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1. 

Imaginemos um festival de cinema feito antes dos filmes.
Como se estivéssemos diante de uma ficção surrealista. Num espaço e tempo em 

que tudo acontece às avessas. Em desobediência à boa lógica, imaginemos um festival 
que tenha se antecipado aos filmes. Um festival para exibir e debater filmes ainda não 
realizados. Um festival com filmes, sim, mas onde o importante não eram os que ali se 
apresentavam, mas outros, sonhados naqueles exibidos como uma espécie de cópia de 
trabalho, como uma imagem esboço que não cabe em si, que empurra o espectador para 
fora dela.

Um festival de filmes antes dos filmes: talvez seja possível definir assim o papel 
essencial de uma série de encontros de cinema promovidos em Montevideo, em Viña 
del Mar e em Mérida entre o final da década de 1950 e o final da década de 1960.

Essencial para a invenção de novos modos de narrar e produzir filmes em países 
onde o cinema já existia como atividade regular desde pouco depois da invenção do 
Cinematógrafo dos Lumière — México, Brasil, Argentina. Essencial para a criação de 
cinematografias originais em países com pequeno ou irregular histórico de produ-
ção — Peru, Bolívia, Cuba. Essencial ainda para uma boa desobediência à boa lógica: 
a concepção de uma expressão latino-americana um pouco mais supranacional do que 
nacional, ao mesmo tempo local e continental, “um cinema sem fronteiras, de língua e 
problemas comuns” — sintetizou Glauber, advertindo logo em seguida: “para passar da 
teoria à prática existem contradições econômicas e políticas”.

Como um dia Joaquim Pedro de Andrade formulou por meio do Tiradentes de seu 
Os inconfidentes (1972), sonhávamos com uma independência cinematográfica nesses 
festivais antes dos filmes. Começávamos “a desejá-la primeiro e depois a cuidar de como 
chegar até ela”.

Uruguai, maio de 1958: no Primer Congreso Latinoamericano de Cineístas Indepen-
dientes, promovido pelo Departamento de Cine-Arte do SODRE, Servicio Oficial de Di-
fusión Radio Eléctrica de Montevideo, dentro do Segundo Festival de Cine Documental 
y Experimental, o reconhecimento de “que son comunes los problemas fundamentales en la 
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realización y desenvolvimiento de la cinematografía latinoamericana” 1. E o reconhecimen-
to da necessidade “de un intercambio permanente y el conocimiento entre los cineístas in-
dependientes de Latinoamérica” 2. Entre os filmes, o brasileiro Rio, Zona Norte de Nelson 
Pereira dos Santos, o boliviano Vuelve Sebastiana, de Jorge Ruiz, o peruano Carnaval de 
Kanas, de Manuel Chambi, obras marcadas por uma comum vontade documental. Não 
uma vontade de realizar filmes documentários, mas a de servir-se de equipamentos e de 
processos de trabalho do documentário para reinventar a ficção. Entre os participantes 
— além de Nelson, Ruiz e Chambi — Danilo Trelles, Leopoldo Torre Nilsson, Rodolfo 
Kuhn, Alejandro Saderman, Fernando Birri, Patricio Kaulen e, como convidado espe-
cial, o impulsionador do documentário inglês, John Grierson.

3 “Mesmo isoladamente, sem nos conhecermos, estávamos todos trabalhando uma mesma ideia, convencidos de um 

mesmo dever”.
4 “se sincronizar com a realidade, entendê-la, analisá-la, julgá-la, criticá-la, exprimi-la e traduzi-la em um fato, em 

um filme”.

Chile, março de 1967: Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, promo-
vido dentro do Quinto Festival de Cinema do Cine Club de Viña del Mar. Entre os 
filmes, Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha; Vidas secas, de Nelson Pereira 
dos Santos; A falecida, de Leon Hirszman; Viramundo, de Geraldo Sarno; Memória do 
Cangaço, de Paulo Gil Soares; Tire dié e Los inundados, de Fernando Birri; ¡Aysa! e Revo-
lución, de Jorge Sanjinés. Nos debates, a Estética da fome apresentada por Glauber dois 
anos antes na Itália no seminário Terzo Mondo e Communità Mondiale da Rassegna 
del Cinema Latino Americano de Genova. Em discussão, também, uma comunicação 
em que Alex Viany (Cinema no Brasil: o velho e o novo) salientava: “começamos a contar, 
espalhados em uns tantos filmes, com os elementos básicos que poderão conduzir a 
um cinema verdadeiramente brasileiro”. Em discussão, ainda, um depoimento em que 
Eduardo Coutinho, dizia estarmos todos “em busca de uma linguagem não convencio-
nal, que em lugar de contar histórias apresentasse uma reflexão sobre um tema”.

Venezuela, setembro de 1968: I Muestra del Cine Documental Latinoamericano 
de Mérida: Entre documentários, como Maioria absoluta, de Leon Hirszman, e filmes de 
ficção, como Ukamau, de Jorge Sanjinés, confirmava-se a constatação feita um ano antes 
em Viña del Mar: filmes realizados em diferentes pontos da América Latina trabalhavam 
uma idêntica estrutura narrativa. “Aunque aisladamente, sin conocernos estábamos todos 
trabajando en una misma idea, convencidos de un mismo deber” 3 . O dever, definia Birri, 
de “sincronizarse con la realidad, entenderla, analizarla, enjuiciarla, criticarla, expresarla y 
traducirla en un hecho, un filme” 4.

Chile, outubro de 1969, novo encontro em Viña del Mar: Tomás Gutiérrez Alea, 
Memorias del subdesarrollo e La muerte de un burócrata; Jorge Sanjinés, Yawar Mallku; 
Glauber Rocha, O dragão da maldade contra o santo guerreiro; Miguel Littin, El chacal 
de Nahueltoro; Raúl Ruiz, Tres tristes tigres; Aldo Francia, Valparaíso mi amor; Manuel 
Octavio Gómez, La primera carga al machete; Fernando Solanas e Octavio Getino, La 
hora de los hornos, e o debate em torno da ideia de Tercer cine. Como convidado especial, 
um dos inventores do cinema documentário, Joris Ivens.

Convém assinalar: o Festival de Cine Documental y Experimental de Montevideo 
realizou dois outros congresos de cineístas independientes nos anos seguintes. E entre os 
congressos de Montevideo e o Encuentro de Viña, realizaram-se na Itália, cinco edições 
da Rassegna del Cinema Latino Americano: as duas primeiras em Santa Margherita 
Liguri, em junho de 1960 e em maio de 1961; a terceira e a quarta em Sestri Levante 
em junho de 1962 e junho de 1963. A quinta, em Gênova, em janeiro de 1965, incluiu 

1 “são comuns os problemas fundamentais na realização e desenvolvimento da cinematografia latino-americana”.
2 “de um intercâmbio permanente e o conhecimento entre os cineastas independentes da América Latina”.

Fernando Solanas e Octavio Getino, Viña del Mar, 1969. 
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Viramundo (1965), Dir. Geraldo Sarno.

Primer Congreso Latinoamericano de Cineístas Independientes (Montevideo, 26 de maio de 1958). Revista 
S.OD.R.E. No.6, p.72.

em seu programa o seminário Terzo Mondo e Communità Mondiale, com cineastas e 
escritores da América Latina, África e Europa.

Talvez seja possível dizer que nesse período imaginamos uma outra função para 
os festivais de cinema: mais que uma ação formadora de novos espectadores, eles se 
transformaram num centro de formação de novos realizadores. Imaginamos o fes-
tival não como o espaço para a difusão de novos filmes (ou pelo menos não apenas 
isso) e sim como o lugar de invenção de um espectador privilegiado e ativo, capaz 
de ver antecipadamente o filme ainda não realizado. Não por acaso a separação entre 
a teoria e a prática então era mínima. Os cineastas faziam cinema (uma câmera na 
mão) filmando e escrevendo (muitas ideias na cabeça): a Brevísima teoría del cine 
documental, a Estética da fome, Por un cine imperfecto, a Teoría y práctica de un cine 
junto al pueblo, o Tercer cine, a Dialética del espectador, a Estética do sonho, a Teoría 
del plano secuencia integral, o Manifesto por um cinema popular, as Instrucciones para 
hacer un filme en un país subdesarrollado e os Apuntes para un juicio crítico descoloni-
zado — textos entre o ensaio, o manifesto e um certo quê de roteiro de cinema. Mais 
radicalmente, talvez seja possível dizer que as fronteiras em geral deixaram de existir 
nesse tempo de roteiro. Realizador e espectador eram chamados a participar igual-
mente do processo criativo do cinema pois (sublinhava Gutiérrez Alea em Dialética 
del espectador) “el espectador que contempla un espectáculo está ante el producto de un 
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proceso creativo de una imagen ficticia que tuvo su punto de partida también en un acto 
de contemplación viva de la realidad objetiva por parte del artista” 5 .

Talvez, ainda, para formular essa imagem-imaginação, seja necessário lembrar 
como pensávamos o roteiro na década de 1960 — brigando com ele, recusando-o quase, 
em virtude do esgotamento das formas narrativas condicionadas pelos processos de pro-
dução então vigentes. O roteiro, parecia, assim, não a etapa de trabalho entre o criativo 
e o pragmático necessária para a boa execução das etapas seguintes, mas, ao contrário, 
como uma espécie de obstáculo a ser vencido na filmagem e na montagem. Filmávamos 
quase contra o roteiro, em resposta ao desafio proposto por ele, como um modo de por 
em prática o que nele era só uma provocação. Desta discussão do cinema com ele mes-
mo, a imagem verbal desfiando a imagem visual, nasceu mais do que um conjunto de 
filmes, uma sensação de pertencimento. Passamos a ter um cinema que nos pertence e 
ao qual pertencemos, um cinema que quer conter e ser contido. Passamos a pisar num 
mesmo chão e em terra firme.

Imaginemos: talvez seja possível dizer que aí, exatamente aí, nesse período de fes-
tivais de cinema antes dos filmes, existiu de verdade um cinema latino-americano, uma 
comum vontade de revolucionar a linguagem e os processos de produção cinematográ-
ficos para melhor expressar a vontade de mudar o estado de coisas. E com toda a certeza 
é possível imaginar que nos cinemas latino-americanos que fazemos hoje, assim, no 
plural, por diferentes e distantes, dessa época, tratamos de cuidar como chegar ao que 
foi sonhado (sonho em sincronismo com a realidade) quando em desobediência à boa 
lógica colocamos os festivais adiante dos filmes.

2.

Duas conhecidas reações às primeiras apresentações públicas do Cinematógrafo Lumière 
para lembrar a sensação de não pisar em terra firme que toma do espectador durante a 
projeção de um filme.

Paris, 30 de dezembro de 1895: o jornal Le Radical comenta a primeira sessão de 
cinema — A saída dos operários, O almoço do bebê, A praia e os banhos de mar, Os ferreiros, 
ao todo dez filmes de quase um minuto cada, preto e branco, projetados numa tela de 
pouco mais de um metro. Diz: 

que no fundo de uma sala tão grande quanto se possa imaginar existe uma tela para ser 
vista por uma multidão;

 que qualquer que seja a cena, e por maior que seja o número de pessoas surpreendidas 

5 “O espectador que assiste a um espetáculo encontra-se diante do produto de um processo criativo de uma imagem 

fictícia cujo ponto de partida é também um ato de contemplação viva da realidade objetiva pelo artista”.

em ações de suas vidas diárias, podemos revê-la em tamanho natural, com as cores, a 
perspectiva, o céu distante, as casas, as ruas, com toda a ilusão de vida real;

que a porta de uma fábrica se abre e deixa escapar um rio de operários e de operá-
rias, com bicicletas alguns, com cachorros que passam correndo outros; 

que é impossível saber se somos espectadores ou se fazemos parte destas cenas de 
impressionante realismo;

que podemos ver o golpe do vento que agita a roupa da criança e as folhas das 
árvores ao fundo;

que podemos ver o vermelho do ferro em brasa que o ferreiro trabalha e o branco 
da espuma do mar sobre os rochedos; 

que vemos um mar verdadeiro, colorido, movimentado, com banhistas e mergulha-
dores. 

Diz que os filmes são a própria natureza: tudo vive, caminha, corre. (1)

Nijni Novgorod, 4 de julho de 1896: o jornal Nijegorodskilistok (num texto que 
Maxim Gorki assina com o pseudônimo de I. M. Pacatus) comenta a uma das primeiras 
apresentações do Cinematógrafo na Rússia. Diz:

que o cinema é uma coisa terrível de ver: não é a vida, mas a sombra da vida;
que não é o movimento, mas uma silenciosa sombra do movimento; um movimen-

to de sombras, nada além de sombras, espectros, fantasmas; 
que mostra um mundo sem cores e sem som: tudo aqui, terra, água, ar, árvores, 

gentes, tudo é feito de um cinza monótono; 
que nos lembra os contos em que um gênio do mal enfeitiça uma cidade inteira 

e comprime as casas do teto até a sua fundação, e todas as gentes, num espaço que não 
mede mais que um metro;

descreve o trem que ameaça saltar da tela para dentro da sala e conclui: No cinema-
tógrafo esquecemos onde estamos, nos tornamos menos e menos conscientes, perdemos 
a noção de espaço e de tempo. (2)

3.

No começo, deserto. A terra às avessas. Branco sobre branco. Fabiano, Sinhá Vitória, o 
menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra Baleia, manchas finas e frágeis, 
surgem numa paisagem vazia, feita quase só de branco intenso. É como se o filme ainda 
não tivesse chegado na tela, como se existisse apenas a luz do projetor. No final, de novo 
branco sobre branco. Os retirantes retomam o caminho, agora sem Baleia, para fugir à 
nova seca e à impossibilidade de pagar as contas ao patrão. Sinhá Vitória com um baú 
na cabeça e o menino mais novo no colo, a sombra de Fabiano na terra queimada pelo 
sol, o passo inseguro e cansado do menino mais velho, o branco forte do sol por trás dos 
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galhos secos dos arbustos, não parecem feitas para mostrar estas coisas que de fato estão 
lá e o espectador entrevê e identifica. Parecem feitas para mostrar o tremido da câmera. 
A imagem é mais a presença da câmera que as pessoas e coisas dentro dela.

O quadro instável e torto de Vidas secas chama a atenção do espectador para si mesmo, 
para o que não se vê, para o que fica fora do espaço visível, para o que está em volta. Às 
vezes, mesmo fixa num tripé a câmera descentraliza e desenquadra, como no plano feito 
quase só do ombro e do braço esquerdo do vaqueiro que empunha uma faca no encontro 
de Fabiano com o Soldado Amarelo na catinga. Fabiano é então um homem só ombro, 
pedaço de braço, faca na mão e metade de um olho. O rosto a gente não vê. Ou vê como 
um rosto metade olho metade faca.

Deus e o diabo na terra do sol prossegue, amplia, radicaliza esta imagem cortada de 
Vidas secas: Antônio das Mortes se multiplica por mil para matar Sebastião e os beatos no 
Monte Santo e a câmera se move tão rápida que nem mesmo consegue registrar o que se 
passa com o mínimo de definição necessária para a perfeita visão da cena. Não vemos: sen-
timos, imaginamos o massacre. Corisco conta para o cego Júlio sua última conversa com 
Lampião — e Corisco neste momento é mais que nunca o cangaceiro de duas cabeças que 
diz ser: é ele e é também Lampião, com um tom de voz e uma expressão quando conta 
o que disse para Lampião e outra cara e outra voz quando conta o que Lampião disse.        
O ator, sozinho, numa imagem contínua, faz os dois personagens, dialoga ao mesmo tempo 

Vidas secas (1963), Dir. Nelson Pereira.

consigo mesmo e com a câmera. E a câmera vê como o cego Júlio: de olho na voz perde 
Corisco de vista. No plano uma ponta do chapéu e uns poucos fios do cabelo desali-
nhado do cangaceiro. Esquece o rosto de Corisco para ver a mão que agita o fuzil, a faca 
enfiada na cintura, os dedos cobertos de anéis. Desarrumada, desenquadrada, o que de 
fato importa na imagem é o desenho quase abstrato que a câmera impõe à cena e não 
o registro mais ou menos objetivo do que se passa diante dela. Enquanto vê a cena o 
espectador percebe mesmo é a câmera que vê a cena. Não porque ela incomode por não 
saber como registrar a ação, mas porque ela é a ação.

O tremido e desequilibrado de Vidas secas é menos instável na imagem que abre 
e na outra que interrompe a narrativa. Nelas a câmera está fixa num tripé para receber 
os retirantes que vinham expulsos não se sabe de onde e para se despedir deles, de novo 
sem terra alguma, expulsos não se sabe para onde. O que se conta no filme de Nelson 

Deus e o diabo na terra do sol (1964), Dir. Glauber Rocha.
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Pereira dos Santos, o assentamento dos retirantes num pouco de chão para cuidar do 
gado, é menos uma história que um entreato. Um extenso entreato ou pausa entre estes 
dois momentos em que a família de Fabiano se desloca pelo leito de um rio seco em 
busca de terra para trabalhar.

4.

Pier Paolo Pasolini definiu certa vez o roteiro, a escrita transformada pelo cinema, como uma 
estrutura que tende a ser uma outra estrutura essencialmente em movimento. O roteiro é um 
texto que não está dentro dele, que não se realiza nele, uma escrita que está fora de si. Este 
estar em nenhum ponto mas apenas no deslocamento, que Pasolini identifica no texto que se 
escreve para fazer ou pensar um filme, é algo que em maior ou menor medida caracteriza não 
só a escrita mas tudo o mais que fazemos desde a invenção do cinema. Durante a projeção 
de um filme, empurrado para fora de si mesmo, o espectador se encontra como estrangeiro 
numa terra estrangeira semelhante àquela criada por Walter Salles e Daniela Thomas em 
Terra estrangeira: “O lugar ideal para se perder alguém ou para se perder de si mesmo”.

O cinema da década de 1960 como uma espécie de roteiro para o que se filma 
agora — imaginemos assim. Não se trata de emprestar à década de 1960 uma auréola de 
um passado glorioso, de um tempo mágico gerador de tudo o que veio depois, mas de 
perguntar se não teria começado a se desenhar ali um espaço de pertencimento, um con-
texto identificável como nosso e amplo o suficiente para abrigar como iguais  filmes tão 
diferentes entre si (pelo tempo, pelo tema, pelo estilo) como Vidas secas  (1963), de Nelson 
Pereira dos Santos e Cobrador, in God we trust (2006), de Paul Leduc; como Deus e o dia-
bo na terra do sol  (1964), de Glauber Rocha e Nostalgia de la luz  (2010), de Patricio Guzmán.

Poderíamos estender ao infinito uma relação de filmes ligados entre si pelo sen-
timento de pertencerem a um mesmo espaço e tempo, de não mais existirem como 
corpos estranhos à margem de tudo. Os de Sanjinés, Birri e Alea; os de Leon, Joaquim 
e Ruy; os de Diegues, Solás e Ruiz; os de Martel, Kogut e Llosa; de Trapero, Brand e 
Ortiz Ramos; os de Tata, Novaro e Carri — quantos e quantos mais? Talvez seja possível 
dizer que os documentários de Ospina, Guzmán e Solanas, ou os de Marta, Carmen e 
Renate, os de Coutinho, Maria Augusta e João Moreira Salles, além de suas diferenças 
de temas e estilos, existam em diálogo com Tire dié, Viramundo e Memórias do canga-
ço. Que desenvolvam uma qualquer coisa intuída em Redes, de Zinnemann, Gómez e 
Strand (1936), em Araya, de Benacerraf (1959), e no trabalho de Silvino Santos ou de 
Benjamin Abrahão. Talvez seja possível dizer que quando nos referimos a um cinema 
latino-americano estamos nos remetendo a um processo próximo do quê e do como se 
documenta em Del olvido al no me acuerdo, de Juan Carlos Rulfo: ao buscar a memória 
do pai, o cineasta encontra pessoas que já não se lembram dele e contam outras histórias. 
Outras, mas daquele mesmo contexto em que viveu o pai e em que eles também vivem.

Cobrador: In God We Trust (2006), Dir. Paul Leduc. 

5.

Quando em 2003 Fernando Solanas realizou Memoria del saqueo de um certo modo, 
conscientemente ou não, refilmava La hora de los hornos. Um e outro, documentários 
marcados pela sensação de não pisar em terra firme.

O filme do começo do século 21 parte da mobilização popular de 19 e 20 de de-
zembro de 2001 em Buenos Aires e procura pensar o país em imagens cinematográficas 
que têm como “base formal o travelling, a câmera que viaja com o cinegrafista, e a grande
-angular, a lente que amplia o ângulo de visão e registra planos gerais”. Ângulo de visão 
bem aberto e deslocamento porque para o diretor “um travelling de ritmo cadenciado e 
plástico é ideal para a reflexão”. Sem perder de vista a manifestação nas ruas de Buenos 
Aires, Memoria del saqueo propõe uma informação que não depende exatamente do que 
se vê na imagem, mas sim do ponto de vista de onde o espectador é convidado a ver. 
Desenha uma estrutura para que as imagens possam ser sentidas, mais do compreen-
didas. O objetivo é “emocionar pelo didático”: o tema “está perto de uma investigação 
sociológica, mas sua expressão é cinematográfica e no cinema o que conta é a emoção”.

Em La hora de los hornos, Solanas teve nas mãos uma câmera de 16 mm semiama-
dora que usou como quem sonha com um equipamento como o utilizado em Memoria 
del saqueo, a câmera digital semiamadora também, pequenina, quase invisível, no meio 
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 Del olvido al no me acuerdo (1999), Dir. Juan Carlos Rulfo. 
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da ação para registrar pedaços de gestos: a mão que bate numa panela vazia. A boca aberta 
num grito. O braço que se ergue. O punho cerrado. O skate como arma contra o carro blinda-
do da polícia. Gestos pela metade são o suficiente para compor este mosaico. Um médico co-
meça a explicar porque casos de desnutrição infantil se intensificam dois ou três meses depois 
de um novo ajuste econômico — e basta o começo de conversa: não é preciso mais para que 
as consequências desumanas da crise econômica sejam percebidas/sentidas pelo espectador.

Muita coisa em Memoria del saqueo lembra La hora de los hornos: a mesma mon-
tagem de planos rápidos que mostram pedaços de ação, os mesmos cortes bruscos, os 
mesmos cartões negros para apagar a imagem, o mesmo uso de letreiros para acrescentar 
um dado estatístico, ou para propor uma reflexão, ou para formular uma pergunta ao 
espectador. A mesma narração dividida em capítulos, cada um deles com um tema pró-
prio e um título. O longa-metragem parece resultar da montagem de uma série de filmes 
curtos quase independentes entre si: A dívida eterna, A crônica da traição, O modelo eco-
nômico, A degradação republicana, A mafiocracia, Genocídio social. A estrutura se repete 
porque, para Solanas, as circunstâncias são outras mas a crise argentina é a mesma. O 
começo do século 21 devolve o país ao passado, e por isso sugere uma reação parecida 
com aquela do final da década de 1960. Tratava-se de repetir a estrutura para recon-
duzir o país e o espectador de volta para o presente. Voltar ao didático, “reescrever esta 
história, contar para as gerações futuras o que se passou”. Voltar à emoção política, “os 
responsáveis por esse crime de lesa humanidade são tanto os nossos governantes quanto 
o FMI, o Banco Mundial e os governos que controlam estas instituições”.

Por baixo da tela, nos filmes-atos que exibiam La hora de los hornos, uma frase 
apanhada de Frantz Fanon lembrava: “Todo espectador é um covarde ou traidor”. Esta 
sugestão de um espectador não-espectador pode ser vista como uma representação me-
tafórica do cinema de Solanas. As manifestações dos piqueteros nas ruas são uma reto-
mada deste convite/provocação. Memoria del saqueo exige que o espectador, ali mesmo, 
enquanto vê o filme, não se reduza a um observador passivo. Ele é convidado a agir com 
o olhar, a dar-se conta de pisar numa terra saqueada, de onde tiraram até mesmo o que 
ainda não estava lá, até mesmo o chão de onde uma qualquer forma vida poderia brotar. 
Por baixo dos pés, nenhuma terra firme: Ciénaga, aponta Lucrecia Martel.

6.

Duas breves conversas sobre passaportes para assinalar o espaço em que se faz a identidade 
latino-americana. 

Terra estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas: sem trabalho e sem qualquer pers-
pectiva, sozinha, a brasileira que migrou para Lisboa, sente um frio na espinha quando pensa 
em voltar para o Brasil. Mais o tempo passa mais ela se descobre estrangeira, quer ir para 
outro qualquer lugar no mundo. Em busca de dinheiro para ir embora decide vender o pas-
saporte, mas o comprador desiste do negócio: “Un pasaporte brasileño hoy no vale nada” 6. 

Um passaporte húngaro, de Sandra Kogut: no Rio de Janeiro a brasileira em busca 
da nacionalidade húngara reúne a documentação sobre a chegada de seus avós ao Brasil. 
Sem deixar de ser brasileira ela quer ser húngara. Um funcionário do Arquivo Nacional 

Araya (1959), Dir.a Margot Benacerraf. 
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6 “Um passaporte brasileiro hoje não tem nenhum valor”.
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concorda, “passaporte, quanto mais melhor”, outro acrescenta: “Ter duas cidadanias é 
como ter duas roupas; você despe uma e veste a outra”.

Entre a destruição da autoestima e o desestímulo a se inventar livremente e a cons-
trução de uma identidade inconclusa: a brasileira com um passaporte que não vale nada 
em Lisboa é uma imagem síntese do governo Collor de Melo; a brasileira com um 
avô húngaro é uma imagem síntese da vontade de inventar-se como identidade plural, 
aberta, de ser outra sem deixar de ser ela mesma, de pertencer a uma terra e a outra ao 
mesmo tempo.

7.

A história tem algo que vem de Vidas secas, e termina com algo que vem de Deus e o 
diabo na terra do sol. Ao mesmo tempo em que nos fala de uma guerra de famílias no 
sertão, Abril despedaçado de Walter Salles diz também que o que se conta aqui (e o modo 
de contar) pertence à mesma terra que gerou Vidas secas.

A paisagem é quase a mesma, a família é quase a mesma — pai, mãe, o menino 
mais velho, o menino mais novo — e a tragédia que a família vive é quase a mesma.

O pai fala pouco — se um dia encontrasse um rio de muitas águas o pai de Abril 
despedaçado bem poderia fazer o que fez o pai de A terceira margem do rio, de Nelson 
Pereira dos Santos: meter-se rio adentro numa canoa e nunca mais dizer palavra alguma, 
nunca mais voltar a pisar em chão, desaparecer para sempre. Fala pouco, ou porque não 
sabe ou porque sabe que falar muito pode dar em sorte idêntica à do pai de Gabriel de 
O amuleto de Ogum, também de Nelson, assassinado a mando de um fazendeiro antes 
até da história verdadeiramente começar. A mãe, igualmente, quase não tem o que dizer. 
Os pais de Abril despedaçado e os de Vidas secas só falam à vontade quando não precisam 
de palavras, quando grunhem um som para comandar os bois.

Os meninos falam entre si, mas não com o pai ou a mãe. Enquanto crianças, sequer 
têm nome, são chamados pelos pais de “menino”; o nome, Pacu, o menino mais novo 
ganha de presente dos outros. O discurso, a fala, pertence aos outros. O pouco entendi-
mento entre eles se faz por gestos e olhares; palavra, para a mãe e para o pai, serve só para 
indicar tarefas precisas, “traga a cana”, “cumpra sua obrigação”, “peça a trégua”, “conser-
te o telhado”, “não fale com estranhos”. Palavra atrapalha: se o menino mais novo ganha 
um livro com figuras do mar e se as figuras do mar despertam a vontade de se servir de 
palavras, ou se o menino mais velho insiste em dizer alguma coisa, o pai despedaçado 
grita a proibição: “Cale sua boca!”.

A condição trágica é a mesma: em Vidas secas a família é pressionada (pela impos-
sibilidade de articular uma reação contra a ordem injusta em que vive) a andar num 
círculo vicioso, de um canto para outro, sempre que o sol aperta mais que de costume, 
em busca de uma terra para trabalhar o gado. Em Abril despedaçado a família é pressio-

nada (pela impossibilidade até mesmo de ver a ordem em que vive como injusta) a andar 
sem sair do lugar, a dar voltas e voltas em torno da bolandeira porque a produção das 
usinas, que reduz o preço da rapadura na cidade, obriga fazer mais para vender por menos 
no armazém.

Vivem as duas famílias na mesma terra mais do diabo que de Deus: o pai des-
pedaçado é como Fabiano e também como o Manuel vaqueiro que um dia se deixou 
levar pelo santo Sebastião de Deus e o diabo na terra do sol em busca da terra onde tudo 
é verde, tem água, comida e fartura. Tonho, que se expulsa de casa para fazer o sertão 

Abril despedaçado (2001), Dir. Walter Salles.
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virar mar, que continua aquele mesmo caminho do Manuel vaqueiro depois da morte de 
Corisco do sertão para o mar, Tonho é como Manuel e como Alex, que corre do Brasil para 
descobrir Portugal em Terra estrangeira. Uma comum condição trágica expulsa, impede 
a raiz, transforma em estrangeiro, desterra os personagens, todo o tempo andarilhos em 
leito de rio seco, do sertão para o mar, no lugar ideal para perder alguém ou perder-se 
de si mesmo. 

8.

Sem vontade alguma, os personagens sussurram pelos cantos da casa mal cuidada, quase 
nem se movem, afundam num pântano, e se livram dos problemas com um bom bocado de 
vinho — como diz um deles, o álcool entra por uma porta e não sai pela outra. A lembrança 
do primeiro filme de Lucrecia Martel, La ciénaga (2001), funciona como uma porta para a 
história que ela nos conta em seu segundo filme, La niña santa (2004).

Uma breve cena de Diarios de motocicleta de Walter Salles (2004) pode também ser 
tomada como outra porta para o filme de Lucrecia: aquela em que Ernesto recusa-se a seguir 
a determinação de usar luvas imposta aos médicos do leprosário de San Pablo e estende a mão 
para cumprimentar um dos enfermos.

Imaginemos personagens com espessas luvas para evitar todo e qualquer contato, mes-
mo um rápido toque acidental ou um simples e formal aperto de mão; imaginemos este gesto 
como uma representação do que num outro contexto se define como subdesenvolvimento, 
alienação, falta de vontade de enfrentar diretamente as coisas. Imaginemos, enfim, uma con-
versa entre estes dois filmes de modo a que o gesto de Ernesto em Diarios de motocicleta e 
o não-gesto do Dr. Jano em La niña santa possam ser percebidos como contradições que 
pertencem a um mesmo chão.

Na história da gente que não quer tocar em nada o conflito aparece quando num grupo 
diante da vitrine de uma loja de música um homem se encosta intencionalmente numa jovem. 
Ele foge quando ela volta o rosto para encará-lo, mas ela o reconhece mais tarde e então colo-
ca-se diante dele oferecendo-se para ser tocada. O gesto é simultaneamente sexual e religioso, 
malícia e caridade cristã: ela aprendera na aula de catecismo que Deus espera que cada cristão 
salve um pecador e (assim parece) descobre que sua missão era salvar o homem que a assediara 
sexualmente. A questão é apenas sugerida e permanece em aberto em La niña santa. Em aberto 
porque o filme não se constrói propriamente como uma narrativa, mas como um acúmulo de 
situações que reiteram o que se esboça neste incidente. Mais exatamente: o filme é uma soma 
de flagrantes que mais insinuam que mostram. A câmera, assim como fazem os personagens 
conta por sussurros, fala às escondidas. No tempo do cinema mudo Dziga Vertov fez um 
cinema-olho e sonhou com um cinema-orelha. Aqui, tempo de som digital, stereo com caixas 
de som espalhadas pela sala, Lucrecia faz um cinema-orelha sem descolar o olho da imagem.

Cochichos, intrigas, invencionices: a professora de catecismo, parece, brigou com o 
namorado; o ex-marido, dizem, vai ser pai de gêmeos; no congresso de médicos, comen-
ta-se, um escândalo sexual. Saber, não se sabe ao certo, não só porque os personagens se 
recusam a tocar nas questões como também porque a câmera não parece interessada em 
contar uma história — pelo menos não conta a história que se compõe dos incidentes 
a que os personagens se referem; pelo menos não conta a história assim como na maior 
parte do tempo os filmes contam histórias. O contar, aqui, é feito de uma soma de 
entreatos. A ação já aconteceu, e a câmera não viu, ou ainda vai acontecer, e não é certo 
que a câmera conseguirá ver. A narração em entreatos é o que de verdade conta, na es-
trutura da cena mais do que na ação em cena, a recusa de agir dos protagonistas de La 
niña  santa — e nisto eles pisam naquele mesmo chão dos personagens de La ciénaga e 
de toda a gente que protesta na rua em Memorias del saqueo.

O médico que examina a doente não toca nela; os homens que se estendem as mãos 
não se cumprimentam, não concluem o gesto; a mulher que avança num impulso para 
abraçar corta o gesto no ar; o homem foge de um beijo com um gesto brusco como o de 
quem revida uma agressão; os primos concordam em se tocar mas sem se ver, por baixo 
do cobertor da cama da avó.

Estas mãos que se aproximam às escondidas mas não se tocam, estes pequenos 
quase-gestos no meio das quase-cenas, tornam-se mais expressivos ao lado de seu con-
tracampo, da história de personagens que querem tocar em tudo e a todo momento 
reafirmam esta vontade. O não aperto de mão do Dr. Jano e o detalhe da mão de Ernesto 
ao cumprimentar o enfermo no leprosário de San Pablo. Nos gestos, na forma, no modo 
de composição, os dois filmes propõem imagens críticas de maneiras opostas de se rela-
cionar com a terra em que se vive: estender a mão aberta; recolher a mão para evitar o 
contato direto. O paralelo é singularmente expressivo porque os personagens, o Ernesto 
de Walter Salles e o Jano de Lucrecia Martel, são médicos e argentinos.

9.

Uma questão que nos acostumamos a reconhecer como própria do cinema latino-americano, 
como uma porta ou janela para melhor se relacionar com as histórias contadas nos filmes da 
América Latina, é a construção de uma identidade (em oposição ao que nos acostumamos a 
reconhecer como questão própria do cinema europeu, manter-se fiel à identidade construída 
séculos antes). 

A questão de constituir-se como identidade aberta, como uma procura de si mesmo que 
não necessariamente chegue a uma imagem definida: a terra firme em que pisa o latino-  
americano seria então o processo de invenção de uma terra em transe, em movimento em direção a. 

Esta questão que nos acostumamos a reconhecer como especificamente latinoamericana 
(uma crise de identidade? um novo modo de pensar a identidade?) existe hoje em todas as cine-
matografias nacionais mais e mais pressionadas pela ação colonizadora de Hollywood.
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Não tanto uma crise quanto um modo (cinematográfico?) de dizer que o que nos 
identifica é a busca de constituir uma identidade fora de si mesma. A questão é especial-
mente viva no cinema porque ele mesmo, enquanto meio de expressão, vive esta busca. 
Vive como Alex de Terra estrangeira, com um passaporte que nos dias de hoje não vale 
nada. Na projeção de um filme o espectador se encontra diante de um meio de expressão 
que busca se libertar da colonização (imposta pelo sistema de produção) da literatura e 
do teatro. Como a brasileira que com um avô húngaro sai em busca de Um passaporte 
húngaro, busca uma identidade múltipla: duas terras. Na fronteira, um pé de cada lado.

10.

Imaginemos o filme como um roteiro para que o cinema se realize de fato na imaginação 
do espectador. Que assim como num certo momento, numa inversão do processo, ima-
ginamos o cinema primeiro para depois cuidar de como chegar até ele; que assim como 
imaginamos um cinema latino-americano para através dele imaginar a América Latina, 
imaginemos que um filme de fato não se esgote em si, mas exista como um convite ou 
provocação de um outro na imaginação do espectador. O verdadeiro objetivo da arte é 
criar um outro artista. E assim, no cinema, enquanto vê um filme, o espectador está ao 
mesmo tempo, ali e noutro lugar, na realidade da sala de projeção ou na realidade/outra 
do filme e, ao mesmo tempo, fora da realidade, a caminho do que ainda vai ser criado 
em sua imaginação.

Duas observações de Glauber Rocha para lembrar como, no cinema, o espectador, 
sem tirar os pés da terra firme em que pisa, vive de fato na terra/outra do cinema. 

Uma, de 1966, parece um complemento de sua Estética da fome: “A noção de Amé-
rica Latina supera a noção de nacionalismos. Existe um problema comum: a miséria. 
Existe um objetivo comum, a libertação econômica, política e cultural para fazer um 
cinema latino-americano. Um cinema empenhado, didático, épico, revolucionário. Um 
cinema sem fronteiras, de língua e problemas comuns.”

Outra, de 1971, parece um complemento de sua Estética do sonho: “Somente novas 
realidades criam novas linguagens, porque as linguagens são a expressão de novas reali-
dades. Mas é possível que uma linguagem se antecipe a uma realidade. Um poeta, um 
cientista, um criador pode antecipar-se a uma realidade que ainda não está manifesta.”

Entre o espelho crítico da realidade e a projeção de uma realidade/outra sonhada, 
desejada, intuída, entre Le Radical (em tamanho natural, com as cores, a perspectiva, 
o céu distante, as casas, as ruas, com toda a ilusão de vida real) e o Nijegorodskilistok (a 
sombra da vida, um mundo sem cores e sem som onde perdemos a noção de espaço e de 
tempo), o espectador vive todo o tempo numa terra em transe. Vive entre a nostalgia da 
floresta em que Carapiru caminha integrado com bichos e plantas em Serras da desordem 
de Andrea Tonacci (2007), e a aridez do asfalto ou do mato ralo ao lado da estrada em 

que caminham desintegrados os personagens de O andarilho de Cao Guimarães (2007). 
Na tela, ao perder o chão, o espectador se encontra em sua terra.

NOTAS

(1) Le Radical, Paris, 30 de dezembro de 1895, dois dias depois da projeção no Salon 
Indien no subsolo do Grand-Café do Boulevard des Capucines: “Quelle que soit la scène 
ainsi prise et si grand que soit le nombre des personnages ainsi surpris dans leurs actes de leur 
vie, vous les revoyez en grandeur naturelle, avec les couleurs, la perspective, les ciels lontains, 
les maisons, les rues, avec toute l‘illusion de vie réelle”. O texto está citado no livro Le 
Cinéma et la presse, de René Jeanne e Charles Ford, edição da Librairie Armand Colin, 
Paris, 1961, página 14.

(2) Maxim Gorki, A apresentação do Cinematógrafo Lumière, no jornal Nijegorodskilistok, 
4 de julho de 1896. O texto, assinado com o pseudônimo de I.M. Pacatus, é citado em 
Kino, A History of the Russian and Soviet Film, de Jay Leyda, MacMillan, Londres 1960.
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