 
movimento 

 

364.  Ent: 1h01’23” 
Sai: 1h01”32” 
Duração: 09” 

Lian dirige e conversa. 
Câmera mostra a 
estrada 

Superclose lateral – 
contraluz 
Panorâmica para 
mostrar a estrada 

Narradora: Eu faço dez anos, 
e minha mãe e eu vamos 
passar férias no sítio de uns 
amigos.  

 

365.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h01’32” 
Sai: 1h01”36” 
Duração: 04” 

Petra dorme no carro    

366.   Ent: 1h01’36” 
Sai: 1h’01’46” 
Duração: 10’ 

Sombra de Petra 
brincando no balanço. 

  Música de fundo - 
misteriosa 

 

367.   Ent: 1h01’46” 
Sai: 1h01’52” 
Duração: 06” 

Raios de sol atravessa 
a folhagem das árvores 

Contra-plongée Narradora: Eles têm um 
carrinho de golfe no terreno, e 
eu passo os dias brincando de 
dirigir pra cima e pra baixo. 
Numa tarde, dando voltas em 
círculo com o carrinho, eu 
percebo que você morreu, pra 
sempre. 

 

368.   Ent: 1h01’52” 
Sai: 1h02’01” 
Duração: 09” 

Raios de sol ocupam 
mais a tela 
A imagem se pixalisa 
aos poucos, até ficar 
imperceptível 

Contra-plongée  

369.   Ent: 1h02’01” 
Sai: 1h02’13” 
Duração: 12” 

Árvores  Câmera passeia e 
faz um tilt up. Roda. 

 

                                            
29 O texto é lido em inglês pela narradora. Porém, é traduzido por meio de legendas. 
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370.   Ent: 1h02’13” 
Sai: 1h02’16” 
Duração: 03” 

Várias árvores Câmera atravessa 
o caminho das 
árvores. 
Subjetiva. 
Câmera rápida. 

 Sobe música 
melodramática - 
acordeão 

 

371.   Ent: 1h02’16” 
Sai: 1h02’18” 
Duração: 02” 

Folhas no chão Plongée 
Câmera rápida 
Mudanças de 
direção 

 Música 
melodramática 

 

372.   Ent: 1h02’18” 
Sai: 1h02’20” 
Duração: 02” 

  

373.   Ent: 1h02’20” 
Sai: 1h02’26” 
Duração: 06” 

Copa das árvores. 
Imagem estourada, 
azulada. 

Contra-plongée, 
contraluz. 
Câmera gira quase 
360° 

  

374.   Ent: 1h02’26” 
Sai: 1h02’48” 
Duração: 22” 

Bosque. Várias 
árvores. Vê-se as 
copas, o chão, os 
troncos. O brilho de luz 
ofusca 

Ziguezague. A 
câmera sobe e 
desce. Mostra as 
copas, mostra o 
chão. 
Câmera lenta no 
final. 

Narradora: “E ela não volta 
mais? E ela não volta mais?”  
“Não, ela está morta, ela não 
volta nunca mais.” 

 

375.   Ent: 1h02’48” 
Sai: 1h02’57” 
Duração: 09” 

Parte interna da casa. 
Escadas, porta 
entreaberta. 

Câmera na mão, 
sobe as escadas 

Narradora: Volto pra dentro da 
casa, e percebo que minha 
mãe pode morrer, e penso que 
se pensei isso quer dizer que 
ela vai mesmo morrer a 
qualquer momento, que é um 
sinal e que devo fazer tudo pra 
evitar. 

Som “oco”, soturno  

376.   Ent: 1h02’57” 
Sai: 1h03’02” 
Duração: 05” 

Repetição da subida 
nas escadas até a porta 
entreaberta. 

 

377.   Ent: 1h03’02” 
Sai: 1h03’04” 
Duração: 02” 

Câmera na mão, 
sobe as escadas. 
Mais acelerado 

 

378.   Ent: 1h03’04” 
Sai: 1h03’07” 
Duração: 03” 

Mesma subida, porém 
mais enviesada, 
claudicante.  

Câmera na mão, 
balança mais, 
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vemos mais as 
paredes laterais 

379.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h03’07” 
Sai: 1h03’14” 
Duração: 07” 

Petra, criança, caminha 
triste pelo quarto 

 Narradora: Começo a fazer 
promessas constantes, que 
não vou comer mais sal, que 
vou subir todas as escadas do 
nosso apartamento no décimo 
nono andar de joelhos e que 
nunca mais vou me olhar no 
espelho, para ela não morrer... 
Sempre entrava no banheiro 
de olhos fechados.  

Som “oco”, soturno  

380.  Ent: 1h03’14” 
Sai: 1h03’21” 
Duração: 07” 

Quarto de Petra, vê-se 
Lian, que olha para a 
câmera 

Câmera lenta no 
final, quando Lian 
olha 

 

381.   Ent: 1h03’21” 
Sai: 1h03’33” 
Duração: 12” 

Banheiro.  
Quando vamos ver o 
espelho do banheiro... 
FADE 

 Fade Out 

382.   Ent: 1h03’33” 
Sai: 1h03’41” 
Duração: 08” 

Petra corre num 
gramado florido. A 
câmera vai atrás 

Câmera na mão, 
balança bastante 

 Música idílica, 
suave. Similar ao pio 
de pássaros. Ouve-
se um pequeno grito 
de “curtição” 

 

383.   Ent: 1h03’41” 
Sai: 1h04’01” 
Duração: 20” 

Petra continua a correr. 
Cai no gramado 
propositadamente. 

Câmera na mão, 
balança bastante. 
Certo ponto, gira 
como se fosse uma 
queda e se 
aproxima de Petra, 
que está no chão 

Narradora: E depois, como 
tudo, o medo desapareceu, e 
você também foi 
desaparecendo com ele. 

 

384.   Ent: 1h04’01” 
Sai: 1h04’03” 
Duração: 02” 

Petra, no gramado, 
sorri para a câmera. 
Como se estivesse 
realizada. 

   

385.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h04’03” 
Sai: 1h04’07” 
Duração: 04” 

Petra estudando  Narradora: Até que chega o 
momento do vestibular... 
Estudo muito, mas não sei 
para onde vou. Por onde 
caminho... 

  

386.  Imagem de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h04’07” 
Sai: 1h04’11” 
Duração: 04” 

Petra em seu quarto Zoom in   
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387.   Ent: 1h04’11” 
Sai: 1h04’13” 
Duração: 02” 

Petra olha na webcam 
e dirige seu braço para 
desligá-la 

Webcam Música de fundo, 
sobe gradualmente, 
com piano 
 
Som ambiente 

 

388.  Sequência 
veloz de 
imagens de 
Petra 

Ent: 1h04’13” 
Sai: 1h04’14” 
Duração: 
01”30 

Petra olha pra câmera Webcam 
Plano bem 
fechado, 
superclose 

 

 

389.  Ent: 1h04’14” 
Sai: 1h04’15” 
Duração: 01” 

Petra olha pra câmera, 
deitada na cama 

Webcam 
Close 

 

390.  Ent: 1h04’15” 
Sai: 1h04’16” 
Duração: 01” 

Petra surge na imagem 
e olha pra câmera 

Close  

391.  Ent: 1h04’16” 
Sai: 1h04’17” 
Duração: 01” 

Petra olha pra câmera, 
com mão na boca 

Superclose   

392.  Ent: 1h04’17” 
Sai: 1h04’19” 
Duração: 02” 

Petra encara a câmera 
de vídeo e a volta para 
o espelho 

Planos variados   

393.  Sequência 
veloz de 
imagens de 
Petra 

Ent: 1h04’19” 
Sai: 1h04’21” 
Duração: 02” 

Mão passa sobre a pele Plano detalhe, 
macro 

  

394.  Ent: 1h04’21” 
Sai: 1h04’22” 
Duração: 01” 

Petra olha para a 
câmera. Só aparece 
metade do rosto. 
Penumbra. 

   

395.  Ent: 1h04’22” 
Sai: 1h04’23” 
Duração: 01” 

Mão   Música de fundo, 
com piano. Música 
se torna um pouco 

 

                                            
30 Há momentos de dificuldade para calcular o tempo do plano, devido à sua curtíssima duração. Assim, optou-se em indicar como duração mínima o tempo 
de um segundo. Há a ciência deste pesquisador de que isso causa certa distorção na análise, mas esta será levada em consideração (por isso a indicação, à 
esquerda, de “sequência veloz de imagens de Petra”) 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

396.  Ent: 1h04’23” 
Sai: 1h04’24” 
Duração: 01” 

Petra ajusta webcam. 
Seu rosto é cortado 
pela imagem, não 
vemos seus olhos. 

  perturbadora, com 
sons 
desencontrados. 
 
Som ambiente 

 

397.  Ent: 1h04’24” 
Sai: 1h04’25” 
Duração: 01” 

Petra deita na cama, 
olhando para a 
webcam. Imagem 
lateral. 

 

   

398.  Ent: 1h04’25” 
Sai: 1h04’26” 
Duração: 01” 

Olho de Petra Plano detalhe Narradora: Na última hora, eu 
acabo escolhendo o teatro... 
Mas, quando chega a noite, 
não consigo dormir nem um 
minuto. Passam-se três, cinco, 
sete dias... E não durmo. 
 
Começo a sentir que meu 
cérebro vai estourar, fundir, 
que uma peça vai sair do lugar. 
Trocando de roupa, me escuto 
falando sozinha. 

 

399.  Ent: 1h04’26” 
Sai: 1h04’27” 
Duração: 01 

Petra olha para a 
câmera com certo tédio  

 Música de fundo 
 
Som ambiente 

 

400.   Ent: 1h04’27” 
Sai: 1h04’32” 
Duração: 05” 

Petra deita na cama, de 
barriga para cima. 

  

401.   Ent: 1h04’32” 
Sai: 1h04’34” 
Duração: 02” 

Petra rola na cama. 
Silhueta.  

Primeiro Plano 
Contraluz 

 

402.   Ent: 1h04’34” 
Sai: 1h04’37” 
Duração: 03” 

Petra rola na cama. 
Silhueta. 
Desfoque 

Contraluz  

403.   Ent: 1h04’37” 
Sai: 1h04’38” 
Duração: 01” 

Petra olha para baixo, 
seus cabelos pendem. 
Silhueta. 

 

404.   Ent: 1h04’38” 
Sai: 1h04’41” 
Duração: 03” 

Mão está para baixo e 
se ergue lentamente 

 

405.   Ent: 1h04’41” 
Sai: 1h04’49” 
Duração: 08” 

Petra coloca a mão no 
peito. Dificuldade para 
respirar. 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Petra rola 
vagarosamente na 
cama. 

406.   Ent: 1h04’49” 
Sai: 1h04’52” 
Duração:  

Petra se inclina e leva o 
rosto até a cama 

 

407.   Ent: 1h04’52” 
Sai: 1h05’09” 
Duração: 17” 

Rosto de Petra, sofrida. Contraluz 
Close 
Câmera dá volta 
em Petra 

Música de fundo 
 
Sons 
desencontrados: em 
inglês “Suas 
emoções estão 
transbordando... 
demais... não queria 
tentar... vazio” 

 

408.   Ent: 1h05’09” 
Sai: 1h05’28” 
Duração: 19” 

Petra puxa os cabelos 
para trás, com 
intensidade. Depois, 
inclina-se para frente, 
ainda segurando os 
cabelos. 

Primeiro Plano 
Câmera Lenta. 
Contraluz 

Petra (v.o.)31: É quase como 
se eu não conseguisse sentir. 
Não vem nada de volta, e vem 
um vazio. Eu me critico muito. 
Eu me critico o tempo inteiro. 
Principalmente o sexo sem 
amor, pra mim é um veneno. É 
como se tivesse um ser dentro 
de mim que me odeia. 
Mergulhava nessa banheira e 
queria apagar tudo. Dormir pra 
sempre. 

Música de fundo, 
dramática. 

 

409.   Ent: 1h05’28” 
Sai: 1h05’36” 
Duração: 08” 

Petra, com a mão no 
peito, olhos fechados 

Câmera, em 
contra-plongée, 
percorre o corpo da 
personagem 
Contraluz 

 

410.   Ent: 1h05’36” 
Sai: 1h05’41” 
Duração: 05” 

Rosto de Petra, de 
olhos fechados 

Close 
Contraluz 

 

411.   Ent: 1h05’41” 
Sai: 1h05’50” 
Duração: 09” 

Pedaços de espelhos 
mergulhados na água. 

O foco surge aos 
poucos, para 

  

                                            
31 Neste ponto, Petra não fala como narradora, mas, sim, verbaliza seus pensamentos confusos. 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

Rosto de Petra reflete 
neles. 

revelar o reflexo de 
Petra 

412.   Ent: 1h05’50” 
Sai: 1h05’54” 
Duração: 04” 

Reflexo do rosto de 
Petra nos pedaços de 
espelhos. Estão 
sobrepostos, o que 
distorce os contornos 
do rosto dela. 

Close   

413.   Ent: 1h05’54” 
Sai: 1h06’02” 
Duração: 08” 

Reflexo no pedaço de 
espelho. A imagem 
começa a sair de 
quadro, deixando a 
água em evidência 

 Narradora: Me olho no espelho 
e não vejo nada atrás dos 
meus olhos. 

  

414.   Ent: 1h06’02” 
Sai: 1h06’07” 
Duração: 05 

Olho de Petra – 
sombras dançam pela 
pele 

Plano detalhe 
Câmera lenta 

Música de fundo 
Entra vocal. 

 

415.   Ent: 1h06’07” 
Sai: 1h06’17” 
Duração: 10” 

Corpo de Petra 
mergulhado na 
banheira. 

Imagem 
esverdeada, 
desfocada 

  

416.   Ent: 1h06’17” 
Sai: 1h06’20” 
Duração: 03” 

Pescoço de Petra, 
mergulhada na água 

Plano detalhe   

417.   Ent: 1h06’20” 
Sai: 1h06’36” 
Duração: 16” 

Petra faz bolhas na 
água, enquanto deixa 
apenas parte de sua 
boca sair de dentro da 
banheira. A câmera 
foca em seu pescoço 

Câmera livre, 
dança pelo rosto e 
pescoço de petra 

  

418.   Ent: 1h06’36” 
Sai: 1h06’44” 
Duração: 08” 

Rosto de Petra 
mergulhado na água. 
Ela solta bolhas.  
Olhos fechados, 
concentrada. 

Superclose Lian (v.o.): Eu comecei a 
querer morrer com 13 anos... 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

419.   Ent: 1h06’44” 
Sai: 1h07’00” 
Duração: 16” 

Lian, deitada na 
piscina. Exatamente o 
mesmo 
enquadramento do 
rosto de Petra no plano 
anterior. 

Superclose Lian (continua a fala 
anterior...): ...Até os 16. Uns 
três, quatro anos que eu 
fiquei... E, na primeira crise 
que eu lembro de ter no 
quarto, assim, eu fiquei 
desenhando em frente ao 
espelho o meu rosto.  
 

Som ambiente, som 
da água da piscina. 

 

420.   Ent: 1h07’00” 
Sai: 1h07’13” 
Duração: 13” 

Mão desenha rosto, 
conforme descrição de 
Lian. O rosto é trágico, 
com lágrimas amarelas 

Plano detalhe Lian (v.o.): ... Com lápis azul-
marinho, roxo, preto. Com 
muitos vincos, como se eu 
fosse velha. Velha e trágica. 

  

421.   Ent: 1h07’13” 
Sai: 1h07’41” 
Duração: 28” 

Lian, na mesma 
posição anterior, na 
piscina. Continua seu 
depoimento. 

Superclose.  
Câmera na mão, 
passeia por cantos 
do rosto de Lian, 
até focalizar mais a 
água. 

Lian: Aí depois, na véspera da 
Elena morrer, ela tava 
procurando um pôster que 
tava num armário. Aí, quando 
ela achou, eu vi que era um 
pôster de teatro, da peça 
“Electra”, que era 
superparecido com esse meu 
desenho. Lembrei tão bem 
desse desenho... E ela pregou 
na parede do quarto nessa 
noite, quando ela fez essa 
encenação da morte. 

Som ambiente, som 
da água da piscina. 

 

422.   Ent: 1h07’41” 
Sai: 1h08’05” 
Duração: 24” 

Lian continua o 
desenho, finalizando os 
vincos. Câmera 
caminha em tilt até o 
reflexo no espelho do 
rosto sério de Lian, 
introvertida. 

Superclose (na 
mão terminando o 
desenho e depois 
no rosto de Lian) 
Tilt, da mão para o 
reflexo do rosto 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

423.   Ent: 1h08’05” 
Sai: 1h08’11” 
Duração: 06” 

Dedos, câmera mostra 
partes deles. 

Plano detalhe   Fade to 
black 

424.   Ent: 1h08’11” 
Sai: 1h08’24” 
Duração: 13” 

Petra, envolta por uma 
luz vermelha 
intermitente 

Superclose Narradora: Se ela me 
convence que a vida não vale 
a pena, eu tenho que morrer 
junto com ela. Eu tenho medo. 
Eu tenho medo do que o 
tempo vai fazer comigo. 

Som oco de 
deslocamento de ar 

 

425.   Ent: 1h08’24” 
Sai: 1h08’29” 
Duração: 05” 

Lian sentada no metrô Primeiro Plano Lian (v.o.): Se ela me 
convence que a vida não vale 
a pena, eu tenho que morrer 
junto com ela. 
Petra (v.o. – quase sobreposto 
à fala de Lian): Eu tenho medo. 

  

426.   Ent: 1h08’29” 
Sai: 1h08’38” 
Duração: 09” 

Petra corre pela rua Close. 
Desfoque. 
Câmera na mão. 
Imagem azulada 

Vozes sobrepostas, confusão 
Petra (v.o.): Eu tenho medo. 
Lian (v.o.): Passando o filme... 
Petra (v.o.): Qual meu papel? 
Lian (v.o.): Passando o filme. 
Repassando o filme. 
Pensnado tudo que teria feito 
diferente. 
Petra (v.o.): Qual meu papel 
nesse filme? 

  

427.   Ent: 1h08’38” 
Sai: 1h08’53” 
Duração: 15” 

Petra deitada sobre 
pétalas de flores. Luz 
acende e apaga. 

Plongée 90° - 
panorâmica da 
direita para a 
esquerda, 
passando por Petra 

Narradora: Faço 17, 18 anos... 
Sinto que, com as horas que 
passam, eu vou chegando 
mais perto de você. 
 

Percussão metálica  

428.   Ent: 1h08’53” 
Sai: 1h09’10” 
Duração: 17” 

Vestido florido. Luz 
ilumina-o por trás. 
 

Grua down Narradora: Até que no meu 
aniversário de 21 anos, minha 
mãe me olha e me diz: “Agora 

Percussão metálica 
+ outros 
instrumentos 
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# Tema Time Code Descrição do 
Conteúdo 

Câmera Vozes  Música e  
outros sons 

Transição 

429.   Ent: 1h09’10” 
Sai: 1h09’18” 
Duração: 08” 

Rosto de Petra por trás 
de um véu bordado. 

Plano detalhe 
Câmera móvel, 
percorre o rosto. 

você tá mais velha que a 
Elena”. 

 

430.   Ent: 1h09’18” 
Sai: 1h09’23” 
Duração: 05” 

Petra lê diários. 
Imagem estourada, 
forte contraluz. Imagem 
amarelecida. 

Primeiro plano – 
lateral. 

 

431.   Ent: 1h09’23” 
Sai: 1h09’26” 
Duração: 03” 

Mão percorre as linhas 
do diário, durante a 
leitura. 

Plano detalhe   

432.   Ent: 1h09’26” 
Sai: 1h09’30” 
Duração: 04” 

Diário sendo folheado. 
Vê-se escritos e 
desenhos. 

Close Narradora: O medo de que eu 
fosse seguir seus passos 
começou a se desfazer, mas 
eu continuei achando que 
você, Elena, estava dentro de 
mim, que era um estar em 
mim... 
 
Deixei de sentir isso ao 
começar a te buscar. 
 
Você foi tomando forma, 
tomando corpo, renascendo 
um pouco pra mim. 
 
Mas para morrer de novo. 

 

433.   Ent: 1h09’30” 
Sai: 1h09’33” 
Duração: 03” 

Detalhes de frases do 
diário 

Destaque para a 
frase: “Se a vida é 
simples, do que eu 
tenho medo?” 

 

434.   Ent: 1h09’33” 
Sai: 1h09’39” 
Duração: 06” 

Zoom nas palavras 
“20 anos” 

 

435.   Ent: 1h09’39” 
Sai: 1h09’43” 
Duração: 04 

Panorâmica nas 
frases 

Percussão metálica 
+ outros 
instrumentos, fade 
na música. Até 
desaparecer 

 

436.   Ent: 1h09’43” 
Sai: 1h09’51” 
Duração: 08” 

Zoom nas palavras 
“que angústia” 

  

437.   Ent: 1h09’51” 
Sai: 1h09’53” 
Duração: 02” 

Luz estourada na 
página. Destaque 
para a palavra 
“vazio” 
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Câmera Vozes  Música e  
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Transição 

438.   Ent: 1h09’53” 
Sai: 1h09’55” 
Duração: 02” 

Destaque para a 
frase “O que 
desejo?” 

  

439.   Ent: 1h09’55” 
Sai: 1h09’58” 
Duração: 03” 

Sombra passa por 
cima das páginas 

  

440.   Ent: 1h09’58” 
Sai: 1h10’07” 
Duração: 09” 

Diário é folheado. 
Várias frases ficam em 
evidência. 

   

441.   Ent: 1h10’07” 
Sai: 1h10’13” 
Duração: 06” 

Reflexo da foto de 
Elena 

   

442.   Ent: 1h10’13” 
Sai: 1h10’31” 
Duração: 18” 

Petra esta com a 
cabeça voltada para 
baixo, os cabelos 
escorridos. Pega uma 
concha e coloca no 
ouvido. 

Primeiro Plano, 
lateral 

Narradora: E eu, com muito 
mais consciência pra sentir 
sua morte dessa vez. Imenso 
prazer que vem acompanhado 
da dor. 

Som de água  

443.   Ent: 1h10’31” 
Sai: 1h10’41” 
Duração: 10” 

Rosto de Petra 
mergulhado na água. 
Água está em 
velocidade, com muitas 
bolhas. 

Superclose Narradora: Me afogo em você. 
Em Ofélias. 

Som de água  

444.   Ent: 1h10’41” 
Sai: 1h10’46” 
Duração: 05” 

Tecidos floridos 
mergulhados na água 

Panorâmica   Vocal 
Som de água 

Fade out 
(longo) 

445.   Ent: 1h10’48” 
Sai: 1h11’15” 
Duração: 27” 

Da escuridão, surge 
aos poucos o rosto de 
Petra, que parece ser 
quem entoa o canto. 
Ela sussura. Ela 
suspira. 

Travelling circular 
Contraluz 

Petra: Onde está? Onde está? Vocal + piano  Fade in 
Fade out 
(curto) 
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Câmera Vozes  Música e  
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Transição 

446.   Ent: 1h11’15” 
Sai: 1h11’18” 
Duração: 03” 

Petra solta o ar para 
emergir. 

Superclose  Piano cresce na 
música. Rápido 
dedilhar. 

Fade in 

447.   Ent: 1h11’18” 
Sai: 1h11’20” 
Duração: 02” 

Petra sai rápido da 
água, como se 
acordasse. 
Parece um pouco 
perdida. 

Plano Médio 
Plongée 

 Piano rápido. 
Som da água. 

 

448.   Ent: 1h11’20” 
Sai: 1h11’25” 
Duração: 05” 

Plano Geral 
Zoom in 

Narradora: E enceno, enceno 
a nossa morte... pra encontrar 
ar... 

 

449.   Ent: 1h11’25” 
Sai: 1h11’31” 
Duração: 06” 

Petra encena parada, 
com um véu roxo 
improvisado na cabeça. 

Plano Americano Piano  

450.   Ent: 1h11’31” 
Sai: 1h11’34” 
Duração: 03” 

Petra encena com 
intensidade. 

Câmera na mão 
Primeiro Plano 

Piano  

451.   Ent: 1h11’34” 
Sai: 1h11’38” 
Duração: 04” 

Petra, deitada, coloca 
um véu branco sobre 
seu rosto 

Superclose, lateral   

452.   Ent: 1h11’38” 
Sai: 1h11’43” 
Duração: 05” 

Petra solta bolhas de 
ar, sob a água. O rosto 
está submerso e ela 
afunda. 

Superclose, lateral Narradora: Pra poder viver. Fade out 

453.   Ent: 1h11’43” 
Sai: 1h11’46” 
Duração: 03” 

Corpo feminino flutua 
em direção à 
superfície.  

Contraluz 
Contra-plongée 

 Música dessonante, 
com leves toques 
nas teclas do piano 

 

454.   Ent: 1h11’46” 
Sai: 1h11’53” 
Duração: 07” 

Petra vira na cama. 
Encosta o rosto no 
colchão. Câmera 
termina focalizando 
apenas sua mão. 

   

455.   Ent: 1h11’53” 
Sai: 1h11’59” 
Duração: 06” 

Corpo feminino flutua 
em direção à 
superfície. Câmera 

Contraluz 
Contra-plongée 
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outros sons 

Transição 

termina focalizando 
apenas uma das mãos. 

456.   Ent: 1h11’59” 
Sai: 1h12’03” 
Duração: 04” 

Tecido florido boia na 
água 

   

457.   Ent: 1h12’03” 
Sai: 1h12’07” 
Duração: 04” 

Petra inclina para trás. 
Ela está deixada, mas 
somente é possível ver 
uma parte de seu 
corpo, como se ela 
estivesse dividida no 
meio 

    

458.   Ent: 1h12’07” 
Sai: 1h12’11” 
Duração: 04” 

Corpo de Petra boia na 
água. Ela é quem está 
com o vestido branco 
florido. 

Plano próximo.  Canção:  
“I’m sick. I’m sick. 
I’m sick with love. 
Touch me. 
Touch me. 
I turn to water.” 

 

459.   Ent: 1h12’11” 
Sai: 1h12’15” 
Duração: 04” 

Plano geral. Corpo 
sendo arrastado na 
água. 

  

460.   Ent: 1h12’15” 
Sai: 1h12’19” 
Duração: 04” 

Mãos tateiam janela. 
Luz estourada. 

Plano detalhe   

461.   Ent: 1h12’19” 
Sai: 1h12’24” 
Duração: 05” 

Corpo de Petra boia na 
água. 

Câmera desliza   

462.   Ent: 1h12’24” 
Sai: 1h12’36” 
Duração: 12” 

Petra boia na água. 
Fundo escuro. Começa 
por uma das mãos e 
depois mostra o resto 
do corpo. 

Câmera teto 
(extrema plongée) 
Traveling 

  

463.   Ent: 1h12’36” 
Sai: 1h12’42” 
Duração: 06” 

Duas pessoas boiam, 
as mãos quase se 
tocam.32 

Câmera lenta   

                                            
32 No roteiro, diz-se que são Petra e Lian – mas não é possível ver no filme. 
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464.   Ent: 1h12’42” 
Sai: 1h12’51” 
Duração: 09” 

Petra, no quarto, leva 
as mãos ao rosto. As 
mãos de uma segunda 
pessoa tb estão lá. 

   

465.   Ent: 1h12’51” 
Sai: 1h12’56” 
Duração: 05” 

Imagens embaixo 
d’água. Pouca 
definição 

   

466.   Ent: 1h12’56” 
Sai: 1h13’09” 
Duração: 13” 

Petra boia na água. 
Começa a girar seu 
corpo, fazendo 
círculos. Dança suave. 

Plano Geral   

467.   Ent: 1h13’09” 
Sai: 1h13’21” 
Duração: 12” 

Petra e Lian boiam 
juntas na água. Estão 
encostadas uma na 
outra, ambas com 
vestidos floridos. Estão 
de olhoso fechados, 
como se se 
aconchegassem. 
Saem de quadro aos 
poucos. 

Plano Geral  Orgão  

468.   Ent: 1h13’21” 
Sai: 1h13’51” 
Duração: 30” 

Várias mulheres boiam 
na água. Elas flutuam 
para sair de quadro. 
Saem para parte de 
baixo da tela, o que dá 
a sensação de caírem. 

Plano Geral  Órgão  

469.   Ent: 1h13’51” 
Sai: 1h13’58” 
Duração: 07” 

Mulheres boiam na 
água. Reflexos do Sol. 

Plano médio. 
Panorâmica rápida 

 Órgão  

470.   Ent: 1h13’58” 
Sai: 1h14’10” 
Duração: 12” 

Primeiro Plano. 
Panorâmica rápida 

Narradora: E pouco a pouco... 
As dores viram água... Viram 
memória. 

Música suave  
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471.   Ent: 1h14’10” 
Sai: 1h14’24” 
Duração: 14” 

Petra boia na água, 
quase isolada no centro 
das várias mulheres 
que também boiam. 
Reflexos do Sol. 

Plano Geral  

472.   Ent: 1h14’24” 
Sai: 1h14’41” 
Duração: 17” 

As várias mulheres 
boiam. Petra está no 
meio delas. Estão mais 
próximas agora. 
Reflexos do Sol. 

Plano Geral  

473.   Ent: 1h14’41” 
Sai: 1h14’53” 
Duração: 12” 

Petra boia sozinha. A 
água está mais escura. 

Plano Geral  Música suave.  

474.   Ent: 1h14’53” 
Sai: 1h15’18” 
Duração: 25” 

Petra caminha pela rua, 
decidida. 
A câmera mostra seus 
pés. 

Tilt Down  Música vai 
desaparecendo. 
Som ambiente 
cresce. 

 

475.   Ent: 1h15’18” 
Sai: 1h16’29” 
Duração: 
01’11” 

Petra dança na rua. É 
noite. Dança e 
caminha. 
Vem em direção à 
câmera. 
Mostra corpo inteiro, às 
vezes só os pés, às 
vezes rosto. 

Plano Geral, até 
chegar em close. 
Câmera 
acompanha 
movimentos. 
Desfoque. 

Narradora: As memórias vão 
com o tempo, se desfazem. 
Mas algumas não encontram 
consolo, só algum alívio nas 
pequenas brechas da poesia. 
Você é a minha memória 
inconsolável, feita de pedra e 
de sombra. 
E é dela que tudo nasce. E 
dança. 

Piano suave.  

476.  Imagens de 
arquivo da 
família 

Ent: 1h16’29” 
Sai: 1h16’40” 
Duração: 11” 

Elena com o cabelo 
desalinhado. Ela gira. 

 Piano suave.  

477.  Ent: 1h16’40” 
Sai: 1h16’50” 
Duração: 10” 

Elena gira.   

478.  Ent: 1h16’50” 
Sai: 1h16’54” 
Duração: 04” 

Elena dança com Petra 
no colo. 
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479.   Ent: 1h16’54” 
Sai: 1h17’01” 
Duração: 07” 

Petra dança na rua. Ela 
gira, similar à imagem 
de Elena que apareceu 
antes. 

Close.  

480.   Ent: 1h17’01” 
Sai: 1h17’15” 
Duração: 14” 

Elena dança com a 
corda. 
A imagem é uma 
silhueta colorida 
“estourada” 

   

481.   Ent: 1h17’15” 
Sai: 1h17’24” 
Duração: 09” 

Petra dança na rua. Ela 
gira. 

Close   

482.   Ent: 1h17’24” 
Sai: 1h17’32” 
Duração: 08” 

Petra, de vestido preto, 
dança girando. Está 
numa sala vazia. 
Mostra as pernas dela. 

Câmera na mão   

483.   Ent: 1h17’32” 
Sai: 1h17’53” 
Duração: 21” 

Petra, de vestido preto, 
dança girando. Está 
numa sala vazia. 
Mostra o rosto dela. 

Câmera na mão 
Desfoque. 

 Fade to 
black 

484.   Ent: 1h17’53” 
Sai: 1h17’59” 
Duração: 06” 

BLACK   Piano  

485.   Ent: 1h17’59” 
Sai: 1h21’25” 
Duração: 
03’26” 

Créditos finais   Canção: “This is 
dedicated to theone 
I love” 

Fade In 

 

 

 


