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RESUMO 


Históriaoralecinemadocumentário:comparandoaspolifoniasdeE
 difícioMaster
(EduardoCoutinho,2002)eAugusto&Lea( JoséCarlosSebeBomMeihy,2006) 

Esta dissertação visa analisar a função do dispositivo da entrevista nasobrasEdifício
Master(EduardoCoutinho,2002)eAugusto&Lea(JoséCarlosSebeBomMeihy,2006)dentro
desuasestruturasnarrativas.Busca-se,apartirdisso,estabelecercomparaçõesmetodológicase
formais entre as duas obras com o objetivo de encontrar operações análogas, baseadas na
linguagem cinematográfica e historiográfica. Ointuitoécontribuirparaapossibilidadedeum
posterior processo de transposição técnica entre cinema e história. Demonstramos que, em
ambas as obras, a intenção de criarconhecimentodeformapartilhada,conformeumapostura
éticaespecífica,osfezrecorreraparâmetrosdeproduçãoeformalizaçãonarrativaconfluentes,
que apontam para reflexões e práticas pertinentes e até incontornáveis dentro do debate
contemporâneo acerca do uso da imagem e da voz de interlocutores no documentário e na
históriaoral. 

Palavras-chave:Históriaoral;Documentário;Entrevistas;Performance;Narrativa. 











































ABSTRACT 


OralHistoryanddocumentary:comparingthepolyphoniesofEdifícioMaster
(EduardoCoutinho,2002)andAugusto&Lea(JoséCarlosSebeBomMeihy,
2006). 

This thesis intends to analyze the role of interviewing process in the works Edifício
Master (Eduardo Coutinho, 2002) and Augusto & Lea: um caso de (des)amor em tempos
modernos (José Carlos Sebe Bom Meihy, 2006), inside their narrative structures. We seek to
establishmethodologicalandformalcomparisonsbetweenthosetwoworkssearchinganalogous
operations, based onthecinematographicandhistoriographiclanguages,inordertocontribute
tothepossibilityofaposteriorprocessoftechnicaltranspositionamongcinemaandhistory.We
demonstratedthat,inbothworks,theintentiontocreateatypeofcommongroundknowledge,
according to a specific ethical stance, made those authors appeal to confluent narrative
production and formalization parameters, which point to relevant and even unavoidable
reflectionsandpracticesinsidethecontemporarydebateovertheuseoftheimageandthevoice
ofinterlocutorsinthedocumentaryandoralhistory. 

Keywords:Oralhistory;Documentaryfilm;Interviewing;Performance;Narrative. 
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Você não pode mostrar tudo. Se o fizer já não é
mais arte: ela baseia-se na sugestão. A grande
dificuldade está justamente em não mostrar as
coisas. Devemos deixar que o espectadorimagine
gradualmente, que ele queira imaginar. A vida é
misteriosaeissotemdeestarnatela. 

RobertBresson 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da presente dissertação é analisar e comparar as estratégias de
tratamento e organização formal de entrevistas executadas no documentário Edifício
Master(2002),deEduardoCoutinho,enolivroAugusto&Lea:umcasode(des)amor
emtemposmodernos(2006),deJoséCarlosSebeBomMeihy.Pretendemos,apartirde
uma análise imanente das obras, delinear suas regras de composição para, por fim,
elegerecompararoperaçõesanálogasdeproduçãoedenarrativização. 
Partimos da interpretação de que a busca por novas formas de elaboração da
memória individual e social, através de narrativas contadas por interlocutores na
situação da entrevista, configurou obras polifônicas. Defendemos que, para alcançar
essapolifonia,CoutinhoeMeihyteriamdelineadometodologiasdetrabalhosimilarese
comparáveis. Ao privilegiar a narrativa de seus entrevistados sem um forte empenho
diretivo, os autores dividiram a produção de significados com seus interlocutores.
Julgamos importante encontrar operações análogas de produção e narrativização em
obrasdodocumentárioedahistóriaoralquecompartilhamdométodoedodispositivo
daentrevista,alémdoobjetivodealcançarumanarrativapolifônica. 
Nossa intenção ao analisar as duas fontes de forma comparada tem, como em
todadissertação,umarazãocircunstancialdeserancoradanopresente.Aconexãoentre
cinema documentário e história oral vem sendo colocada como necessária para o
enriquecimento de ambas as áreas e como umdesafiointerdisciplinarasertransposto
para a divulgação de trabalhosacadêmicosdispostosaexercerhorizontalidadeemsua
produção.JulianaMuylaertMagerapontaqueovídeodariacontadeumadebilidadeda
metodologiadocampodahistóriaoral(asaber,oregistrodocorpodoentrevistado—a
força do “ao vivo”: gestos, expressões e silêncios que constituem a performance do
relato1). Para a autora, o documentário oferece um diálogo com questões teóricas e
metodológicasdahistóriaoral,vistoqueseriaoportunoaproximarosrecursosutilizados
no cinema — como roteiro, montagem, plano e quadro — aos objetivos do trabalho
historiográfico. Isso porque, ainda conforme Mager, a disposição das imagens é tão
importantequantooconteúdoveiculado,sendo,portanto,necessáriopensarmaneirasde

1

MAGER,JulianaMuylaert.História,memóriaetestemunho:ométododeEduardoCoutinhoemJogo
decena.Dissertação(MestradoemHistória)—UFF,Niterói,2014,p.100. 
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evitaraespetacularizaçãoouabanalizaçãodasimagensdooutro2. 
Para o historiador Dan Sipe, a história oral é capaz de mudar a relação da
universidade com a sociedade, basta que a filmagem a ajude a expressar outras
característicasdaentrevistanãocaptadaspelogravadordeáudio.Assim,oautorinsiste
na questão de que se deve pensar o “conteúdo da forma” historiográfica3. A
possibilidade de se usar a filmagem na história oral não diz respeito a simplesmente
transportar uma pesquisa para atela,masaodebatecomnovasformasdeorganização
dediscursos,evidenciaçãohistóricaeargumentação,dadasasoperaçõesespecíficasdo
audiovisual. 
Como Kamensky e Meihy colocam, inspirando-se no elo já existente entre
audiovisual e antropologia, trata-se não só de encarar o audiovisual como fonte
histórica, mas como meio em que o historiador intervém ativamente na produção do
conhecimento4. Em consonância, Sipe sinaliza que a importância desse debate
interdisciplinar está em ater-se ao cuidado ético-político necessário para lidar com a
imagem do outro na entrevista e, na proposição de criar conhecimento histórico em
outrossuportes,nãobanalizá-la5. 
É claro que é possível perseguir objetivos diversos com a entrevista,
limitando-se aos procedimentos da comunicação em massa ou aos mais padronizados
conforme a pesquisa científica, dentro e fora das ciências humanas. Mas, é evidente
também que, caso se opte por traduzir essa experiência para o audiovisual, serão
enfrentadasquestõessimilaresàquelassobreasquaissedebruçaramautorescomoSipe,
incluindoaáreadaantropologiavisual,ativadesdeoiníciodoséculoXX. 
NoBrasil,apropostadeAnaMariaMauad,àfrentedoLaboratóriodeHistória
OraleImagemdaUniversidadeFederalFluminense(LABHOI-UFF),paraumaescrita
videográfica (ou texto videográfico) é extremamente avançada, tendo também nos
mostrado que há caminhos materiais parasepensaraudiovisualehistóriaoraljuntos6.
2

MAGER, Juliana Muylaert. Entre o olhar e a escuta: documentário e vídeo-história. Natal:XXVII
SimpósioNacionaldeHistória,ANPUH,2013,pp.7-10. 
3
 SIPE, Dan. Thefutureoforalhistoryandmovingimages.In:PERKS,Robert;THOMSON,Alistair
(orgs.).T
 heoralhistoryreader.Londres;NovaYork:Routledge,1998,p.379. 
4
KAMENSKY, Andréa Paula dos Santos Oliveira; MEIHY, José Carlos Sebe Bom Meihy (orgs.).
Olhares&escutas:históriaoraleaudiovisualdasexperiênciasdequemeducanaperiferiadeSãoPaulo.
SãoPaulo:Pontocom,2016,p.25. 
5
SIPE,op.cit.,1998,p.387. 
6
MAUAD,AnaMaria.Fontesdememóriaeoconceitodeescritavideográfica:apropósitodafaturado
textovideográficoMiltonGuranemtrêstempos(LABHOI,2010).HistóriaOral,v.13,n.1,p.141-51,

27 

Poucos anos atrás, chamou a atenção da sociedade o documentário Menino 23:
Infâncias perdidas no Brasil (Belisário França, 2016), baseado na pesquisa de
doutorado de Sidney Aguiar Filho, pesquisador que revelou a história de cinquenta
meninosnegrosqueforamescravizadosnosanos1930porsimpatizantesdonazismoe
do integralismo no interior de São Paulo. O documentário acompanha a trajetória do
últimosobreviventedessatragédia,AloisioSilva—tambémentrevistadoparaatesede
AguiarFilho.Ocasoeodocumentáriotiveramdivulgaçãomundial,oquelevouaobra
a ser indicada pelo Brasil ao Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem no
anode2017. 
Pela aproximação entre história oral eaudiovisualdestaca-setambémoMuseu
daPessoa,instituiçãolocalizadaemSãoPauloquecontacomumacervodemilharesde
históriasdevidafilmadas.Paraalémdaproduçãodeentrevistas,ainstituiçãosededica
a viabilizar o registro de histórias escritas autonomamentepelasociedade,divulgando
esse conteúdo em seu portal e, mais recentemente, em diversos formatos pelas redes
sociais e canais de streaming. A aliança do digitalcomoaudiovisualeahistóriaoral
tem sido o mote do Museu da Pessoa nos últimos anos, contribuindo, através dos
formatos contemporâneos de comunicação, para a exposição pública de novos
personagens. 
Nesse sentido,apropostadaHistóriaPúblicaedaHistóriadoTempoPResente
comomeiodeorganizareviabilizaraproduçãodoconhecimentohistóriconasociedade
também se figura no horizonte dessa discussão7. Além de um novo campo para se
pensar a inserção do historiador no debate público, ela aparece como instigadora da
atitude dos leigos e dos profissionais em relação às novas demandas de divulgação
colaborativa, baseada na memória social, nas novas mídias e na produção
compartilhada. Esses e outros exemplos de interação entre pesquisa, história oral e
audiovisual demonstram a potencialidadedessediálogoparaaarenacomume,logo,a
necessidadedesepensarosparâmetroseasferramentasqueserãoutilizadosparaisso.
É o alerta colocado por Evangelista, Rovái e Ribeiro quando apontam a
imprescindibilidade da obrigação ética no trabalho com entrevistas, seja em vídeo ou

jan-jun.2010. 
7
SANTHIAGO, Ricardo. História pública e autorreflexividade: da prescrição ao processo. Tempo e
Argumento,Florianópolis,v.10,n.23,jan.-mar.2018,pp.286‐309. 
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emáudio8. 
Quando se alertou neste trabalho para a “banalização” da imagem,aludimosà
miríade de relatos biográficos audiovisuais em circulação hoje na mídia digital. Se a
inserção alheia — da imagem no documentário e da voz na história oral — era algo
inovador e potencialmente crítico nos anos 1960, nos dias atuais se trata, conforme
assegura Paula Sibilia, muitas vezes de procedimento-padrão para uma possível
exploração indevida de imagem, que negligencia questões éticas na (auto)exposição
pública nosmeiosdecomunicação9.PierreBourdieucomentaosefeitosdanososdessa
prática: 

Nós todos jáouvimosfalardessasnarrativasdeconflitosdesucessãooude
vizinhança, de dificuldades escolares ou de rivalidades de escritório que
apreendemosatravésdascategoriasdepercepçãoque,reduzindoopessoalao
impessoal, o drama singular ao noticiário de variedades, permitem uma
espécie de economia de pensamento, de interesse, de afeto,emresumo,de
compreensão.[…]Temosdificuldadesemafastaressaindiferençadaatenção
favorecidapelailusãodojávistoedojáouvidoparaentrarnasingularidade
da história de uma vida e tentar compreender ao mesmo tempo na sua
unicidadeegeneralidadeosdramasdeumaexistência.10 


O diálogo entrehistóriaoraleaudiovisual,noentanto,aindacarecedemaiores
aprofundamentos, viáveis numa análise comparada entre a materialidade de obras
específicas, de autores que se destacam no panorama de suasáreasdeatuação.Nesse
sentido, em especial, os filmes de Coutinho são identificados como próximos dos
procedimentos da história oral e, logo, passíveis de comparações sob diversos
parâmetros. 
Uma genealogia de encontros entre documentário e história oral também é
proposta por PriscilaPatríciadosSantos,queassinalaum“retorno”damemóriacomo
temadahistoriografiamoderna—oque,decertaforma,influinocinemadocumentário
de Eduardo Coutinho. A necessidade social de lembrar e esquecer determinados
8

EVANGELISTA,MarcelaBoni;ROVAI,MartaGouveiadeOliveira;RIBEIRO,SuzanaLopesSalgado,
Audiovisualehistóriaoral:utilizaçãodenovastecnologiasembuscadeumahistóriapública.Oralidades
—RevistadeHistóriaOral,SãoPaulo,NEHO,ano5,n.10,p.103,jul-dez.2011. 
9
SIBILIA, Paula. Oshowdoeu:aintimidadecomoespetáculo.RiodeJaneiro:Contraponto,2016,p.
349. 
10
BOURDIEU,Pierre(org.).A
 misériadomundo.17.ed.RiodeJaneiro:Vozes,2008,p.701. 
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processos—algoquesetornoutemaacadêmiconumaeraemqueaprópriaveracidade
dos estudos históricos é colocada emxeque—,aliadaàcrescenteperdadahabilidade
desenarrarhistórias,fezcresceramaterializaçãodamemória,sejaemespaçosfísicos,
seja em relatos gravados. Subjacenteaessasduasquestõesestáaacepçãodequetoda
memóriaésociale,portanto,importanteparaarepresentaçãodopassado11. 
Ao comentar as similaridades entre a prática de Coutinho e a metodologia da
históriaoral,LaécioRodriguesassinalaaabordagemindividualdodiretorparaoacesso
a processos mais amplos da história. Ele afirma ainda que ambas se concentram na
“históriadosvencidos”,cujasnarrativasraramenteganhamaformaderelatosescritos.
Além disso, Rodrigues aponta que Coutinho e os profissionais da históriaoralnãose
interessam pelo registro da memória como fiadora da verdade ou de contraprovas a
acontecimentos históricos, mas pelo modo como o interlocutor narra suas histórias.
Finalmente, ambos demonstram um cuidado ético específico com a abordagem da
produção e com o tratamento das entrevistas, de forma a respeitar a integridade do
relatocolhido12. 
Osucessodocinemadiretoedocinema-verdadesedeu,segundoapontaMager,
no mesmo período em que se estabeleceu a história oralcomoprática—ouseja,nos
anos 1960. A autora afirma que, para Coutinho e para história oral em geral,háuma
associação entre a técnica e a reflexão ético-política sobre a relação entre sujeito e
história, voz e experiência13. Mais importante ainda, pois, é que, para ambos, os
testemunhos colhidos não são vistos como o registro do passado em si, mas como
memóriasinstigadasnopresentedarelaçãocomoentrevistador,oquedificultariauma
conexão direta entre relato e acontecimentos vividos14. Para Mager, entretanto, a
diferençaentrecinemaehistóriasemantém,vistoqueofilmecomportaumaliberdade
artística e criativa que o trabalho do historiador não permite. Ademais, os objetivos
também diferem: a historiografia se pautapelosprocedimentoscientíficos,eocinema
de Coutinho não15. Essa também é a postura de Verônica Ferreira Dias, que, não
11

S
 ANTOS,PriscilaPatríciados.Memóriafilmada:estudododocumentáriodeEduardoCoutinhocomo
possibilidade de entrecruzamento entre asnarrativashistóricaecinematográfica.Dissertação(Mestrado
emHistória)—UFPE,Recife,2008,pp.121-4. 
12
RODRIGUES,LaécioRicardodeAquino.Aprimaziadapalavraeorefúgiodamemória:ocinema
deEduardoCoutinho.Tese(DoutoradoemMultimeios)—Unicamp,Campinas,2012,pp.139-50. 
13
MAGER,op.cit.,2014,pp.96-8. 
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obstante, chama a atenção ao colocar em contato as obras de Coutinho com as da
história oral nos seguintes aspectos: “Transparência de propósitos; a utilização de
pré-entrevistas; a metalinguagem como forma e o depoimento com status de
autossuficiência”16. 
Apesar de traçarem importantes bases para a identificação de um campo de
práticas e ideias compartilhadas, os trabalhos recém-listados não analisam
concretamente as similaridades e equivalências sugeridas — o que poderia ser feito
comparando filmes baseados em entrevistas com livros de história oral. Nossa
investigação se propõe justamente a compararAugusto&LeaeEdifícioMaster,visto
que haveria uma comunhão de interesses e práticas, alémderesultadosaproximáveis.
Para concretizar nossa interpretação, no entanto, pretendemos dar um passo além e
identificar, pela análise comparada, as correlações e similaridades entre o que
chamaremos de “operações análogas” —emespecialasqueconcernemaotratamento
concedidoàsentrevistasquederamorigemeestruturaaolivrodeMeihyeaofilmede
Coutinho.Concluímosquenossotrabalhonãopodeserestringiraapontarsemelhanças
e diferenças entre objetivos, ou então a uma genealogia histórica de problemas e
metodologias — tópicos já amplamente investigados e que restam, em grande parte,
explícitos, dada a escolha de nossos autores em trabalhar com o dispositivo da
entrevista.Trata-seaquideanalisar,elegerecompararoperaçõesanálogasdeprodução
epós-produçãoquecontribuíramparaacriaçãodeduasobrasassentadasnaentrevistae
no objetivo de umaformalizaçãopolifônica.Buscaremos,assim,pensarpossibilidades
dousodeumanovalinguagemparabasearouauxiliaranarrativahistórica. 

AESCOLHADASF
 ONTES 

A longevidade e o fôlego dodispositivodaentrevistaocolocamcomoumdos
traços marcantes do funcionamento da mídiaedasciênciashumanascontemporâneas.
Por isso, muitos especialistas procuraram, a partir da metade do século XX, definir
regras e procedimentos, transformando o recurso em uma técnica de invulgar
complexidade. Em consequência disso, seria artificial traçar uma linha rígida entreas
16

DIAS,VerônicaFerreira.Cabramarcadoparamorrer:CinemacontandoHistóriapormeiodehistórias
(ememórias).DOCOn-line—RevistaDigitaldeCinemaDocumentário,Lisboa,n.1,pp.68-9,dez.
2006. 
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práticas de diversos campos que se utilizam da entrevista, tais como a antropologia
visual, ocinemadocumentário,apublicidade,onewjournalismeahistóriaoral,entre
outros. 
Porém,écertodizerqueemtodasessasáreasdoconhecimentodebate-seovalor
pretensamente intrínseco da entrevista, mobilizando problemas quanto à
performatividade do interlocutor e da situação social do relato, à narrativização da
memória, à inserção da entrevista num certo conjunto de análises e às escolhas da
conduçãodopróprioatodeentrevistar. 
Deparando-se, por um lado, com a complexidade, a hibridização e a marcante
presença de obras baseadas em entrevistas, e, por outro, com a tendência a um uso
comercial e acrítico da imagem/voz do outro na mídia e nas ciências humanas,
revelam-se duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, como não banalizar ou
espetacularizar a representação do outro? Em segundo, como lidar com a produção
artística e intelectual através da entrevista, tendo em vista as questões teóricas
subjacentes a essa prática? Além disso, acrescentemos: há pontes formais e
metodológicasentreasáreasquepartilhamdaentrevistacomoprocedimento? 
Pesquisar sobre esse debate, quesurgedevidoàpossibilidadeeaointeressedo
uso das entrevistas na mídia e nas ciências humanas, requereu a abordagem de obras
específicas. Assim, investigamos aqui seus usosconcretosnomundoatual,crivadode
imagens, sons e textos. Énecessárioconsiderarqueumaobradialogacomarealidade
social, e, dessa forma, nossas fontes podem se tornar importantes objetos de estudo
acerca de problemáticas contemporâneas — no caso, os diferentes usos da entrevista
nosprincipaiscamposqueaativam17. 
Circunscrevendo o debate contemporâneo a respeito do uso potencialmente
compartilhadoeinterdisciplinardaentrevista,duasáreassedestacam:ahistóriaoraleo
cinemadocumentário.Desdeoadventodastecnologiasmóveisdegravaçãodeimagem
esomdesenvolvidasapósaSegundaGuerraMundial,ambasasáreaspuderamexplorar
de forma sistemática esses recursos conforme seus objetivos específicos. Além disso,
como afirma Juliana Muylaert Mager, entre os anos1950e1960,tantoahistóriaoral
quantoocinemadocumentáriocomeçamapartilharnãosódaentrevistacomoprática,
17

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 11. ed. Rio de
Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010, p. 17; NAPOLITANO, Marcos. A relação entre arte e política: uma
introdução teórico-metodológica. Temáticas — Revista dePós-GraduaçãoemSociologia,Campinas,
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masdacríticaàsuametodologia18. 
Considerado o mais importante documentarista brasileiro, Eduardo Coutinho
temumatrajetóriaqueàsvezesseconfundecomadahistóriadocinemadocumentário
nacional. Iniciou sua carreira dentro do Cinema Novo nos anos 1960, perpassou as
agrurasdoregimedeexceção,acrisedaindústriacinematográficadasdécadasde1980
e 1990 e o renascimento dodocumentárioapartirdosanos2000.JáJoséCarlosSebe
Bom Meihy se dedica, desde o fim dos anos 1980, à consolidação da pesquisa em
história oral no Brasil. Fundador da AssociaçãoBrasileiradeHistóriaOral(ABHO)e
doNúcleodeEstudosemHistóriaOraldaUniversidadedeSãoPaulo(NEHO-USP),é
responsávelporumsem-númerodelivros,orientaçõesacadêmicas,guiasemanuaisem
históriaoral,estabelecendo-secomoreferênciaimportantenaárea. 
Edifício Master é um filme de 111 minutos dirigido por Eduardo Coutinho e
lançado em 2002. Suas imagens foram gravadas ao longo de uma semana dentro do
prédiohomônimodeCopacabana,apósquaseummêsdepesquisaempreendidaportrês
equipes.Oconteúdocentraldesuamatériaéoregistrodeentrevistasfeitaspelodiretor
com moradores e funcionários do prédio. Em menor duração, temos planos de
corredores, apartamentos vazios, janelas e dos arredores da construção19. Esses
interstíciosdasgravaçõesrevelamaequipeesuainteraçãocomosmoradores,alémde
planosqueregistramespaçosdocondomínio.Todoomaterial“extraentrevista”compõe
cercadeoitominutosdototal.Excetuando-seanarraçãododiretornoinício,osomea
imagemestãosempresincronizadosnatela,eutilizam-secortessecos,evitando,assim,
recorreradiversastécnicascinematográficasilustrativas. 
As entrevistas, individuais ou em duplas, foram realizadas por Coutinho,
totalizando34personagensemcemminutosdesequências.Nelas,acâmeraestáfixano
tripé, filmando a pessoa em variações entre primeiríssimo plano e primeiro plano,
M
 AGER,op.cit.,2
 014,pp.94e98. 
Quanto às balizastécnicasrelativasacinema,considera-seaquiplanocomoenquadramento,ouseja,
paraefeitosdeanálise,trata-sedaamplitude/recortedeumaimagemvirtualmenteestáticatiradadeuma
filmagem. Jácenaé,aqui,sinônimodesequência:planosunidosporumamesmafilmagem,semcortes
feitosporedição.Ocortesecoéatransiçãobruscaentreumplanoeoutronamontagem.Paraefeitosde
redação,cenaesequênciatambémequivalemaquiainserção.Amontagemcinematográficaéoprocesso
depós-produçãoemque“serecorta,colaeeditaamassatotaldesequênciasfilmadas,afimdedá-lauma
formafinal”(AUMONT,Jacques;MARIE,Michel.Dicionárioteóricoecríticodecinema.Campinas:
Papirus,2003,pp.195-6,pp.230-1epp.270-1).Vozoveréanarraçãocolocadadeformadeliberadapela
montagemporsobreosomcaptadodiretamentepelacâmera,emtalouqualsequência(nãoseconfunda
com voz off, ou seja, o som proveniente do fora de quadro). Ver PUCCINI, Sérgio. Roteiro de
documentário:dapré-produçãoàpós-produção.3.ed.Campinas:Papirus,2012,p.106. 
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raramente recorrendo ao plano médio20. Em alguns casos, a câmera está no ombro e
filma opersonagemempé.Nasocasiõesdasfilmagens,hásempreduascâmeras:uma
destinadaafilmaropersonagemeoutraqueacompanhaaequipeeauxiliaaprimeirana
horadaentrevista.Aduraçãodasentrevistasnofilmeoscilaentreumeoitominutos,e
emnenhummomentoosentrevistadosreaparecemnessamesmasituação. 
A estrutura do filme é composta de uma pequena introdução de sete minutos
com três entrevistasqueoferecemumpanoramadahistóriarecentedoprédio.Depois,
seguem-seasentrevistasapresentadasconformeaordememqueforamfilmadas,salvo
algumas exceções21. A disposição das entrevistas, como veremos no capítulo 2,
raramente sugere a presença de uma ordem temática ou uma sequência narrativa
específica.Entreumafalaeoutra,hácenasfeitasnosespaçosvaziosdoprédioouque
mostram a equipe entrando nos apartamentos — porém as entrevistas nunca são
atravessadas ou ilustradas por outras imagens ou sons que não foram captados
diretamente.EdifícioMasterterminacomdiversasfilmagensdoexteriordaconstrução,
focadasnasjanelasdosprédiosvizinhos. 
Vários procedimentos formalizados na obra evidenciam que, num esforço
autorreflexivo, ofilmebuscademonstrarocaráterdeartifíciotantodafilmagememsi
quanto da narratividade expressa dos entrevistados. Em primeiro lugar, como nota
Leandro Saraiva, a voz over — ferramenta extensamente utilizada em documentários
paradefinirsignificadosedirigirainterpretaçãodaobra—sóaparecenopreâmbulo,a
fim de esclarecer as “regras do jogo”, ou o que Coutinho denomina
“dispositivo/prisão”22.Alémdisso,ofilmesebaseiaemlongasentrevistas,apresentadas
sem interferências de sons e imagens externos, explicitando a equipe de filmagem.
Assim, a ausência de temas, a sincronia entre som e imagem e a longa duração das
entrevistas, para citar Saraiva mais uma vez, dirigem o olhar para a dimensão
performativadosentrevistados23. 
20

Consideramos os enquadramentos de Edifício Master conforme o faz Cláudio Bezerra em
Documentário e performance: modos de a personagem marcar presença no cinema de Eduardo
Coutinho(Tese[DoutoradoemMultimeios]—Unicamp,Campinas,2009,p.133),poresteterexercido
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Edifício Master aponta, portanto, para a concepção do documentário enquanto
artefato decorrente de uma interação, num presente único, entre pessoas que se
expressam com originalidade, o que torna difícil tipificá-las. Dessa maneira, a tensão
essencialdofilmeconsistenametodologiadeprodução,naposturadeCoutinhodurante
as entrevistas e nas escolhas da montagem — elementos pensados no sentido de
preservar a integridade da narrativa performada pelos entrevistados, para que estesse
coloqueme nquantosujeitosdesuaprópriahistória. 
Por conseguinte, apesar de Edifício Master constituir algum discurso
propriamenteditoacercadosentrevistados(atravésdasimagensextraentrevista),como
discutiremos, ele evita fazer generalizações e conceitualizações sobre a situação e o
caráter do prédio. Atravésdaanálisedesuascaracterísticas,seriapossívelafirmarque
Edifício Master não procura representar classes sociais, o prédio, Copacabana ou o
Brasil—mastãosomenteoefêmeroencontroentrepessoasnumdadotempoeespaço. 
Já Augusto&Lea:umcasode(des)amoremtemposmodernos(2006),deJosé
CarlosSebeBomMeihy,apresenta-nosahistóriadeumafamíliaatingidapeloHIVno
fimdosanos1990:AugustoFonseca,opai,éinfectadocomovíruseotransmitepara
sua esposa, Lea24.Quandoeleconseguecontarparaafamília,jáétardedemais,eLea
não se beneficia de um tratamento eficaz. O livro é estruturado por uma pequena
apresentação e a transcriação de oito histórias, na seguinte ordem: Lea, Augusto,
Marcos (filho), Rafael (filho), Leta (esposa de Rafael), Dona Marieta (governanta da
família), Greta (enfermeira de Lea) e Martha (melhoramigadeLea)25.Nocomeçode
cada transcriação,háumpequenotextoqueresumeotomdanarrativaecomentaseus
pontos centrais. Ao final do livro, há, ainda, dois capítulos, “História do projeto” e
“Construçãodotexto”,alémdeumaconclusão. 
Através dessa disposição, o autor nos apresenta sua posição em meio aos
acontecimentos que conduziram a escritadolivro.OstextosescritosporMeihyantes,
durante e depoisdastranscriaçõesocupam54páginas,aopassoque98sãoreservadas
paraasentrevistas26.Essearranjosugereque,aovalorizarasnarrativasdosenvolvidos,
P
 elasensívelmatériadaquestão,todososnomesdolivrosãofictícios. 
SegundoSebe,atranscriaçãoépartedarelaçãoentreoralistaecolaborador,emqueosdoisdiscuteme
trabalhamjuntosnaformulaçãodotextofinaldaentrevista,comoexplicitadoemJoséCarlosSebeBom
Meihy, História oral: 10 itens para uma arqueologia conceitual (O
 ralidades — Revista deHistória
Oral,SãoPaulo,NEHO,ano1,n.1,p.18,jan.-jun.2007). 
26
Nesta dissertação, trabalhamos com a primeira edição, de 2006, impressa pela editora Contexto,
Augusto&Lea:umcasode(des)amoremtemposmodernos.SãoPaulo:Contexto,2006.Atéoanode
24
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Meihy também considerou a importância dada à explicitação do contexto das
entrevistas,dasidasevindasdaconcepçãodoprojetoedasdificuldadesenfrentadas. 
O livro, além de trazer a história do drama de umafamíliadaelitepaulistana,
ocupa-selargamentedareflexãoacercadoprópriométierdohistoriador/oralista.Como
Meihy afirma, o trabalho não está inserido numa única disciplina, tangenciando o
campodasciênciashumanas.Voltadoparaograndepúblico,distancia-seaindadeuma
tese acadêmica, embora haja uma apresentação dos pressupostos de sua história oral
apontadostambémemseuM
 anualdehistóriaoral27. 
Centradonanarrativatranscriadadeoitoentrevistados,Augusto&Leapreserva
seuvalorcomoumahistóriadensaedeleiturasedutora,comapeloaopúblicoemgeral.
ComoestabeleceAliceBeatrizGordoLang,ahistóriaoralpraticadanaobranãofecha
osentidonemdotextotranscriadonemdorelatodaexecuçãodoprojeto,levando-nosa
diversas possíveis leituras e indagações, como a questão de gênero face ao HIV, a
vitimização do núcleo afetivo e familiar pelo vírus, a sociabilidade dos núcleos
parentais paulistanos, os impactos das emigrações para São Paulo, o mercado
imobiliáriobrasileiroetc28. 
Oautor(re)constróipartedotecidosocialatravésdessasoitohistórias,masnão
avançanaanálisedeumapossívelrepresentatividadedasnarrativasemcontextosmais
amplos. Meihy atesta que estamos diante de um documento retiradodaintimidadede
um núcleo familiar microscópico, mas importante para a sociedade brasileira29. No
livro, o autor se atenta para uma “nova forma de contar uma história”, derivada de
versões produzidas pela memória30.Assim,nosmostraoutrasaídaparaahistóriaoral,
fugindodaexplicaçãoacadêmicadahistoriografia. 
AestruturaçãodeAugusto&Leaseinserenodebatelevantadoporseuautorno
âmbito dahistóriaoralbrasileiraemundial.Àguisadeincentivarahistóriaoralcomo
2021,aobranãofoireeditada. 
27
MEIHY,JoséCarlosSebeBom.M
 anualdehistóriaoral.5.ed.SãoPaulo:Loyola,2005. 
28
LANG,

AliceBeatrizdaSilvaGordo.Doençaedornastramasdocotidiano.HistóriaOral,SãoPaulo,
ABHO,v.9,n.1,p.164,jan.-jun.2006. 
29
“Tecnicamente, imaginei que umacomunidadededestinopudesseserdefinidapelapresençadeuma
doençaquedealgumamaneiradistinguiaessegrupodosoutros[…].Acolôniaeratecidapelasrelações
deumnúcleoparentaleseusagregadosepermitidos.Redesconstituíam-sepelasformasdeparticipação
nahistóriacentraldafamília,segundoospapéisdesempenhados:parentesdiretos,indiretos,empregados,
paramédicos”.MEIHY,JoséCarlosSebeBom,op.cit.,2006,p.137. 
30
GALLIAN, Dante Marcello Claramonte. Augusto & Lea: um caso deduplodesconcertonacriseda
modernidade.Oralidades—RevistadeHistóriaOral,SãoPaulo,NEHO,ano1,n.1,p.146,jan.-jun.
2007. 
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disciplina e centrar seus livros na narrativa criada na situação da entrevista, Meihy
construiu conceitos como “oralista”, “transcriação”, “história oral de vida” e
“colaborador”31.AtensãoessenciallocalizadaemAugusto&Learesidenaproduçãode
conhecimento histórico para a esfera pública, porém numa abordagem que, conforme
afirma seu autor, se afasta dos procedimentos da história oral tal como foi
hegemonicamenteconstruídanoBrasilenomundo—deformaconceitualedecunho
sociológico.Dessamaneira,Augusto&Leamantémumaautorreflexividadeconstante,
que visa dissolver a soberania do autor enquanto artífice principal da obra,
estruturando-anumadimensãosobretudonarrativa,abertadesentidosepolifônica32. 
Como procuramosdemonstrarbrevementeatéaqui,nossasduasfontesrevelam
procedimentos invulgares no trato com a memória individual e coletiva, e lidam de
forma complexa com as diversas formas de oralidade e a construção de narrativas
forjadaspeloencontroentreoindivíduoquenarraeopesquisador/cineastaqueouve.A
escolha dessas duas fontes se deu pela maneira como compreendem a prática da
entrevista, formalizando-a de maneira crítica e polifônica. Objetivamos, assim,
investigar como Meihy e Coutinho estabeleceram nessas obras o resultado de longos
anos de trabalho em seus respectivos campos de atuação, definindo parâmetros e
pressupostosquetêminfluenciadonovospesquisadoreserealizadoresaudiovisuais.Em
seguida, buscaremos comparar o método e os aspectos formais dessas duas obras, no
intuitodeesboçarestratégiasfuturasdetraduçãodeoperaçõesanálogasentrediferentes
suportes. 
Comoveremosnoscapítulos1e2,paraCoutinhoeMeihyexisteumaespéciede
pactoéticoaserpensadoevividoentreasduaspartes,entrevistadoreentrevistado,no
intuito de construir uma obra em conjunto com o outro, e não a respeito dele. As
diversas e/ou aproximadas formas de se atingir esse objetivo serão, então, nossos
objetosdeprincipalinteresseparaumaanálisecomparada. 

POSSIBILIDADESPOLIFÔNICASATRAVÉSDAENTREVISTA 
31

Emsuaformulação,entraemdebateespecialmentecomMarietadeMoraesFerreiraeJanaínaAmado,
em “Apresentação” (in:______.[orgs.].Usoseabusosdahistóriaoral.8.ed.RiodeJaneiro:Editora
FGV,2006,pp.xvi-xxv). 
32
Essa afirmação se justifica conforme o potencial que reside no ofício da história oral, e aqui é
encontrado:ater-seàdimensãomicro-históricanarrativa,paradescreverorecorteanalisado;introduziras
transcriçõesnaíntegranocorpodotexto;narraropercursodapesquisa—doprojetoatéafasedeanálise
dasentrevistasrealizadas. 
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A polifonia, para Mikhail Bakhtin, é a característica de toda obra que se
estrutura numa horizontalidade entre a figura do narrador e seus personagens. Para
Bakhtin, tal formadenarrarredundanumaobraemqueospersonagensseapresentam
como consciências equipolentes, “não objetos do discurso do autor, mas os próprios
sujeitos desse discurso diretamente significante”33. Na concepção de Bakhtin, toda
consciência é formada por palavras e, num nível mais complexo, signos e ideologia.
Isso quer dizer que a consciência só se forma quando projetada num contexto de
comunicação,dediálogo34 —daísuafamosacolocaçãoacercadequeaconsciênciaeas
obras humanas só podem ser formadas noquechamadedialogia.Nessesentido,todo
textooufilmesãoobrasdialógicas,umavezqueaalteridadeéoprincípioconstitutivo
da linguagem. Assim, Bakhtin emprega a palavra “polifonia” para caracterizar certos
tipos de texto,comoosromancesdeDostoiévskiqueoinspiraramacriá-la35.Ouseja,
dialogiaepolifonianãosãoamesmacoisa.Noquetangeànossadissertação,quandose
afirma que buscamos provar que nossas fontes são polifônicas, não o fizemos ao
meramenteatestaramultiplicidadedevozesepontosdevistainseridosnelas.Paraalém
disso, encontramos nelas operações de produção e narrativização que concederam,na
maioria de sua estrutura, horizontalidade possível para a expressãodospersonagensa
umníveldeautonomiaemrelaçãoaonarradorouàinstâncianarrativadomomento. 
O conceito de polifonia, surgido de uma análise de romance, nos ajudou a
caracterizarasobrasquesãonossoobjetodeestudo,aindaqueestasfossemassentadas
numabasediversadepráticas.ComoestruturantedeEdifícioMastereAugusto&Lea,
o dispositivo da entrevista os legou a potencialidade de uma polifonia diversa do
romance,pautadanainteraçãosocialcompessoasreais. 
É reconhecido que a entrevista, nos moldes e nas funções atuais, surge nas
páginas de periódicos da primeira metade do séculoXIXcomoformaderesguardare
autenticarsuasmatériasnumcompromissojornalísticocomainformação,aeducaçãoe
a verdade públicas36. Antes disso, a transcrição de depoimentos só era impressa para
33

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária,2015,p.5. 
34
BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHÍNOV, Valentin N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas
fundamentaisdométodosociológiconaciênciadalinguagem.SãoPaulo:Hucitec,2010,pp.34-5. 
35
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin às teorias dodiscurso.In:BRAIT,Beth
(org.).B
 akhtin,dialogismoeconstruçãodosentido.2.ed.Campinas:EditoradaUnicamp,2005,p.34. 
36

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea.RiodeJaneiro:
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cobrir interrogatórios judiciais ou debates parlamentares, atendendo aos interesses do
espaço comum. O corte, segundo Sampaio, teria acontecido na Nova York de 1836,
quando o jornalista James Bennett transportou os métodos interrogatórios para um
campoinformal37. 
Nãodemoroumuitoparaqueessapráticasedisseminassenojornalismo,quede
início deu a ela um caráter mais voltado para a esfera política, extraindo relatos
fragmentados e biografias de políticos e outras pessoas ilustres. De modo quase
simultâneo, as canetas e os cadernos dos repórteres se dirigiram para o mundo dos
especialistas,embuscadeumdesempenhoespecífico: 

esse perguntar sobre a vida não é aleatório: aentrevistaoperaumaseleção
hierárquica de seus entrevistados, desdobrando, em seus incontáveis
registros,todasasposiçõesdeautoridadedasociedade(entendidasessasem
sentido amplo, dafunçãopolítico-institucionalàstrajetórias,vocacionaisou
profissionais,ostarsystem,asfigurasheroicasouarquetípicasetc.),demodo
que não só produz a visibilidade dessas posições como uma operação
semióticanecessáriaàordemsocial,mastambémseureforço,namedidaem
queasconfirmacomotais,outorgando-lhesumselodelegitimidade.Euma
vez que essas posições estão “encarnadas” por sujeitos empíricos, que as
conquistarampormerecimentoouvirtude,ashistóriasoferecidasàleiturase
tornamimediatamentemodelizadoras38. 


Como consequência, a prática jornalística da entrevista abriu caminho para
outras vertentes, como a crônica — se destacando comercialmente a policial — e o
levantamento de opinião pública. Essas veredas se mostram à medida que o olhar
curiosodorepórternãomaisselimitaàsautoridades,mas,comoofezBennett,volta-se
aos indivíduos infames39. Diferentemente dos outros gêneros discursivos, que se
estabeleciamnumarelaçãoentreautoreleitor(comoascartaseosdiários),aentrevista
se dá na interação entre entrevistado e entrevistador, e só então é remetida ao
leitor/espectador. 

EdUERJ,2010,pp.151-3;GARGUREVICH,Juan.Génerosperiodísticos.Quito:EditorialBelén,1987,
p.15. 
37 
GARCIA,SilasSampaio.Vozesilênciodaescrita:cemanosdedepoimentosdeliteratosbrasileiros.
Dissertação(MestradoemEducação)—FEUSP,SãoPaulo,2015,p.31. 
38
ARFUCH,op.cit.,p.162. 
39 
GARCIA,o p.cit.,p.32.“Infames”aquiéusadonosentidodenãodotadosdefamaeprestígio. 
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Os desdobramentos dessa característica são enormes para a entrevista, tanto
sobreseupoderdeatraçãoquantoparasuapossívelcrítica.Senasautobiografiasesuas
hibridizações se sublinham os valores de presencialidade do autor, de liberdade de
criação autônoma e estabelecimento de identidades, e, por fim, da verdade de suas
asserções enquanto revelação de dimensões só encontradas no privado, a presençado
entrevistador traz novas possibilidades, pois o produto da entrevista já émediadopor
umarelação. 
Trata-sedeassinalarquenarelaçãodialógicadaentrevistaháumaaproximação
com a conversa cotidiana, em que “semprepodeseproduzirairrupçãosúbitadeuma
revelação, e é essa possibilidade, essa abertura para o imprevisível, o que alimenta
talvez com maior ênfase o biografável de toda interação”40. Em outras palavras, a
prática da entrevista permitiu ao jornalismo “ir atrás” da informação biográfica, sem
mais se limitar a produzir matérias conforme os relatos escritos, mediados pela
organização solitária feita pelos parâmetros do autor. Daí a complexificação dos
critérios de ética jornalística, que se antes buscavam coibir a falsificação, agora têm
tambémderegularoslimitesdarelaçãorepórter-fonte41. 
Em busca dos “furos” e, em seguida, dos lucros, erigiram-se questões que, no
entanto, são frequentemente atropeladas. Mais ainda, busca-se “a intuição do sentido
informativo, espécie de faro para aquilo que é atual, curioso, singular, novo e
importanteparaseusleitores”42.Paraoleitor,amatériabaseadaementrevistaspoderia,
então,permitiroacessonãosóàverdadeeaumacertapresençadoautor/entrevistado,
mas ao aprofundamento ou mesmo à subversão delas, por conta da ação do
entrevistador. Em outras palavras, aentrevistapoderetirardoentrevistadoasoberania
autobiográficaqueeletinhanodiário,poisagoraestáfrenteafrentecomasquestõesdo
entrevistador.Porém,deixartransparecerosimprevistoscriadosporessarelaçãoé,aqui,
responsabilidadedojornalista43. 
Será possível valorizar a entrevista como uma aproximação com a conversa
cotidiana? Segundo Arfuch, a resposta é negativa, uma vez que a autenticidade e a
imprevisibilidade dessa interação são relativas e escondem sua dimensão ritualizada.
ARFUCH,op.cit.,p.169. 
GARGUREVICH,op.cit.,p.86. 
42 
GARCIA,o p.cit.,p.32.Itálicosdoautor. 
43
E, como veremos posteriormente,dosociólogo,doantropólogo,dohistoriadoredocineasta,numa
questãoquesósetornamaiscomplexa. 
40 
41 
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Issosedáporqueessasduascaracterísticas—autenticidadeeimprevisibilidade—são,
comonaautobiografia,igualmentemediadaspelamemóriaepelanarrativa,bemcomo
pelasperguntasepeloroteirodoentrevistador.Dessaforma,tantoentrevistadorquanto
entrevistado são atravessados pelo social, numa relação intersubjetiva que, se é um
encontro — acontecimento irrepetível —, também é marcada por objetivos mútuos,
códigos sociais minimamente partilhados, além de regras de convenção que Arfuch
denominabiografemas44. 
Quanto aos objetivos mútuos entre entrevistado e entrevistador, a autora
esclarece: 

na medida em que a entrevista constitui uma cena emblemática da
comunicação “cara a cara”, seu funcionamento torna visível esse modelo
pragmáticodecompetênciasrecíprocas,emqueoprincípiodecooperação—
que não supõe de certo o “acordo” em comum — se ajusta quase
naturalmente às regras do jogo. […] Mas esse princípio que habilita o
encontronuncaédefinitivo,quasesempredeveráserajustadooucorrigidono
devir da interação; e é precisamente essa atividade de ajuste quedeixaem
evidência destrezas, jogos de poder, acatamentos e rebeldias, que constitui
uma das principais funções da entrevista no plano da comunicação social,
paraalémdesuafinalidadeespecífica,informativa.45 


Ou seja, a imprevisibilidade da entrevista é semprecontroladapelaatuação—
daí certo caráter performativo46 — do entrevistador e do entrevistado, conforme suas
posições e os “acordos tácitos” firmados antes, durante e depois do diálogo. Dessa
forma, pode-se desejar a “imprevisibilidade” por ambas as partes, ou apenasporuma
delas;pode-seforjá-la,ouaténãodarmargensparaqueelaapareça.
Porfim,seossujeitosquecompõemaentrevistaestãoatravessadospelosocial,

Conceito que se aproxima do que Paul Ricœur chama de “convençõesnarrativasconstitutivasde
intrigas”,conformejáassinalado,edoqueElizabethTonkinclassificacomo“gêneros/célulasnarrativas”
emNarratingourpasts:thesocialconstructionoforalhistory(Cambridge:CambridgeUniversityPress,
1992,p.4),comoadendodequeaquiemTonkinascélulasnarrativasnãosãoentendidasapenascomo
coordenadasbiográficas,mastambémtemáticas. 
45 
ARFUCH,op.cit.,pp.174-5. 
46 
Retomando a ideia de máscaras e teatralidade urbana, como visto em Sennett e Goffman.
Especificamente, o performer se diferencia do ator profissional pois encena a si mesmo, e não a um
personagemfictício.VerBEZERRA,Documentárioeperformance:modosdeapersonagemmarcar
presençanocinemadeEduardoCoutinho.Tese(DoutoradoemMultimeios)—Unicamp,Campinas,
2009,p.62. 
44
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elatambémmobilizaráumroteirocrivadopelosbiografemas—localizaçõestemporais
como família, infância, casamento e velhice; relações institucionais como escola e
emprego;elógicasnarrativascomooposições,heroicidadee(melo)dramaticidade,entre
outras—,quepodemtantonortearasperguntasdoentrevistadorcomoasrespostasdo
entrevistado, inserindo-os numa disputa pela gestão do tempo narrativo: por onde
começar, quando terminar, como dispor os acontecimentos, o que privilegiar, o que
relegaretc.47 
Portanto, a imprevisibilidade e a autenticidade dos produtos baseados em
entrevistas não são um dado, mas uma possibilidade delimitada pelos aspectos acima
referidos.Arfuchresumeessatensão: 

háasoutrasvozesquehabitamnossavoz,adatradição,dacultura,dosenso
comum: valorações, crenças, verdades aceitas que assumimos como
“próprias”,imprimindo-lhesoselodenossaafetividade.[…]A“vidaavárias
vozes”quetodanarraçãoautobiográficasupõesedesdobraexplicitamentena
entrevista, como um jogo especular de posições, em que se confrontamos
modelosnarrativoscomuns,semostrasuanaturezadialógicaeestereotípicae
sereforçaomecanismopeloqualcontinuamosaprendendoaviverpelorelato
da experiência alheia. […] Caráter narrativo da vida, que introduz uma
radicalinstabilidade:umahistória,ouumrelatoautobiográfico,nuncapoderá
ser completamente conclusiva […] não é nada além da manifestação da
flutuação mesma da identidade, dessa tensão entre o mesmo e o outroque
atravessaaexperiênciavivencial.48




Éporissoque,noâmbitodaentrevista,aconstruçãodeumapolifoniaésempre
umapossibilidade,nãoumagarantia.Essapotência,emprimeirolugar,estágerminada
na condução da situação social da entrevista, ou seja, na possível abertura do
entrevistador ao entrevistado, no espaço concedido a este último para se expressar
enquanto sujeito. Em segundo lugar, a polifonia pode ser alcançada dependendo da
organização e da formalização da obra que contém o produto da entrevista. Nesse
sentido, o debate acerca da organização narrativa das vozes que constituemumaobra
povoada de diversos discursos captados por entrevistas encontra-se encarnado na
ARFUCH, op. cit., p. 181. Daíaideiaderoteirodeentrevista,queseinicianatécnicajornalística.
Quantoaesteúltimoelemento,verGARGUREVICH,op.cit.,pp.69-70. 
48
ARFUCH,op.cit.,pp.184-6.Itálicosdaautora. 
47
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estruturadeE
 difícioMastereA
 ugusto&Lea. 

A FORMA NO DOCUMENTÁRIO E NA HISTÓRIA ORAL: O PROBLEMADAS
VOZES 

Graças às características preliminarmente apresentadas de nossas fontes,
podemos localizar a trajetória intelectual de seus autores dentro da revitalização das
fontes biográficas, da narrativa e dos usos da entrevistanocinemadocumentárioena
historiografia. Esse processo se inicia, segundo diversos teóricos, a partir da segunda
metadedoséculoXX.Nodocumentárioenahistóriaoral,amemória,otestemunhoeo
escopo individual retornam com força, em resposta ao declíniodasgrandessíntesese
dosmodelosteóricos49. 
O debate acerca do tratamento de entrevistas já possui uma tradição tanto no
cinemadocumentárioquantonahistóriaoral,eoingressonessadiscussãonosfornecerá
um dos conceitos analíticos essenciais à nossa dissertação. No artigo “A voz do
documentário”, Bill Nichols analisa as estratégiaseosestilosutilizadosnaconstrução
de discursos e argumentações elaborados mediante imagens captadas pela câmera50.
Para o crítico, a disputa sobre as formas do registro documental centrou-senodebate
sobrea“voz”,istoé,aquiloquedefinedeterminadopontodevistaeorganizaomaterial
disponível.SegundoNichols: 

“voz” não se restringe a um código ou característica, como diálogo ou o
comentário narrado. Voz talvez seja algo semelhante àquele padrão
intangível, formado pela interação de todos os códigos de um filme, e se
aplicaatodosostiposdedocumentário51 . 


Em outras palavras, o documentário não representa uma verdade última e
49

TEIXEIRA,FranciscoElinaldo.Euéoutro.In:______.(org.).DocumentárionoBrasil:tradiçãoe
transformação. São Paulo: Summus, 2004, p. 50; BREISACH, Ernst. Epílogo: historiografia na nova
virada do século. In: NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério Forastieri da (orgs.). Nova história em
perspectiva.v.1.SãoPaulo:CosacNaify,2011,pp.380-5;STONE,Lawrence.Oretornodanarrativa:
reflexões sobre uma nova velha história. In: NOVAIS; SILVA (orgs.),op.cit.,p.23;SARLO,Beatriz.
Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo; Belo Horizonte:Companhiadas
Letras;EditoraUFMG,2007,pp.15-9. 
50
NICHOLS, Bill. Avozdodocumentário.In:RAMOS,FernãoPessoa(org.).Teoriacontemporânea
docinema.v.II.SãoPaulo:Senac,2005,p.47. 
51
NICHOLS,op.cit.,2005,p.50. 
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objetivasobreoqueregistra,masfuncionacomoumsuportequeveiculaumavoz,isto
é,determinadodiscursoproduzidoesocialmenteperspectivado52.Assim,todaanálisea
respeitodeumdocumentáriodevecaptaredescrever,então,a(s)voz(es)dessaobra—
ouseja,aformacomooselementoscinematográficosemconjuntocriamperspectivase
discursosacercadoqueseaborda. 
Emsintoniacomessaacepção,oautorafirmaqueosfilmesproduzidosapartir
dos anos 1960 na linha do cinema-verdade evitavam o realismo fabricado, que
mobilizouumanarrativaaapresentarimagens—sobretudodepessoasentrevistadas—
como evidências de um argumento53. Quanto ao uso de entrevistas nessa escola
documental, haveria uma potencialidade em se diluir a autoridade do diretor,
apresentandoumapluralidadedevozesepermitindo,portanto,queainserçãodooutro
nodocumentáriocriasseuma“autoridadecompartilhada”sobreafaturafílmica54. 
Na historiografia moderna, postura crítica similar se assinala sensivelmenteno
campodamodernahistóriaoral,cujocentrodeproduçãodoconhecimentosedáatravés
da situação inter-relacional da entrevista. Historiadores do campo, então, acabaram
instigando debates acerca dos usos da “voz do outro”, pois estavam envolvidos na
necessidadedeexplicaçãoeconceitualizaçãohistóricas55. 
Fundado em 1948 por Allan Nevins, o primeiro núcleo de pesquisa e
documentação de história oral abriu caminhos para a sistematização de práticas e
debates metodológicos do campo, contando também com o advento do registro
mecânico da voz, com os equipamentos leves de gravação. Em poucos anos, os
especialistas do campo tiveram que defender ferrenhamente seu ofício e reconhecer
problemas teóricos e materiais. Entre estas questões, o tema da relação com os
52

 AUTHIER,Guy.O
G
 documentário:umoutrocinema.Campinas:Papirus,2011,p.22. 
NICHOLS, op. cit., 2005, p. 50. O cinema-verdade, inaugurado por Jean Rouch e Edgar Morin na
FrançacomolançamentodeChroniquesd’unété(1961),seutilizoudanovidadetécnicadascâmerasem
16mm,quepodiamgravarimagemesomsincronicamente.Issopossibilitouumaaçãomaiságilelivreda
filmagem, favorecendo a realização de entrevistas e outras intervenções do diretor. O cinema-verdade
preza por sua característica participativa e reflexiva, segundo a categorização de Bill Nichols. Ver
NICHOLS,Bill,Introduçãoaodocumentário(Campinas:Papirus,2016,pp.181-219);paraainserção
no Brasil desses dois estilos de filmagem documentária, ver LABAKI, Amir, Introdução ao
documentário brasileiro (São Paulo: Francis, 2006, pp. 49-59), e RAMOS, Fernão Pessoa,
“Cinema-verdadenoBrasil”(in:TEIXEIRA[org.],o p.cit.,2004,pp.81-102). 
54
Noentanto,aindaexistemnocampodocumentáriodiversosexemplosàmãoparadiagnosticarumuso
disseminado daimagemdooutropara,apesardetudo,fazeravozdodocumentárioapenasseesconder
atrásdostestemunhosmobilizados.VerNICHOLS,op.cit.,2005,p.58. 
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NOVAIS;SILVA(orgs.),op.cit.,2011,pp.11-4.Aqui,ahistoriografiacitadaéaqueestáemconstante
diálogocomasciênciassociaisdesdeoiníciodoséculoXX.Porcontadisso,passouanãosódescrevere
narraropassado,masatentarexplicá-loatravésdeconceitosegeneralizaçõesdeaspiraçãocientífica. 
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interlocutoressemostrouessencial56. 
Em primeiro lugar, como se desejava construir conhecimento através de uma
entrevista, questionava-se que tipo de documento estava sendo criado ali. Assim, a
memóriacomomobilizadoradenarrativasoraissedelineoucomoafontedeexcelência
da história oral. Com ela,naspalavrasdeAlexHaley,seacessapredominantementeo
quefoidenominado“HistóriadoTempoPresente”,apesardeastradiçõesoraispoderem
também remeter a passados remotos57. Daí, se seguirmos Ecléa Bosi, é necessário
chamar a atenção para um importante debate sobre qual tipo de acessoopesquisador
temdopassado—asaber,amemóriasocial—,tendoemvistaascaracterísticasdeum
processomnemônico58. 
Em segundo, o objetivo da história oralsefixaria,segundoVerenaAlberti,em
largamedidanasnarrativasquerepresentavamovividoconformeoconcebido—daía
circunscrição do campo às experiências materiais do interlocutor, que delimitavam a
expressão de uma esfera limitadadeacontecimentos59.Porconseguinte,taisnarrativas
acabaramnosremetendoaoquesechamounahistoriografiamoderna,apartirdosanos
1960,demicro-história60. 
Emterceirolugar,ahistóriaoraltrabalhariacomapráticadoarquivamentoeda
transcrição das entrevistas e, tendo em vista a distância entre oralidade e escrita,
emergiramproblemasquantoà“fidedignidade”dapassagementreumaeoutra,operada
pelo pesquisador61. Tal “coeficiente de fidelidade”, para Raphael Samuel, estaria
relacionadoaointerlocutoresuafala62.
Por fim, o documento da história oral seria produzido numa experiência
inter-relacionaldeperguntaserespostas,oquelevouàcriaçãodeumasériede“regras”
— implícitas, quase nunca obrigatórias — de conduta ética para ospesquisadores,na
56

THOMPSON,

Paul.Históriaoral:avozdopassado.RiodeJaneiro:Paz&Terra,1992,p.89;PERKS;
THOMSON(orgs.),op.cit.,1998,p.1;FERREIRA,MarietadeMoraes(org.).Entre-vistas:abordagens
eusosdahistóriaoral.RiodeJaneiro:EditoraFGV,1994,p.4;FREITAS,SôniaMariade.Históriaoral:
possibilidadeseprocedimentos.SãoPaulo:Humanitas;ImprensaOficialdoEstado,2002,p.28. 
57
HALEY, Alex. Black history, oralhistoryandgenealogy.In:PERKS;THOMSON(orgs.),op.cit.,
1998,pp.1-20;FERREIRA,op.cit.,1994,p.7. 
58
BOSI,Ecléa.Memóriaesociedade:lembrançadevelhos.SãoPaulo:T.AQueiroz,1983,pp.1-46;
PORTELLI, Alessandro.Whatmakesoralhistorydifferent.In:PERKS;THOMSON(orgs.),op.cit.,
1998,pp.63-73. 
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ALBERTI,Verena.O
 uvircontar.RiodeJaneiro:EditoraFGV,2004,p.16. 
60
FRANÇOIS,Etienne.Afecundidadedahistóriaoral.In:FERREIRA;AMADO(orgs.),op.cit.,2006,
pp.3-6. 
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 OLDMAN,Danièle.Definiçõeseusos.I n:FERREIRA;AMADO(orgs.),op.cit.,2006,p.35. 
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horadeouvireperguntar63. 
Todas essas questões, caras e específicas à história oral, foram construídas
medianteanecessidadedesepensarumaescritahistoriográficaquepretendalidarcom
fontesoraisparaaconstruçãodeexplicaçõeseconceitualizaçõesquenarremopassado.
Interiorizando pressupostos e problemáticas de outras disciplinas, a história oral foi
classificada no horizonte da historiografia moderna pela maioria de seus teóricos,
conformeveremosadiante,comoumcampodepesquisaqueaglutinaalgunsmétodos. 
Dizer que questões éticas se impõem à história oral significa apontar a
necessidadedeumacondutaespecíficafrenteaosinterlocutores.Demaneirasimilarao
cinemadocumentário,aéticatambémseconectaaoproblemadaverdadenessasobras,
umavezqueseusdiscursosseestruturambaseadosnarepresentaçãodooutro64. 
Segundo afirma Fernão Pessoa Ramos, há sempre um impasse no uso deuma
narrativa oral individual para se desenhar processos e conceitos65. Nesse sentido, a
maior parte dos trabalhos em história oral se remete aos seus interlocutores para
entender os fenômenos sociais, como a visão sobre acontecimentos e processos
históricos; a construção de ideologias, práticas e relações comunitárias; o
funcionamentodamemóriaafetivaemcertasfaixasetáriasousociaisetc.—emsuma,
temasquepressupõemcenáriosmaisamplosqueaexperiênciaindividual,masquesão
representados por uma coletividade de interlocutores eleitos no âmbito de uma
produção.66 
Dessa forma, há uma preocupação latente de historiadores e cineastas em não
63

SLIM,Hugo;THOMPSON,Paul;BENNETT,Oliviaetal.,Waysoflistening.In:PERKS;THOMSON
(orgs.), op. cit., 1998, pp. 114-56; ANDERSON, Kathryn; JACK, Dana. Learning to listen: Interview
techniques and analyses. In: PERKS; THOMSON (orgs.), op. cit., 1998, pp. 157-19; BOSI, Ecléa.
Sugestões para um jovem pesquisador. In: ______. O tempo vivo damemória:ensaiosdepsicologia
social.SãoPaulo:AteliêEditorial,2018,pp.59-67. 
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Aqui compreendemos o conceito como o faz Henri Lefebvre em La presencia y la ausencia:
contribuición a la teoria de las representaciones (México: Fondo de Cultura Económica, 1983, pp.
17-102). Em resumo, aqui a representação aparece como mediação entre realidade/experiência e
imaginário/ideologia, repondo a presença dos objetos e dosprocessosemsuaausênciafísica.Assim,é
complexa e não automática a relação entre falsoeverdadeironarepresentação,cabendoaohistoriador
buscaraespecificidadedaaçãodarepresentaçãonocontextoemquepesquisa. 
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(org.), op. cit., 2005, pp. 159-226; BEDÁRIDA, François. Tempo presente e presença da história. In:
FERREIRA;AMADO(orgs.),op.cit.,2006,pp.226-7. 
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Em destaque, salienta-se que o que há na história oral são versões/representações do passado que
podem e devem ser conflitadascomoutrosdocumentos,afimdesefazerumaanálisequeultrapassea
individualidadedosinterlocutores,comoemAlessandroPortelli,“OmassacredeCivitellaValdiChiana
(Toscana,29dejunhode1944):mitoepolítica,lutoesensocomum”(in:FERREIRA;AMADO(orgs.),
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distorcer a imagem/voz do outro no projeto, naentrevista,natranscriçãoenaanálise,
embora,devemoslembrar,adistânciaentre“sujeito”e“objeto”nocasodahistóriaoral
e no cinema documentário moderno seja, de partida, irrisória. Emresumo,nahistória
oralenocinemadocumentárioencontramosconstantementeaperguntaacercadequalé
a“voz”,comoconceituaNichols,quedevepredominarnumaobra. 
Responder tal questão na prática foi crucial para o desenvolvimento da
metodologiadetrabalhodeMeihyeCoutinho,aolongodesuastrajetóriasintelectuais.
Paraeles,ocinema-verdadeeamodernahistóriaoralnoBrasil,consideradaapartirdo
períododitatorial,teriampossibilitadoaproduçãocríticaepopularemsuasrespectivas
áreas.Porém,acircunscriçãosociológicaqueaindaasenvolviafoivistacomosituação
a serretrabalhada,tantopeloriscodacomercializaçãodanarrativaindividualcomode
suainstrumentalização. 
No documentário brasileiro, a problemática entre representatividade e verdade
discursiva pode ser traduzida pela fórmula do “modelo sociológico” cunhado por
Jean-Claude Bernardet quando analisou a produção de alguns cineastas oriundos do
Cinema Novo, entre os anos 1960 e 198067. Para Francisco Elinaldo Teixeira, o
problemapersisteatravésdoimpulsode“darvozaooutro”,assinalandoqueapresença
dediversosentrevistadosnãogaranteporsisóapolifoniadodiscursofílmico68. 
Assim, é em respostaaesseimpassequeCoutinhoconstróipaulatinamenteum
conjunto de práticas buscando, ao mesmo tempo, abrir-se para o discurso do outro e
atenuar a autoridade discursiva/argumentativa do filme quepoderiaserconstruídopor
cimadeseuspersonagens.Oresultadodesseprocessoseexpressanagradualeconomia
de elementos cinematográficos aolongodeseusfilmes,voltadoscadavezmaisparaa
exposição do documentário enquanto artifício e a narrativa oral(atravésdocorpodos
personagens)comosuamatériacentral69. 
67

BERNARDET,Jean-Claude.Brasilemtempodecinema:ensaiossobreocinemabrasileiromoderno.
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Já para Meihy, o discurso polifônico numa obra de história oral pode ser
produzido a partir dapercepçãodaáreacomodisciplina.Essestatusreivindicadopelo
autorvisadaraautonomiaeaatençãonecessáriasàhistóriaoral,nointuitodevalorizar
a narrativa de cadacolaborador.Dessamaneira,nãoseprivilegiamasnarrativascomo
provasdeumconceitoouumaargumentaçãoe,porconsequência,ahistóriaoralcomoa
técnica ou a metodologia operante dentro da historiografia. O que se busca comuma
história oral como disciplina são valores e significados imanentes ao próprio relato,
desprovidoaquidemaioresviabilizaçõesparaumaapreensãosociológica. 
Dado isso, se Meihy abraçou muito do debate da história oral no Brasil e no
mundo, sua visão de história oral como disciplina é ainda minoritária70. Apesar de
manter semelhanças comosprocedimentosdeoutroshistoriadores,suaposiçãoacerca
dos problemas que envolvem verdade histórica, transcrição, representatividade, entre
outros, coloca-o numa espéciedeparêntesesdentrodaárea,puxandoseuslimitespara
asfronteirasentreoficcionaleocientífico,ouatéparaadissoluçãodessaoposição71. 
(sobretudo a obra de Jean Rouch) e outras vertentes contemporâneas, como as de Shoah, de Claude
Lanzmann (1985), ver MAGER, op. cit., pp. 107-9, e LINS, Consuelo, O documentário de Eduardo
Coutinho:televisão,cinemaevídeo(SãoPaulo:Zahar,2004,p.41).QuantoàcaracterizaçãodeEdifício
Master como obra inserida numa fase de economia fílmica e foco em personagens na carreira de
Coutinho,verSALLES,JoãoMoreira,“Morrerenascer:duaspassagensnavidadeEduardoCoutinho”
(in:OHATA,[org.],o p.cit.,p.373),eBEZERRA,op.cit.,pp.29-34. 
70
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Daphne Patai,Brazilianwomenspeak:contemporarylifestories(NovaJersey:Rutgers,1988),alémde
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resistência:umahistóriaoraldaimigraçãoespanhola(2.ed.Salvador:EditoraPontocom,2014),Marta
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HistóriaSocial],UniversidadedeSãoPaulo,SãoPaulo,2012),eMarcelaBoniEvangelista,Dilemasda
(sobre)vida:oaborto(Tese[DoutoradoemHistória],FFLCH-USP,SãoPaulo,2017). 
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24) e História, metodologia,memória(SãoPaulo:Contexto,2010,p.14),EcléaBosi,op.cit.,2018,p.
20;FerreiraeAmado(orgs.),op.cit.,2006,pp.vvi-xx;MarietadeMoraesFerreira,“Históriaoral:velhas
questões, novos desafios” (in: Ciro Flamarion Cardoso; Ronaldo Vainfas [orgs.], Novos domínios da
história.RiodeJaneiro:Elsevier,2012,pp.169-86);AliceBeatrizdaSilvaGordoLang,“Históriaoral:
muitas dúvidas, poucas certezaseumaproposta”(in:JoséCarlosSebeBomMeihy,(Re)introduzindoa
história oral no Brasil. São Paulo: Xamã, 1996); Elina Pessanha, “Fronteiras disciplinares e ousoda
história oral: por que, dequem,paraquem”(in:Meihy,op.cit.,1996);OlgaRodriguesdeMoraesvon
Simson,“Reflexõesdeumasociólogasobreousodométodobiográfico”(in:Meihy,op.cit.,1996);Dora
Schwarstein, “Desafios da história oral latino-americana” (in: Marieta Moraes Ferreira; Tania Maria
Fernandes e Verena Alberti [orgs.], História oral: desafios para o século XXI. Rio de Janeiro:
Fiocruz-Casa de Oswaldo Cruz; Fundação Getúlio Vargas-CPDOC, 2000); Janaina Amado, “Nós e o
espelho” (in: Ferreira; Fernandes; Alberti [orgs.], op. cit., 2000); Eugenia Meyer, “Balanço e novos
desafios”(in:Ferreira;Fernandes;Alberti[orgs.],op.cit.,2000);MariadeLourdesMonacoJanotti,“A
incorporaçãodotestemunhooralnaescritahistoriográfica:empecilhosedebates”( HistóriaOral,v.13,n.
1, p. 9-22, jan.-jun. 2010); Sônia Maria de Freitas, op. cit.,2002;LuciliadeAlmeidaNevesDelgado,
Históriaoral:memória,tempo,identidades(BeloHorizonte:Autêntica,2006,pp.62-3).Noexterior,para
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Cabe dizer que, se atualmente a história oral pode ser vista como um campo
ecunêmico, povoado por diversas posições e formas de se enxergar a prática
historiadora, nosso esforço de “fazer riscos o chão” entre as metodologias existentes
segueumpropósito72.Trata-seaquideiluminarasescolhasdoprincipalautordeumade
nossasfontes,Meihy,paraqueseentendaaconstituiçãodesuaescritatendoemvistasa
genealogiadesuaformaçãoeposiçãodentrodahistóriaoral.Ouseja,apesardocampo
da história oral ser bastante diverso atualmente,formadacomposiçõescontráriasmas
não contraditórias, a de Meihy precisa ser destacada em sua especificidade para que,
futuramente (ainda nessa dissertação), enxerguemos seu peso na constituição de
Augusto&Lea. 

MÉTODOSEFERRAMENTASDEPESQUISA 

Emprimeirolugar,desenvolvemosumaanáliseimanentedecadaumadasduas
fontes, atendo-nos à buscadeumprincípioformalqueexpliciteafunçãodaentrevista
emsuasrespectivasconfigurações,oposicionamentodonarradoresuarelaçãocomos
personagens que organiza. Como apontamos, Augusto & Lea e Edifício Masterlidam
diretamente com o debate contemporâneo sobre o papel da entrevista e, assim,
formalizam operações centradas na colaboração entre entrevistados e entrevistador. A
partirdaanáliseimanente—ouseja,focadanosaspectosformaisdenossasfontes—,
nos propusemos um exercício comparativo entre as duas obras, a ser apresentado no
quartoeúltimocapítulodestadissertação. 
Uma vez que nossa interpretação principal de pesquisaenunciaque,nointuito
de criar uma autoridade compartilhada na dinâmica de sua forma, nossas fontes se
estabelecem por operações formais análogas, para além de métodos e objetivos
aproximados,JulianaMagernosservecomosuporte,aoafirmarqueodocumentáriode
Coutinho encontra a historiografia na medida em que esta toma recursos da narrativa

ater-nos a alguns exemplos importantes,temos:JorgeLozano,“Práticaeestilosdepesquisanahistória
oralcontemporânea”(in:Ferreira;Amado[orgs.],op.cit.,2006);PhilippeJoutard,“Históriaoral:balanço
da metodologia e da produção nos últimos 25 anos” (in: Ferreira; Amado[orgs.],op.cit.,2006);Paul
Thompson,op.cit.,1992,p.27;RonaldGrele,“Movementwithoutaim:methodologicalandtheoretical
problemsinoralhistory”(in:Perks;Thomson[orgs.],op.cit.,1998,p.38-49. 
72
Práticahistoriadoraentendidacomoem:MAUAD,AnaMaria.(2019).Entretemposeolhares:sobre
anoçãodetestemunhonapráticaartísticadeRosângelaRennó.H
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para se constituir como discurso sobre o passado73. A autora aponta que a
edição/montagem dofilmeseassemelhaaoqueMicheldeCerteauchamadeoperação
historiográfica,maisespecificamenteemseumomentodeescrita74. 
Puxando esse fio teórico, Paul Ricœur afirma que devemos compreender a
escrita historiográfica como uma forma de explicação através de uma narrativa, na
medida em que, ao falar sobre o mundo, o passado e as ações dos homens de outras
eras,elarecorreàestruturadeintrigaedepersonagens75.Oautoraindaafirmaque,na
historiografia, o tempo humano é a apreensão das ações e dos fatos ordenados numa
narrativa.76 AoanalisaraobradeCoutinho,PriscilaPatríciadosSantostambémdedicou
importante parte de sua dissertação para comparar a produção cinematográfica e a
escrita historiográfica, tendo em vista a correlação formal entre o princípio da
montagem e os elementos narrativos da historiografia, relação que recuperamos em
nossocapítulo3.77  
Para definirmos o ferramental de nossa pesquisa acerca da narratividade em
história e cinema, recorremos aos conceitos de narrador e de instância narrativa
formulados por IsmailXavier,afimdeanalisarmosa“voz”(conceitodeNichols)que
opera o discurso em ambas as fontes, tendo em vista a inserção de entrevistas como
elementoestruturante78.Ouseja:senolivroenodocumentárioháuma“voz”queguiao
leitor/espectador, é o narrador que a compõe. A forma, as intenções eosmeiospelos
quais o narrador opera sua “voz” e estabelece uma polifonia será o centro de nossas
análisesimanentesnoscapítulos1e2. 
A partir da análise das duas fontes, pretendemos identificar, no capítulo 3, de
que modo a operação análoga de narrativização — ou construção de um discurso
MAGER,op.cit.,2014,p.170. 
“ […]deformasemelhanteaotrabalhododocumentarista,ohistoriadortemumafasedepesquisa,outra
em que opera com esses documentos para a construção de uma explicação e a última, naqualtodoo
processo ganha a forma de uma narrativa acabada.” MAGER, op. cit., 2014, pp. 127-8. Ver também
CERTEAU, Michel de, A escrita da história (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 81).
Resumidamente, Certeau busca encarar a historiografia enquanto prática, sendo uma de suas
característicasanecessidadedaconstruçãodeumtexto—tarefadaescrita/narrativa. 
75
RICŒUR,Paul.T
 empoenarrativa.t.I.Campinas:Papirus,1994,pp.306e308. 
76
I bid.,pp.55-6. 
77
SANTOS,op.cit.,2008,p.55-60. 
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XAVIER,Ismail.Sertãomar:GlauberRochaeaestéticadafome.SãoPaulo:CosacNaify,2007,p.
17. Aqui, entende-se por narrador a “figuralogicamentenecessária,mediaçãopressuposta,emverdade
invenção decisiva dos responsáveis pela obra,invençãocomooutrasequeocupalugarfundamentalna
organizaçãodofilme,contoouromance”.Ouseja,onarradornãoselimita,numfilme,àvozover,masa
todoumconjuntoderelaçõesimagem-somqueestruturamumobjetoaudiovisual. 
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perspectivadoporumnarrador/voz—constituiaobradapré-produçãoatéotratamento
finaldadoàsentrevistasnofilmedeCoutinhoenolivrodeMeihy. 
Emprimeirolugar,analisamosaproposiçãometodológicadeavizinhamentodos
autores para com seus entrevistados. Em Meihy, a história oral parte sempre de um
projeto pautado num tema. Aqui, o autor aproxima-se das técnicas da sociologia ao
circunscreverseuslivrosaescoposdecomunidades,colôniaseredes,atravésdaquala
pesquisa e as pré-entrevistas se darão, num movimento frequente de reavaliação e
reflexão acerca dos pressupostos iniciais. Por outro lado, o “dispositivo/prisão” de
Coutinho em Edifício Master busca estabelecer as “regras do jogo” da filmagem,sua
“prisão”:umlocal,umperíodoeumabuscaporpersonagenssemadireçãodeumtema
emespecífico. 
Em segundo, comparamos aformadeentrevistardeambososautores,baseada
em sua preocupação em elaborar técnicas que deem conforto e confiança paraqueas
pessoas construam suas narrativas. Aqui, a criação de umarelaçãoamistosaécrucial,
erigida também no período de pré-produção. Nesse caso, Meihy se presta a conhecer
pessoalmenteosentrevistadoseretornardiversasvezesaoseuencontroparaagendaras
ocasiões. Já Coutinho prefere delegar essa tarefa a uma equipe de pesquisadores
encarregadadedescobrirbonsnarradores.Nomomentodaentrevista,évisívelporparte
do diretor a existência de um certo direcionamento da narrativa que potencializa a
performancedecadapessoa. 
Em terceiro lugar, examinamos a relaçãoentre,porumlado,atranscriaçãoem
Augusto&Leacomoprodutocolaborativo,queresultanumtrabalhosobreaoralidade
capaz de criar uma fonte que não sirva apenas como ilustração ou apêndice de
explicaçõesgeraise,poroutro,opapeldamontagemnaformalizaçãodasentrevistasde
Edifício Master, com o estabelecimento de um narrador que organiza de forma
horizontal os personagens. No filme, os entrevistados não compartilham da tarefa de
montagemcomaequipedodiretor,porémesteaindapretendefinalizarasinserçõesde
entrevistas conforme uma autoimagem criada naquela situação. Como conclusão,
percebe-se que nas duas obras impera uma conduta ética para que os personagens se
apresentem de forma autônoma e em pé deigualdadeemrelaçãoàinstâncianarrativa
queosserializa. 
Em quarto eúltimolugar,comparamosaassimilaçãodopassado,otrabalhoda
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memóriaeacriaçãodeperspectivassocializadasacercadoprédioedodramafamiliar.
Compara-se aqui a forma de escrita da história de Master e Augusto & Lea, que nos
colocamquestõesquantoousopossíveldasentrevistascomofontesdocumentais. 
Estabelecendo as semelhanças e as diferenças entre as operações análogas,
comparamosafaturadasobras,quesemostraramcomointervençõesnarealidadesocial
e em processos em andamento. A dimensão colaborativa e a pluralidadedevozesem
nossas fontestêmointuitodeconstruirumapolifonia,explicitandoacontingênciadas
verdades anunciadas pelo registro escrito e fílmico da memória e da oralidade.
Privilegiandoadimensãonarrativaemoposiçãoàconceitual,alémdaconstruçãodeum
narrador perspectivado de forma autorreflexiva, nossas fontes redimensionaram a
função da entrevista em seusrespectivoscamposdeconhecimento.Porfim,aponta-se
que o encontro de práticas e operações narrativas análogas pode abrir espaço para se
pensarmetodologiasdetraduçãointerdisciplinaroperantes,queajudemnapublicização
deobrasacadêmicasqueseutilizamdeentrevistas,comoasdahistóriaoral. 
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1EDIFÍCIOMASTER 

1.1 A PRIMAZIA DA ENTREVISTA: NARRAÇÃO, PERSONAGEM E
PERFORMANCE 

EdifícioMasteréumfilmecom94minutosdeentrevistasdentrodeumtotalde
111 de duração. Enquadradaspredominantementeemprimeiroeprimeiríssimoplanos,
elas ocupam o filme com corpos e rostos das pessoas. Isso pois os movimentos de
câmerasãosutisaolongodasentrevistas,tantonotripécomonamãodosoperadores.A
regrageraléacompanharasmovimentações,asexpressõesfaciaiseosgestoscorporais
atravésdeumafilmagemque,comesseintuito,persegueopersonagemeoreenquadra
em zooms constantes. Além disso, uma única entrevista pode conter diversos
enquadramentos,mantendoacâmerahorizontalmentedefrenteparaospersonagens.Ao
todo,contabilizando31entrevistados,são25entrevistasnofilme. 
Nelas, a relação das imagens com o som é direta, característica que vale para
todoofilme—excetonoinício,quandoháumavozoverdeCoutinho.Todososcortes
entreasfalasdosentrevistadossãodadossemraccords,ouseja,são“cortessecos”—
sem passagem amena entre uma e outra. A média de duração das aparições dos
personagensnatelaédequatrominutos,sendoqueamaiorentrevistaéadeHenrique
(noveminutos)eamenoréadeFernando(umminuto). 
Pelo tempo que tomadofilme,aentrevistaésuaformafílmicaprincipal.Mais
que isso, todos esses elementos técnicos combinados — a regra de enquadramento, a
relaçãodiretaimagem/som,oscorteseaextensãodosplanos—contribuemparaquea
obraveiculenarrativasoraiserepresentarasituaçãosocialdaentrevista.Assim,amise
en scène encontrada nessas situações é composta de uma dinâmica de visibilidade e
invisibilidade,queformalizaadimensãovisualdorelato. 
Nocampovisível,temosopontodevistadacâmeravoltadaparaocorpoeavoz
doentrevistado.Comoaconteceematuaçõesprofissionais,apessoapressenteoolharda
câmera,fingedesconhecersuapresençaefaladiretamenteparaodiretor,localizadono
extracampo. O diálogo, então, se passa na presença de um público fictício, potencial
espectadordodocumentário. 
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Figura1 




OenquadramentoregulardeM
 aster,exemplificadoaquicomAlessandra. 


A inserção de Henrique, a mais longa do filme, é exemplar parademonstrara
dinâmica das entrevistas em Edifício Master.79
 A primeira pergunta para ele é “Você
morasozinhoaqui?”,seguidade“Nãosentemuitosóàsvezes?”,aoqueopersonagem
responde que sim, se sente só muitas vezes, mas tem uma tia na RuaBarataRibeiro.
Com tantos filhos e uma carreira construída nos Estados Unidos, essa narrativa nos
instiga a pergunta: como esse senhor vive num cubículo como aquele? Mais tarde, o
diretoroquestionarásobreisso.Solitário,Henriquecontacomoquepormuitasortefoi
resgatadodeumaquedanoapartamento,quepoderiatê-lovitimado. 
Em seguida,falacomorgulhodavidaqueosfilhoslevamnosEstadosUnidos,
todos bem-sucedidos. A partir desse ponto, olhando de trás para frente, o narrador
parece nos guiar para um momento: a performance da canção “My way”. Primeiro,
Coutinho pergunta o porquê de Henrique ter emigrado para os Estados Unidos, e o
homem fala sobre as dificuldades que encontrou até ser admitido na Pan American.
DepoisqueHenriqueexplicaquemoraaliporterdadotodooconfortoquepôdeparaos
filhos, um corte passa a enquadrá-lo em plano médio. O diretor, então, como se
esperassemuitopoderfazeressaquestão,diz:“ComovocêconheceuFrankSinatra?”.A
falaanterioraocorte,oenquadramentoeaperguntadeCoutinhoproduzemumsentido
79

Consideraremos aqui que asinserçõesabrangem,alémdasituaçãodaentrevista,todososplanosque
formamoconjuntodaparticipaçãodoentrevistado,ouseja,incluindotambémascenasemqueapessoa
seapresentaàsuaportaouemqueela,porexemplo,exibeumacanção. 

54 

bem delineado, algo como: “Ele, que conheceu Frank Sinatra, agora está aqui nesse
apartamento, nessas condições”. Henrique conta sobre a oportunidade que teve de
cantarsuamúsicafavoritacomSinatranumevento,eodiretorentãopergunta:“porque
‘Myway’?”. 

Henrique: “My way” porque é a minhavida.Aletraemsiéaminhavida.
Bom,aletradizqueelefeztudoquepodiaserfeito,viajouprawest,viajou
proeast,viajoupraEuropa,viajoupratodososlocais,masfezdamaneira
dele. Certo ou errado ele fez da maneira dele. E eu acho que em
comparaçãoeufiztambémumacoisa,eufuiprosEstadosUnidosnaraça,e
fiz da minha maneira. E venci da minha maneira, ralando da minha
maneira. 


De todas as inserções musicais do filme, “My way” recebeu um tratamento
diferente, mais dinâmico, fugindo daregrageral,comduassequênciasdopersonagem
preparandoacenaaoladodeseutoca-discos.AssequênciasemqueHenriquecantasão
oápicedocaminhoatravésdoqualonarradordofilmelevouosespectadores:ahistória
que Henrique conta, a posição da música no enredo e por fim os planos em que
Henrique“encarna”osentidodesuavidanocerimonialcomseutoca-discos.Portera
maior entrada do filme, Henrique pode ser mostrado nesse crescendo, que culmina
numa autorrepresentação glorificante e única no filme. Nela, a câmera alterna de
enquadramentos constantemente, libertando-se de sua habitual fixidez e buscando
potencializaradramaticidadedaexibiçãomusical. 

Figuras2a5 
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Quadrosretiradosdamovimentaçãodacâmera,emumúnicoplano-sequênciaqueacompanhaHenrique
cantando“Myway”. 


Levando-seemcontaoconteúdodesuanarrativaeotratamentofílmicoquesua
inserçãorecebeu,Henriqueseafiguracomoumpersonagem-síntesedeEdifícioMaster,
abarcando todos os temas que perpassam o filme e representando a forma como o
narradorinsereasentrevistasnamatériafílmica.Afinal,emsuafala,Henriquediscorre
sobre a solidão do prédio e o resquício de comunidade aliaindarestante,construindo
um enredo melodramático para a explicação de sua própria vida. Enquanto isso, sua
imagem recebe umcomentárioexterno,feitopelamontagemepeloenquadramentode
câmera,pontosquediscutiremosaolongodocapítulo. 
Por fim,éimportanteressaltarqueainserçãodeHenriquedáotomdecomoo
filme encara a narrativa oral de seus personagens. Ao pedir que oentrevistadocante
“My way”, o diretor deixa clara sua opção por investir na autorrepresentaçãodeseus
personagens. Essa noção de representação de si se relaciona à ideia de que a vida é
perpassada por atuações que empreendemos buscando nos autovalorizar
biograficamente,frenteàshierarquiassociaisquenoscircunscrevem.Daíaimportância
de encarar as pessoas, dentro da situação da entrevista, como personagens que se
colocamemsituaçãodeexposiçãopúblicadaprópriafigura. 
Esses valores biográficos que compõem a autorrepresentação são veiculados
através do que Paul Zumthor chama deperformance80.Oconceitopodeseraplicadoà
açãodeumindivíduoqueencenaalgoapartirdesimesmonumdeterminadoespaçoe
tempo81 —nocasodeHenrique,aencenaçãopartedeleeésobreele.ParaZumthor,a
noçãodeperformancesósentidoécorroboradaseestiverrelacionadaaumcorpo,poisé

EstachavedeinterpretaçãodasentrevistasemEdifícioMaster,baseadananoçãodeperformance,que
noslevouàconheceraobradeZumthorfoiinspiradaemCláudioBezerra,“Umdocumentaristaàprocura
depersonagens”(in:OHATA,o p.cit.,pp.400-13). 
81 
ZUMTHOR,Paul.P
 erformance,recepção,leitura.SãoPaulo:Ubu,2018,p.40. 
80
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conhecimento cristalizado nisso que há de mais pessoal em nós, e aqui é o centrode
todo esse acontecimento82. O primeiro modo através do qual Henrique se performa é
pela voz. Fazendo uso da memória, Henrique pinçou os fatos que pareceram melhor
representar sua autoimagem, compondo uma narrativa de dificuldades e superações.
Assim,opersonagemseutilizoudeumfionarrativoquedessecoerênciaàhistóriaque
queria contar. A força de sua imagem eacoesãodesuafalaconferemaHenriqueea
personagens como ele o que Ismail Xavier identifica como a veridicidade de um
personagemclássico,comumarconarrativobemdelineado83. 
No entanto, para Zumthor, a representação ocorrida na performance também
precisa de um espaço, eissoquerdizerque,comotodososentrevistadosdofilmesão
encarados como personagens, as regras de montagem buscam explicitar o “palco” no
qual ocorrerá a encenação: a quebra operada entre “My way” narrada e “My way”
cantada tem essa exata intenção de explicitar a dimensão performativa de toda a
inserção de Henrique no filme. Após a performance,vemosahistóriadeHenriquede
outra maneira, indissociável dessa sua ação de cantar. Para ilustrar a natureza dessa
relação,Zumthorsevaledeumexemplopessoal: 

Nessaépoca,asruasdePariseramanimadaspornumerososcantoresderua.
Eu adorava ouvi-los: tinha meus cantos preferidos. […] Ora, o que
percebíamosdessascanções?[…]Ouvia-seumaária,melodiamuitosimples.
[…]Haviaumtexto,emgeralmuitofácil.[…]Alémdisso,haviaojogo.O
quenoshaviaatraídoeraaoespetáculo.[…]
Havia o homem, o camelô, sua parlapatice, porque ele vendia as
canções, apregoavaepassavaochapéu.[…]Maisoumenostudoissofazia
partedacanção.E
 raa canção84. 


Deformasimilar,depoisdaperformancedeHenrique,“Myway”decertaforma
passa a equivaler à própria narrativa mostrada — e, como o próprio entrevistado
pontuou, a canção é ele mesmo, a forma como se vê, como quer se mostrar. Para
performar,Henriquebuscounamemóriaoquejulgoumaisimportanteemsuavida.Na
I bid.,p.25. 
XAVIER,Ismail.IndagaçõesemtornodeEduardoCoutinhoeseudiálogocomatradiçãomoderna.In:
MIGLIORIN, Cezar (org.). Ensaios no real: odocumentáriobrasileirohoje.RiodeJaneiro:Azougue,
2010,pp.68-70. 
84 
ZUMTHOR,op.cit.,p.28.Itálicosdoautor. 
82

83
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performance,Henriqueé“Myway”,e“Myway”étudooqueHenriquecontouemsua
entrevista—asdificuldades,asolidão,avidahumildedequem,apesardetudo,fezas
coisasàsuamaneira. 
Nos outros entrevistados também é possível enxergar, no sentido proposto por
Xavier, essa operação de estruturação fílmica empreendida pelo narrador. Vale dizer,
então, que se a mise en scène em Master é bastante padronizada, o processo de
montagemquecriaonarradortambémoé.Aqui,deigualmaneira,valeoprincípiode
exporadimensãodeperformancenaatuaçãodospersonagens,easinserçõesmusicais
apenasdeixamissomaisevidente. 
Dessa forma, o narrador buscarepresentaroutropersonagem,Nadir,atravésde
sua relação com a música, conferindo protagonismo a essa dimensão da vida da
entrevistada através de canções e de enquadramentos que a registram ao lado de seu
teclado. O início da inserção de Nadir se dá com ela tocando, enquadrada em plano
médio.Nessecaso,onarradornãosófocanocorpodaentrevistada,comoquermostrar
os objetos de seu mundo particular que ela utiliza para seconstruirdiantedacâmera.
Umcortemaisfechadoiniciasuanarração,emqueamulherfalasobrecomoamúsicaa
distraieafazperdernoçãodetempo.Aindasobesseenquadramento,Nadircontaque
cantava na rádio, e em seguida revela de forma levemente circunspecta que mora
sozinha.Numoutroplanomédio,quetornaaenquadrarseuteclado,aconversavoltaao
tom agradável do início, quando Nadir diz que não se sente solitária e que trata de
enfrentarseusproblemas. 
Emseguida,oenquadramentovoltaasefechar,eNadirdispara:“Quandovocês
quiserem eu canto, eu não souinibida.Jánotou?”.Ocortemantémofocoenquantoa
personagem canta “Nunca”, de Lupicínio Rodrigues, fechando a inserção. A música
comoestratégiadeconservaçãodavidaéotomquemarcaaentrevistadarisonhaNadir.
O aparente contentamento da personagem com sua rotina contrasta com o conteúdo
saudoso da canção, que imprime um leve tom de melancolia a todo o conjunto.
Construindo uma imagem de alegria e desinibição, Nadir se mostra em paz com sua
solidão,quepareceencararcomnaturalidade. 
Os enquadramentos de Edifício Master funcionam para representar o corpo, o
tempoeoespaçonadimensãoperformática85.Damesmaforma,comovimos,porvezes
85

B
 EZERRA,op.cit.,2009,p.13. 
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o “palco” também é focalizado, por meio de objetos e do próprio apartamento do
personagem, elementos importantes da performance. O jogodeaberturaefechamento
dos enquadramentos é um recurso narrativo básico quepotencializaaperformancedo
personagemquando,nocasodeNadir,porexemplo,oplanosefechanorostodelanos
momentos em que faladesolidão,eseabrequandocontasobresuaatualpazinterior,
ancoradanamúsica,representadapeloteclado. 
Umaoperaçãonarrativasimilardecriaçãodediscursoatravésdonarradorsedá
no tratamento da entrevista de Marcelo. Sua inserção inicia num plano médio, que o
enquadra como parte da moderna e insípida paisagem que o circunda.Suaestaçãode
trabalho, à direita do quadro, ocupa a maior parte da tela; atrás de Marcelo e à sua
esquerda vê-se uma mulhersentadadecostasparaacâmera,passandoroupasrenteao
balcão da cozinha americana. O modo afetado de gestos e a fala professoral sobre o
bairro se relacionam com esse primeiro plano como uma espécie de delineamento do
personagem. 
Esse enquadramento em plano médio se justifica pela intenção do filme em
reforçar a figura de Marcelo como um sujeito altivo, que fala de uma posição
distanciada,técnicaelevementeintelectualizada—representaçãoque,noentanto,parte
doprópriopersonagem.Essediscursodonarradoréreforçadoquandooapartamentode
Marcelo é mostrado, revelando a figura humana ao fundo do quadro, muito
possivelmente uma empregada doméstica. As sequências seguintes fecham-se em
relaçãoaoprimeiroenquadramento,massemprecaptamMarceloeamulheraofundo.
O personagem fala sobre os motivos que o fizeram conhecer Copacabana, sobre a
diferença do olhar de quem passa e de quem mora no bairro, que é tão diverso e
abarrotado. Apreende-se com facilidade em sua fala a tensão entre oincômodoqueo
bairro lhe causa e a tentativa de explicá-lo. Quando Marcelo se volta aNatalina—a
mulher ao fundo —, a espécie de autoridade que ele busca construir em sua fala é
apenasagudizada:“Natalina,oquevocêachadisso,dessacoisadeCopacabana.Você
que trabalha aqui em duas residências, fala um pouco pra gente aqui. Dessa… dessa
confusãoqueéCopacabana.Olhapracá,olhapragenteaqui,falanaturalmente…”. 
Nessapequenasequência,duranteaqualNatalinarelutaemolharparaaequipe,
seriapossívelatéenxergarumgestodemocráticodeinserçãodooutroemumaconversa
com a qual também pode contribuir, não fosse a forma como Marcelo age,
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constrangendoamulherparainteragircomacena,definindo-a(“Vocêquetrabalhaaqui
em Copacabana”) e limitando o assunto de sua fala. Com essa abordagem, Natalina
acaba repetindo a fórmula de Marcelo (“Ah, é muita confusão né? […]”), e o
enquadramentoqueafocanumzoomlogorecebeocortefinaldainserção.Oproblema
dafórmulade“daravoz”aooutroraramentesemostroutãoexplícitoeespontâneono
filme. É, portanto, na autoimagem de autoridade cordial que se sustenta a força da
performancedeMarcelo.Nocasodessepersonagem,aoperaçãodonarradoraderiude
inícioàautoimagemqueaquelequeriatransmitirparaacâmera,masMarcelonãopôde
controlarascontradiçõesdacena,evidenciadasnapresençadeNatalina. 

Figuras6a7 







OsenquadramentosorganizadospelonarradorservemtantopararegistrarMarcelocomoparausarseu
entornoparafazerumcomentárioacercadopersonagem,instigandoocontatodoespectadorcomafigura
aofundo:Natalina. 


Esther é mais uma personagem que tem sua performance ancorada em outros
elementos destacados pelo narrador que não sua própria narrativa. Ao entrar no
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apartamento de Esther, a pesquisadora Consuelo Lins apresenta Jacques Cheuiche, o
câmera principal, e Coutinho. Os momentos iniciais de Esther são carismáticos e
descontraídos, externando seu amor-próprio, desenvolvido emrazãodasexigênciasde
seu convívio com a alta sociedade carioca. Um corte mantém o enquadramento em
primeiroplanoenquantootomeotemadaconversasãomodificados.Séria,Estherdiz
que Copacabana é um lugar muito violento, e nesse momento a voz de Consuelo
repercuteperguntandosobreumahistóriaemespecífico. 
Então, Esther conta sobre quando foi sequestrada e obrigada aentregartodoo
seu dinheiro. A personagem narra ahistóriacomtristezaedeformaemocionada,mas
logoexpressaódioaomencionarumasacolaqueosequestradorlheentregoufazendoas
vezes do dinheiro entregue por ela, mas queestavacheiadepapel.EnquantoEsthera
pega num armário localizado às suas costas, a câmera faz um lento zoom out,
enquadrandoamulhereasacolaemplanomédio.Essaamplitudesemantémdurantea
faladaentrevistadaaocontarqueplanejousesuicidar.Numzoomin,acâmeraretorna
demoradamente ao primeiro plano à medida que a personagem relata que desistiu da
ideia. Um último corte estabiliza esse enquadramento, e vemos Esther reassumir sua
descontração e falar de novo em amor-próprio. No entanto, suainserçãoterminacom
uma frase forte: “Asolidãomachucamuito”.Ofioqueuneessassequênciaspromove
ummovimentoquealternaentredescontraçãoeseriedade,numtestemunhocrivadode
estratégiasdesobrevivência. 
Coutinho instiga a performance dos personagens, e muitas vezes podemos
ouvi-lo em voz off fazendo perguntas sobre a vida de cada um deles, sem um tom
conotativo. Questões como “por quê?”, “explica isso pra mim?” e “isso é bom ou
ruim?”buscamextrairalgomaisdanarrativadospersonagens,abrindoespaçoparaeles
quebrem a espécie de script que montaram para exibir. O diretor raramente levanta
temasemsuasperguntas—anãoseravidacotidianadoprédio—ouquersabersobre
aopiniãodospersonagenssobrealgumassunto.Seanarrativaéofocodofilme,estase
baseiasobretudonatrajetóriasingulardecadaum.Ficaacargodonarradortranspô-las
num enredo coeso na formalização final do filme. Dessa forma, como afirma Xavier,
podemos dizer que a equação do personagem entrevistado que performa a si mesmo
atravésdavoz,docorpo,doespaçoedosobjetoséaformafílmicaporexcelênciaaser
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trabalhadapelonarrador86.

1.1.1Quedaesuperação:oequilíbriodomelodramadiário 

Enquadrar Henrique se como um personagem “clássico” faz com que seja
possíveladicionaroutracamadaàsuanarrativa:omelodrama.Ouseja,eleconstróium
enredo clássico em cima de recursos do melodrama, coroado por sua performancede
“Myway”.Essamesmapotencializaçãooperadapelonarradorpodeserencontrada,por
exemplo, na já mencionada Nadir e em Suze, que examinaremos nos próximos
subcapítulos. Não só os personagens recorrem a elementos do melodrama, como ele
constituialógicanarrativademuitosdeles. 
Bezerra, Baltar eSaraivaapontamosrecursosnarrativosmelodramáticoscomo
os mais característicos das performances do filme.Centradoemnarrativasindividuais
num condomínio de classe média, Edifício Master encontrou performances que,
conforme afirma Saraiva, mobilizaram a intimidade como o espaço da verdade, uma
espécie de construção de uma antinomia entre interior bom e verdadeiro versus um
exteriormalepernicioso87. 
No melodrama, segundo Xavier, a personagem é vítima de circunstâncias que
decidemseudestino,eaeventualsuperaçãodessesentravespoderáequalizarahistória
numadefiniçãomoraldavidadopersonagem,passíveldeserensinadaparaosoutros88.
Além disso, os conflitos e suas resoluçõessempresãoexpostos,oquedáimportância
paraadimensãográficaeafetivadasaçõesedasdecisões89.Assimsendo,omelodrama
é uma chave primordial para o entendimento da construção narrativa da performance
dos personagens em Edifício Master, influenciadapelaculturadramatúrgicatelevisiva
advindadasnovelas90.Vejamosalgumasocorrênciasdissonodocumentário. 
Renata se apresenta inquieta e apaixonada durante sua fala. Sua inserção se
sustenta em torno de uma pessoa ausente na conversa, Christopher, seu namorado
americano.Enquantofaladeleedecomoosdoissetratam,apersonagemmovimentaas
X
 AVIER,op.cit.,2010,p.67. 
SARAIVA,op.cit.,2 013,p.566. 
88
BALTAR,op.cit.,p.253 
89
XAVIER, Ismail. Melodrama, ou a sedução moral negociada. In: ______. O olhar e a cena:
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mãosealisaconstantementeoscabelos.Masumcortefechaoquadroemprimeiríssimo
plano,dandoinícioàhistóriasobreoutrafacetadesuavida.Sériaeporvezesrancorosa,
Renatacontadoabortoquesuamãeaforçouarealizar. 
Ao fim, num outro corte, o enquadramento volta para o primeiro plano na
seguinte fala: “Hoje eu sou a Renata e pronto e acabou, anumberoneinBrazil[…].
Ninguémmedeixamaisprabaixo”.Essefinalrevelaumaespéciedeciclo,jácomuma
essaalturadofilme,propostopordiversospersonagens:assimcomoEsther,Renatafaz
questão de terminar sua entrevista num tom oposto ao que vinha adotando. De certa
forma, isso aponta para a consciência da autoexposição pública e, para garantir uma
composiçãogeralpositiva,asfalassão“retocadas”visandoaumequilíbrio—sejapara
odecoro,sejaparaassumirumacoloraçãomaisvistosa. 
JáMariaReginaeCarlossãofilmadosladoalado,eaprimeirarespostadelejá
imprime o tom predominante na inserção: a incomunicabilidade e a discordância
tragicômica entre osdois.QuemseimpõemaisecomandaainserçãoéMariaRegina,
quepassaaserfocadanumzoompelacâmera,deixandoCarlosforadoquadro.Assim,
em primeiro plano, a personagem conta que quase se suicidou em razão de umatrito
comomarido.NaspoucasvezesemqueCarlosfala,ocortevoltaaenquadrarosdois,
masnãodemoraparaqueMariaointerrompaeretomeanarrativa.
Essa performance conjunta inaugura, segundo a ordem em que aparece, uma
nova interação entre personagens no filme. Nela, é notável a existência de certa
preocupação dos entrevistados em construir mutuamente a imagem como casal na
situação de entrevista — o que é bastante delicado, uma vez que a autoimagem está
semprevinculadaaooutro,quepodedesmentirouconfirmaroqueédito. 
O destaque, porém, é a maneira como Maria destoa na cena, quando fala
abertamente sobre seu marido e por vezes focando a narrativa em si mesma. A
exposição de temas íntimos,comoaqualidadedoamorentreosdoiseaexistênciade
diversos abortos, dentro do casamento parece ter a intenção de constranger Carlos e
realçar as insatisfações que ela tem dentro do casamento. Nos momentos finais da
inserção do casal, Coutinho faz uma provocação a Maria: “É campeonato?”. Como
resposta, uma frase pretensamente lapidar de Carlos — “Nós nãoprestamos,masnos
amamos”—eemseguidaoutradeMaria:“[…]seaconteceralgumacoisacomigo,eeu
mematar,eumatoeleprimeiroedepoiseumemato”. 
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MesmocomalargarisadadeMaria,oquepredominaaliéatensãoentreosdois
frente à imagem socialmente aceita de felicidade conjugal. Ademais, um clima de
destinotraçadoéevocado,comoseocasalestivessefadadoamorrerjuntoemsuafalta
de comunicação. A aparição de Maria é marcante por ter quebrado os protocolos
sociais, expondo intencionalmente os “segredos de alcova”. Na lógica domelodrama,
elarecorreaosensacionalismoebuscaexplicitaraomáximoosproblemasadvindosde
seucasamento. 
Guardando algumas semelhanças com a inserção de Maria Regina e Carlos, a
entrevista de OswaldoeGeicysecaracteriza,noentanto,pelotomcordialecarinhoso
entre os dois, que ocupam de forma equilibrada a montagem do filme — quando a
história diz respeito a apenas um deles, a câmera foca esse personagem. O pacto
conjugal não é quebrado, e, em meio às suas falas, o casal dialoga, se olha e brinca.
Coutinhoparecequererconduziraentrevistanestetom:primeiroavidadeum,depoisa
de outro — rumo ao“encontromaravilhoso”,comooprópriodiretorinsinuanumade
suas perguntas. Além disso, exploraumpoucodopotencialdecomicidadedarelação,
comonapergunta“Asenhora,quandoprocurou,queriaum[homem]bonitotambém?”,
chegando até a se permitir um comentáriosobreGeicy:“Táumbroto”.Recheadosde
pequenas histórias engraçadas sobre a saga de encontrar um companheiro na
meia-idade, os relatos também são perpassados pelasolidão,masquelogoésuperada
pelo final feliz: o encontro dos dois, simbolizado pelo afago que trocam ao final da
entrevista. No caso deles, o veio melodramático se sustenta pela exteriorização
sentimentalconstantedocasal,queconstruiuparasiumahistóriadepercalçoscujofinal
éasuperação—o“encontromaravilhoso”daintervençãodeCoutinho. 
Essearcooucélulanarrativamelodramática—nosentidodequeasdificuldades
ao longo da vida são superadaspeloesforçomovidopelaverdadeíntima—écomum
no filme, como visto naperformancedeHenrique,esurgetambémemoutrainserção.
Logo de início, Antônio Carlos alerta paraaequipequeégago,edizqueaentrevista
não será boa. Nas primeirastrêssequências,suafalagiraemtornodeperguntassobre
famíliaetrabalho,eopersonagemrelataumasériedeofíciosqueexerceueobstáculos
que enfrentou desde a infância, sendo amparadosomentepelamãe.Defalapausadae
demonstrandoalgunstiques,suanarrativaé,noentanto,fluida.Notandoisso,odiretor
perguntaporqueelenãogaguejou: 
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AntônioCarlos:Nãosei,foiDeus!Faloupormim!Foimaravilhoso. 
Coutinho:Porquê? 
Antônio Carlos: Porque eu tive mais uma vez a oportunidade de passar a
público a minha infância que, apesar de sofrida, apesar deàsvezesum
pouco amarga, nunca tive a necessidade de pegar pó, beber cachaça,
sempre mantive a minha dignidade. Não tenho nada que pese os meus
ombros,tenhoaconvicçãodequefuiumbomfilho[…]. 


Esse pequeno diálogo sintetiza o tom da inserção do personagem no filme. O
ápicedaemoçãonasuafalasedájustamentequandocontaumahistóriaqueprovasua
idoneidadeebomcaráter:AntônioCarloschoraaolembrarqueseupatrãopermitiuque
elevisitasseamãedoente“nãoporqueprecisava,masporquemerecia”.Justificandoseu
pranto, diz que é meio “frouxo”, motivando a pergunta de Coutinho “isso é bom ou
ruim?”. O personagem, então, responde: “O homem não chora pelo simples fato de
chorar. O homem… eunãomeescondo,eusouesse”.Emresumo,apesardeodiretor
repetidasvezespedirqueeledesenvolvaalgumasdesuascertezas(dequevaigaguejar,
de queéfrouxo,etc.),ainserçãodeAntônioCarlosgiraemtornodaimagemquetem
de si, expressa numa narrativa de dificuldades e superações e na certeza deseuvalor
próprio. 
Esse arco narrativo também salta aos olhos quando analisamos outra
personagem,MariaPia,quedividesuaprimeiracenanofilmecomseunetoFelipe,que
está à sua direita, ambos delineados em plano médio. O menino apenasacompanhaa
avóesófalaaofimdainserção.OenfoquedanarrativadeMariaésuavidanotrabalho,
apresentada com a simplicidade de quem tem uma visão muito clara e sólidasobreo
mundo.Anecessidadedetrabalharesemanteréautoevidenteparaapersonagem,que
criticaa“pobrezadeespírito”dosquenãoseesforçamcomoela—“umavitoriosa”,em
suaprópriaconcepção.Logoapósessaautointitulação,onarradormantémacenanum
silêncio entre entrevistador e entrevistado, e Coutinho demora alguns segundos até
formular uma pergunta genérica. Quando o diretor cita a palavra “pobreza”, é
interrompido por Maria, que replica veementemente que isso não existe. Coutinho é
atropelado diversas vezes pela personagem, que parece considerá-lo ingênuo: “É só
querertrabalhar,rapaz!”,“Eulidocompobres,euseicomoelessão.Elesmentem,você
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nem sabe como eles fazem”. Apesar disso, Coutinho incita Maria a continuar seu
discurso:“Maselessãopreguiçosos?”,“Ospobresnemissofazem?”.Ficaclaroparao
diretor o tom da fala de Maria — “Eu estou do lado da realidade” —, eesseruídoé
mantidopelonarrador:ficaclarocomo,apósummomentodesilêncioetensãoentreos
dois,Coutinhoresolveestimularapersonagemadesenvolverseupontodevista. 
No entanto, a participação de Felipe revela outra faceta de Maria:elaoafaga,
como uma avó zelosa. Esse molde melodramático é similar ao da performance de
Antônio Carlos e Maria: nele, o mundo individual se choca constantemente com o
mundosocial,numasagaemqueopersonagemsaivitoriosoe,comonasnovelas,tem
umamoraldahistóriaparacontar. 
Já Luiz, o “porteiro-chefe” do edifício — comooletreirodenomina—,éuma
figura séria, de fala calma e olhar monótono. Em sua inserção, o personagem medita
sobre suarelaçãocomopai.Luizsuspeitadequeseuaquelequeseapresentavacomo
seu pai adotivo era, na verdade, o biológico. Essa é uma resposta que o personagem
esperareceberdamãe,umavezqueopaiestámortohácatorzeanos,maslheaparece
constantementeemsonhos.Duranteaentrevista,Luizrevelaquesuahistóriaolevoua
se identificar com um caso de abandono de bebê ocorrido no prédio, ideia que é
organizada pelo narrador ao traçar um arco entre o nascimentodeLuiz,omistériode
suavidaeocasodobebêabandonado.Alógicanarrativadainserçãodopersonagemse
sustenta,portanto,nodestinoqueoenigmaimpôsàsuavida,situaçãoqueeleobserva
passivamente. 
Emsíntese,oconjuntodessasentrevistaselencadastrazumasériedeelementos
recorrentes, biografemas ou células narrativas — o pai ausente, as dificuldades da
infância,osproblemasconjugais—,tratadoscomumequilíbriomelodramáticoqueos
equaliza com um “final feliz”, explicitando a garra e a força de vontade das
personagens91. Contra tudo e contra todos, muitos em Master se mostram como
guerreirosquesuperaramimpassesehojetêmumamensagemapassar,uma“moralda
história”. Na dimensão individualizada de suas vidas,suashistóriasparecemterainda
mais necessidade de sercontadas,porquesãopraticamenteoúnicomeioquetêmpara
sevalorizar,umavezqueoesteiosocialseencontratãofragilizado. 
Comofalamos, ElizabethTonkinconsideraacélulanarrativacomoumapequenapartedeumenredo
que se repete constantemente durante uma entrevista. Identificar tais células seria primordial numa
abordagemquevisadesconstruiraautoevidênciadenarrativasorais.VerTONKIN,op.cit.,p.4. 
91
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Adotandoparasiumacomposiçãonarrativamelodramática,aspersonagensdão
sentido e coerência à própria vida, e é essa imagem que intencionam passar para a
câmera. Coutinho parece intuir que essa é a força específica da performance destes
personagens, por isso busca provocá-la. O narrador, por sua vez, ajuda a passar essa
mensagem, através da economia fílmica das entrevistas e dos comentários imagéticos
que salpica aquieali.Porém,seessaéaforçadamaioriadasinserçõesdeMaster,há
um caso que destoa dos demais, subvertendo a lógica narrativa melodramaticamente
coesa. 

1.1.2AforçadafabulaçãoemAlessandra 

Alessandraencheatelacomseurostoenquadradoemprimeiríssimoplano.Sua
inserção é a segunda mais longa no filme, e a montagem de seus planos segue uma
ordem temática cronológica, operada pelas perguntasdodiretor,terminandocomduas
questões sobre a própria entrevista em si. No entanto, Alessandra ultrapassaqualquer
circunscriçãoprevistaemroteiro. 
Sua fala é atravessada por idas e vindas, mudanças de direção que sempre
colocamemsuspensosuasfalasanteriores.Coutinhoaproveitaaliberdadenarrativade
Alessandraefazperguntasabertas:“Comoéviverassim?”,“Vocêgostadeviver?”.Isso
também instiga o diretor a decifrar osignificadodesuasasserções:“Oquequerdizer
isso?”, “Por que diz isso?”. Ela parece estar constantemente improvisando, ora
criticandosuaprofissão,oradefendendo-acomonormal;afirmandoquegostadeviver,
mas que os mortos estão numa situação melhor.Aocontráriodosoutrospersonagens,
Alessandra não tem uma históriatãodefinidaparacontar,oquelhedámaisliberdade
paraseconstruirereconstruirenquantofala: 

Eunãoquero,nemela[minhafilha]nemminhairmã.Nãoqueroquefaçamo
mesmo.Euvoutrabalhar,pagarosestudos,curso,tudooqueelaquiserfazer,
elaeaminhairmã.Oquequiserfazereuajudo,eupago,façotudo.Pranão
fazer o mesmo. Mas se quiser fazer, cê acha que eu vouproibir?Nãovou
não.Vaidoerigualdoeunaminhamãe.Claro,éminhafilha.Maspaciência.
Euvoufalar“olha,tádoendo,cêtámemagoando”,masachoqueeunãovou
falarissonão!Porqueseeufalarissoelavaifalar“vocêmagoouminhavóe
elanãofalouissopravocê”. 
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A força da inserção de Alessandra está justamente nessa falta de coerência
internadesuanarrativa,resultadodeumaperformanceumpoucoimprovisada,quenão
segueregrastãoestáveisdeautorrepresentação.Seulargotempodeinserçãosejustifica
por operar muito do que Coutinho busca nessas situações de entrevista: que o
entrevistadosesintaàvontadeeselibertedasamarrasdapersonagemclássica.Segundo
Xavier, esse é o ponto de tensão principal das entrevistas dofilme,pois,emborahaja
essa intenção do diretor, muitos dos personagensseconstroemcomo“clássicos”,com
umaautoimagemnarrativamentecoerente92. 
Esse fazer-se e refazer-se constante de Alessandra ganha novos contornos
quandoCoutinhoperguntaoporquêdeeladizerquementemuito: 

Alessandra:Ai,eusoumuitomentirosa.Eeucontomentiraeeuachoquepra
gentementiragentetemqueacreditar.Temqueacreditarnamentirapra
mentira ficar bem-feita […] e eu até choro pra mim acreditar numa
mentira. E cê sabe que tem mentira que eu acabo acreditando que é
verdade? 
Coutinho:Emedizumacoisa,oquequevocêmentiunessaconversa? 
Alessandra: Ah… agora eu não menti nada não. Ontem eu menti pra eles
[…], pra você ver como eu sou uma mentirosa verdadeira. Eu falo a
mentira,maseufaloaverdade. 


AfaladeAlessandracolocaumaquestãoparaosdemaispersonagensdofilme:
o que está sendo dito é verdade ou mentira? O paradigma da “mentirosa verdadeira”
escancara mais uma vez a dimensão performativa, circunstancial e fabular que, no
limite, toda narração oral baseada na memória contém. Mas, nessa perspectiva, a
questão da verdade não é dointeressedodiretor,que,segundoBezerra,jamaiscoloca
em xeque as assertivas e as negações de seus interlocutores93. Baseadas na memória
individual, as narrativas são partes de um todo que não pode, por definição, ser
representadointegralmentenumaentrevista.Mesmoassim,ospersonagenscontamuma
história, e porcontarem-nanopresentedoencontroelestambémescolhem,esquecem,
mostram e moldam suas vidas para a câmera. Dessa maneira, aliada à incompletude
XAVIER,op.cit.,2010,p.77. 
BEZERRA,op.cit.,2013,p.404. 
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intrínsecadamemória,Alessandraescancaracomonenhumoutropersonagemnofilme
adimensãofabulatóriasubmersaànarrativadetodososentrevistados. 
Emverdade,seéissoqueinteressanofilme(performance,memóriaindividuale
fabulação), há uma contingência crônica acerca doquesepodeafirmarouseabstrair,
tendo por base essas entrevistas. Sendo esse o material principaldodocumentário,há
sentidospredominantescriadospelonarradoremtornodele,oqueseafiguracomouma
série de comentários externos à entrevista produzida pelo narrador. Ou seja, se a
inserção de Alessandra obteve sua força somente pela narrativa — daí o foco do
enquadramentoquasesempreemseurosto—,muitosoutrospersonagens,comovimos,
são auxiliados por canções, objetos e seu próprio apartamento para se apresentarem
diantedacâmera.Essessão,emgeral,oselementosqueonarradortomacomoobjetos
paraesculpiraformafílmicadaentrevista.Sóqueissoaindanãoserveparaumaanálise
de Edifício Master como um todo, pois há mais um elemento a ser introduzido na
equação a fim de que compreendamos o princípio fílmico da obra, do qual parte sua
estruturação. 

1.2 PLANOS EXTRAENTREVISTA: A MOLDURA ESPAÇO-TEMPORAL E A
CRIAÇÃO DE PERSPECTIVAS PELO NARRADOR — TEMPO PRESENTE E O
JOGOEXTERIORVERSUSINTERIOR 

Nenhumplanocontidonaobraérealizadodeforaparadentrodoprédio,oque
configura a criação, por parte do narrador, de um ponto de vista específico do filme,
acercadopalcoondeasaçõesdanarrativasedão.Emoutraspalavras,oespectadornão
é colocado na perspectiva de quem olha do outro lado da rua para oedifício,masde
quem estádealgumaformadentrodesseestreitoespaçonoqualtranscorreainteração
da equipe com os entrevistados. Assim, até os planos voltadosparaforadoprédio—
tomados através de janelas — se juntam aos de corredores e elevadores na
representação de um território claustrofóbico. Jáotempodiegéticodaobraémarcado
pelaautorreflexividadegeradapelosdiversosplanosquemostramaequipedefilmagem
emação. 
Tomados em sua completude, os planos extraentrevista de Edifício Master
simbolizamumespaçoetempolimitadosaoprédioeàagendadefilmagemdisponível
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pela equipe do diretor. Essa construção é a chave para compreenderaformacomose
agenciou a situação das entrevistas no filme como um todo, e quais significados isso
criounestadinâmica. 
Oefeitodesseconjuntodeplanoséexporocaráterdeartifíciodoprópriofilme
que estamos vendo, de modo a inseri-lo numa temporalidade que revela existir um
antes, durante e depois das gravações que desenvolveram as imagens exibidas,
desnaturalizando-as. Em outras palavras, o narrador quer mostrar que o filme que
estamosvendofoiproduzidonumcertopresentedelimitadoe,assimperspectivado,tem
o seu discurso limitado pela contingência da verdade dos fatos e das narrações nele
inseridos. É essa a intenção do narrador com esses planos, o que explica também a
inserçãodepassagensemqueospersonagensdiscutem,rebatemouinterrogamodiretor
durante a cena. Essas “sujeiras” no material, comumente descartadas em outras
produções, são aqui primordiais para se expor as imprevisibilidades de um projeto
exercidoemconjuntocompessoasdecarneeosso. 
Aprofundando-nos no espaço delimitado pelos olhares da filmagem
extraentrevista,podemosdiscernirmaisquatrosubdivisõesespaciais,atravésdeplanos
que criam perspectivas específicas. O parâmetro dessas subdivisões aponta para a
matéria fílmica central do filme: as entrevistas, ocorridas nos cubículos de seus
narradores. Assim, indo gradativamente do espaço mais aberto ao mais fechado, a
primeira subdivisão é o conjunto de imagens que filmam as telas das câmeras de
segurançadoprédio,asquaisregistramasáreascomunsdoedifício.Asegundaéados
meandros do edifício, que mostram as áreas comuns sem a mediação das telas. A
terceiraéadeumentrelugarcompostodosplanosnosquaisaequipedefilmagemestá
nos espaços comuns, como os corredores, e adentra os lugares onde serão feitas as
entrevistas—cenasqueemgeralaparecemlogoantesdeumnovoencontro.Aquartae
maisintrospectivacircunscreveoolhardoespectadoraoapartamentodosentrevistados
— comexceçãodascenascomosíndicoSérgioecomoporteiroLuiz,quesedãoem
lugares administrativos —, os planos tomados nas perspectivas dejanelas(filmadosa
partirdesseespaço)easimagensdosprópriosapartamentosvazios. 
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Osdiversosespaçosperspectivadospelosolharesemuladospelafilmagemextraentrevista—
partindodoambientemaisabertoaomaisfechado. 


Juntas, essas quatro subdivisões estruturam, na diegese do filme, um discurso
fílmico acerca de seu espaço-tempo. A dinâmica aqui traçada pelo narrador entre
exterior e interiorsobdoissentidos:emprimeirolugar,oexterior—arua,obairro,o
mundo —, que só é visto a partir de dentro prédio; em segundo, o interior dos
apartamentos e seu relativo exterior, o ambiente do edifício. Dessa forma, o mundo
social é substituído ou representado — através do conjunto desses planos — pelo
mundoprivadodosmoradores. 
Essadelimitaçãoespaço-temporalnospermitedizerqueofilmerepresentauma
equipedefilmagemlidandocomadivisãoentreexternoversusinterno,públicoversus
privado. Essa dinâmica é o que conecta as sequências das25entrevistasinseridasem
EdifícioMaster.Opontodevistacriadopelofilmeé,portanto,duplo.Oprimeirodeles
é autorreflexivo, que localiza uma equipe adentrandooprédioeomundoprivadodos
moradores, e ajuda a perspectivar o filme comoprodutodeumpresentedafilmagem,
além de figurar a relação da equipe com os diferentes espaços do prédio, segundo a
dinâmica doexterioreinterior,privadoepúblico.Ooutropontodevistaéoperadode
forma distanciada, observando os ambientes do prédio e simbolizando os olhares ali
criadospelaspessoasqueohabitam,sejaatravésdascâmerasdesegurança,sejaatravés
das janelas. Neste caso, é fundamental ter em mente que o prédio, no filme, é
significantetantodoespaçomaterialsubdivididoemexterioreinteriorcomodeestados
de espírito relativos aos personagens (solidão, fragmentação social, opressão da
vigilânciae tc). 
Nos planos em queaparecem,osespaçosdoprédioestãoquasesemprevazios,
evitandoumefeitodeilustraçãodiretacomrelaçãoàfaladospersonagens.Essessãoos
palcos ocupados pela equipe de filmagem e pelos personagens, e assim formam
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sequênciasqueajudamaexplicitaradimensãoperformáticadasnarrativas.Taisespaços
não estão vazios, mas apenas desabitados, e não demora até que o narrador, em sua
ordenaçãodofilme,logoospreenchacomvidaecompalavras.Aestreitezadosespaços
vazios e os variados objetos ali inseridos sãoacircunscrição,criadapelonarrador,do
que significa a vida relativamente isolada que os personagens levariam. Em outras
palavras, todas essas imagens do prédio estão subordinadas ao conjunto de narrativas
dasentrevistas,evocando-ascomumvazioaserencarnadoporelas. 
No entanto, é analisando a interação composta de imagens de entrevistas e de
extra-entrevistas quecomporemosaestruturadofilme,atravésdeseuprincípioformal
decomposição. 

1.2.1Oprincípioformaldomosaico 

Quando Daniela é introduzida no filme, a produtoraEliskaAltmannestáàsua
porta. Sua inserção é uma dasmaislongas,com5minutosdeduração.Apersonagem
estavadormindoquandofoichamada,masafirmaquegravarnaquelascondiçõesnãoé
uma questão:“Problemaédequemvaiassistir,porqueeuacabeideacordareessaéa
minhacara”.Asolidão,asociofobiaeaconstruçãodaautoimagemsãoospontosmais
críticosdaentrevistadeDaniela. 
Um plano médio que expõe Coutinho à esquerda e Daniela à direita revela a
distância entre os dois e adere o enquadramento à perspectiva do diretor, que está
olhandoparaaentrevistada.Aessaalturadainserção,apersonagemjáhaviadiscorrido
sobre sua aversão ao contato humano no prédio e no bairro. Esse enquadramento
ilumina algo que se nota desde o início da narrativa: com seu tom monotônico e
arrastado, Daniela quase nunca fala olhando para o diretor. Na sequência seguinte,
Coutinho pergunta justamente o motivo dessa postura da personagem. Ao responder,
Daniela mira Coutinho no mesmo instante e se justifica: “Não porque oqueeuestou
dizendonãotenhaveracidade,masporqueeunãoseiseeutenhoaautoconfiançapara
encará-lo”, e depois diz que “Não estou devendo nem temendo, mas aqui estou
temendo”. A fixidez dos planos é abandonada quando Daniela se levanta para pegar
seus quadros e explicá-los. A câmera se liberta da posição usual e acompanha a
entrevistada enquanto ela se movimenta pelo apartamento, num leve plongée. Em
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seguida,DanielalêparaCoutinhodoispoemasdesuaautoria. 


Figura13 




Onarradormaisumavezquebrasuaregrageral,naintençãodefazerumcomentárioimagéticoacercada
situaçãoinusitadaduranteaentrevistadeCoutinhocomDaniela. 


A inserçãodeDanielaésustentadaporumafalaaltamenteambígua,queoscila
entre a timidez sociofóbica unida àautocríticaeumaligeiravontadedeseexplicar.A
autoimagem,então,éconstruídaatravésdejustificativasedoselementosquecircundam
a entrevistada — como seus quadros e seus poemas. Em nenhuma outra inserção do
filme a solidão e a sociofobia se expressam de maneira tão clara. Parte da
responsabilidade é do narrador, que não se furtou a trabalharemcimadessasituação,
potencializandoasuavebarreiraentreDanielaeodiretor. 
A vontade de “ver e não ser vista” da personagem tem relação direta com as
imagensextraentrevistasdascâmerasdevigilância,queprocedemdessaformaaofilmar
os ambientes do prédio. Essa maquinação é uma das que estruturam a vida cotidiana
urbana, e é justamente dela que Daniela também busca fugir, construindo seu mundo
próprio—apartando-se. 
Na perspectiva de Daniela, sua sociofobia se agudiza não só com o olhar
impessoal da câmera de vigilância — presentes no filme desde seu início —, mas
também comodequalquerpessoa.Apersonagemexternalizaessereceionumdeseus
quadros,Aflorestadedesespero: 

Floresta é um lugar tão dúbio…aflorestaévocêexplorar,éarborização,é
oxigênio,éaventuraeéenigma,éoquepuxaacuriosidade.Inclusivemuito
citadanashistóriasinfantis,inclusiveasquecolocammaisterror[…].Eaqui
sãoosolhares,quecolocamaselvadepedracomoumlugaremquehámuita
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paranoia e há muita invasão e que de alguma forma parece que estamos
sempresendoassistidos. 


Para Daniela, oexteriorécomoumafloresta—repletodemistérioeaventura,
porém prenhe de perigos — que ela quer ver, mas sem ser vista. Porém, como se
arriscou a ver, sabe que os outros querem ser vistos, e assim conhece padrões de
aceitação social que não deixa de reproduzir em sua inserção no filme. Daí suas
justificativas,suaautovalorizaçãopormeiodaintelectualidadedeseuvocabulárioesua
veiaartística.Dessemodo,ocomentáriodelacaracterizacomveemênciaaambiguidade
desuaperformance. 
As cenas que dão sequência ao filme, encerrando a inserção de Daniela, são
curtos planos enquadrados da perspectiva de janelas entreabertas de apartamentos —
comodissemos,nãosãoimagensdoexterior,masdequemestádoladodedentroeolha
parafora.Essaperspectivadoenquadramentoéademilhõesdepessoasquevivemem
apartamentos,epodemdesfrutardeumolharanônimoeimpuneparaosarredores.Ou,
pelo menos, é o que Jeff (James Stewart), de Janela indiscreta (Alfred Hitchcock,
1954), queria ter para si. Esse tipo de olhar, trazido pelos filmes, tem uma conexão
direta com Daniela, pois conjuga o conteúdo de sua falacomplanosquerepresentam
imageticamente o isolamento eopanoptismo:verenãoservisto.Essarelaçãoentreo
conteúdo da fala de Daniela easimagensquesugeremofuncionamentopanópticodo
olharé,portanto,direta. 

Figuras14e15 







OfimdainserçãodeDanielaeocomentárioimagéticologoposterioraela:verenãoservista. 


Um procedimento análogo pode ser observado com relação ao tratamento da
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entrevista de Suze. Ex-dançarina,elacomeçafalandodesuapassagempeloJapãoe,a
pedido do diretor, canta uma canção naquela língua. Quase sempre enquadrada em
primeiríssimoplano,comfoconoseurosto,Suzecontaahistóriadecomoentrouparaa
profissão.Emseguida,Coutinhoperguntasobresuavidaamorosa.Então,apósfalarde
seu divórcio, um corte instaura a sequência final em plano médio, e Suze diz,
emocionada:“Setivessequesercasada,eujáestaria.[…].Arrumareuarrumo,mas…
eu… eu não quero um homem pra me dar problema”. Essa fala, conjugada com o
enquadramento subitamente amplo, é mais uma operação do narrador, porém agora
enfatizando a solidão do personagem. A sequência seguinte ao fim da entrevista é
centralizada numa bifurcação de corredores do prédio. Colada à narrativa de Suze, a
cenafuncionacomoumdiscretocomentário—comoacontececomDaniela.Apalavra
“bifurcação” é sinônimo de separação, cisão e quebra, podendo ser relacionada à
história de Suze no que diz respeito ao seu divórcio e à sua opção de permanecer
sozinha. 

Figuras16e17 







Suzeeseuapartamento.Emseguida,abifurcaçãoqueseconectaàsuanarrativa. 


Comodissemos,searelaçãoentreimagemesomnofilmeépredominantemente
direta, os planos de entrevista e extraentrevista nunca são sobrepostos. Isso significa
que,nocasodeSuzeoudeDaniela,emqueháumasequênciadiretaentresuasfalase
ascenasdescritas,mesmoassimosentidoprovenientedessarelaçãoentreimagensnão
pode ser visto como exclusivamente endereçado a essas personagens. Em outras
palavras,osplanosdasjanelasedabifurcaçãopodemestabelecerrelaçõescomtodosos
outros entrevistados.Porexemplo,seriadiferentese,enquantoSuzefalasse,aimagem
debifurcaçãosesobrepusesseàsuavoz—oefeitoseriaoutro,maisdireto,entresome
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quadro. 
Ou seja, as imagens extraentrevista podem, ao mesmo tempo, referir-se de
maneiradiretaaumpersonagemespecífico,atravésdarelaçãoimediataentreplanos,ou
indireta, através da conexão entreoconteúdodanarrativadospersonagenscomoque
foifilmadoforadasituaçãodesuasentrevistas. 
Como já analisamos, a performance que Nadir realiza da canção “Nunca” faz
suainserçãoterminarnumtommelancólico,apesardesuafiguraseralegreesimpática.
EmseguidaàinserçãodeNadirsurgemseteapartamentosenquadradosemplanogeral
na tela, filmados da perspectiva dasala/quartoemdireçãoajanela.Aproximadamente
comomesmodelineamento,essasimagenssesucedemcomose,numpiscardeolhos,o
mesmoapartamentosetransmutasseporcompleto. 

Figuras18a22 
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Osdiversos“conjugados”desfiladosemsequênciaemE
 difícioMaster. 


Mudarofocodofilme—dosentrevistadosparaessesespaçosdespovoados—
pode trazer duas impressões simultâneas ao espectador. Na primeira delas, se
encararmos as imagens como uma visão dos moradores, pensa-se na solidão inerente
aoscubículos.Nasegunda,percebe-sequecadaapartamentoéumpequenomundoem
si,recheadodereferênciaspessoaisquecompõemaidentidadedecadamorador.Unidas
ambas as impressões, podemos dizer que essa a montagemreforçaarepresentaçãode
enclausuramento e, literalmente, apartamento — sentimento de solidão e separação,
vontade de apartar-se.Arepresentaçãodosespaçosvazios—omundoíntimodecada
personagem—sustentaumarelaçãodiretacomafaladeNadir. 
Não obstante, essas imagens simbolizam uma característica comum à maioria
dos entrevistados: o fato de partilharem do mesmo estilodevidae,unsmaiseoutros
menos,deixaremtransparecer,emsuasfalas,osmalesdecorrentesdele.Sobesseponto
de vista, não importa, em demasiado, a ordem em que as imagens extraentrevistas
aparecem,umavezque,genericamente,elaspodemsereferiraaspectosdanarrativade
personagensquevieramantesoudepoisdessesplanos. 
Mesmo que as imagens imediatamente após a inserção de Daniela e Nadir
tenham forte vinculação com as personagens, não é possível negar que também se
conectamcomoutraspessoas,emmaioroumenorgrau—como,porexemplo,Cristina
e José Carlos, que também assinalam em suas performances a fragmentação da vida
socialadvindadoestilodevidadoprédio. 
A relação entre o conteúdo das narrativas dos personagens e a representação
imagética espaço-temporal queonarradoroperaéoqueconectaasentrevistasapartir
doprincípiodeummosaico—umpadrãodecomposiçãoartísticaconstruídoatravésda
colagem de diversos fragmentos que, se observados a certa distância, revelam uma
formaunitária.Emoutraspalavras,arepresentaçãodoespaço-tempopelonarradornos
possibilita um olhar distanciado do mosaico, que une a diversidade radical dos 31
personagens através de alguns temas em comum abordados eles, como a solidão, a
vigilância cotidiana e a limitadasolidariedadequeaindarestanaquelelugar94.Estaéa
síntese de Edifício Master: se detivermos nosso olhar em um personagem apenas,
perceberemosairredutibilidadedesuaperformance,queéancoradaemseucorpoeseu
94
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entorno. Se observarmos uma série de personagens, talvez não encontremos umtema
que os una. Porém, assistindo ao filme inteiro, o olhar distanciado que os planos
extraentrevistaproporcionamprovocaumasensaçãodequeháalgoqueune,emmaior
oumenormedida,todosospersonagens. 
Essa estruturação narrativa em mosaico, o princípio fílmico daobra,apresenta
para o espectador uma abertura de significados, ao passo que o sentido de Edifício
Masterestásempresugerido,nuncataxativamentecolocadopelonarrador.Asrelações
indiretasentreimagensdedentroedeforadasentrevistassedãoporqueofocodaobra
é a escuta demorada dos relatos biográficos dos personagens. Dentro dessa escuta,
trabalhada pela forma de aproximação equestionamentodeCoutinho,abriu-seespaço
para performances que estabeleceram uma marca de autonomia de cada personagem,
muitas vezesàreveliadonarradoroudaconduçãodoprópriodiretor.Nesseequilíbrio
tênue entre controle e imprevisibilidade, típico da situação social da entrevista,
subsistiram relatos de sujeitos, numa horizontalidade — ou polifonia — esclarecida
atravésdonarradorconstruídonoprocessodemontagem. 
A polifonia de Edifício Master é alcançada justamente por meio da estrutura
narrativa emmosaico,quefazdesfilarperspectivasplenasnumaunidadeque,segundo
Bakhtin,édeoutraordemnaobrapolifônica.Emresumo,apolifoniasópodeacontecer
criando uma obra sem um sentido unívoco, uma moral da históriaouumamensagem
cristalina acerca de seus personagens. Não háfechamentocertonapolifonia,umavez
que a unidade da obra se encontra justamente na expressão de personagens-sujeitos
expressandoumaconsciênciaautônomaeperspectivascontraditórias95. 
Ao longo do filme, o mosaico vai então sendo trabalhado, tendo seus
fragmentos/personagens unidosindiretamentepelasimagensquerepresentamostemas
em comum abordados pelas narrativas, esempremostrandoainteraçãocomaequipe,
demodoaenfatizarumatensãoentreespaçoexterno/públicoversusinterno/privadoea
temporalidadeancoradanopresentedafilmagem. 

1.3 ISOLAMENTO E SOLIDARIEDADE: A TÊNUE ESTRUTURAÇÃO DO
MOSAICO 
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Os primeiros nove minutos do filme, que compreendem da abertura até a
entrevistadeEsther,seconfiguramnoúnicoblocotemáticoclaramenteidentificávelna
estrutura de Edifício Master. Após os letreiros iniciais surge, ocupando quase todo o
quadro, a tela do sistema de segurança do prédio, que exibe a entrada do edifício.
Cruzandoo portão,vemosCoutinhoàfrente,seguidoporumaequipedecâmeraesom. 


Figura23 




Oprimeiroplanodofilme,ressaltandosuaautorreflexividade. 


Emseguida,umcortenoscolocanumacena,filmadapelacâmeradofilme,em
queaequipesobeoelevador.Imediatamentedepois,umplanonumcorredordoprédio
temsobrepostaavozoverdodiretor: 

Um edifício em Copacabana.Aumaesquinadapraia.Duzentosesetentae
seis apartamentos conjugados. Uns quinhentos moradores. Doze andares.
Vinteetrêsapartamentosporandar.Alugamosumapartamentonoprédiopor
ummês.Comtrêsequipes,filmamosavidadoprédioduranteumasemana. 


Em vista disso, esse conjuntodeplanoseavozovertêmtrêsfunções:exporo
que Coutinho e seus críticos formulamcomoodispositivo/prisãodofilme,ouseja,as
“regras” pelas quais a equipe de produção segoverna;aprópriapresençadessegrupo
dentrodofilme;apresençadeumaparatodevigilância.Oefeitoqueesseconjuntotraz
é a explicitação parcial das condições de filmagem e, como analisamos, a moldura
espaço-temporaldofilme. 
O primeiro personagemqueentraemcenaéVera,antigamoradoradoedifício.
Em sua inserção, o que se destaca é ahistóriadoprédio,quenopassadoacolhia“um
antro de perdição pesado”. A voz off do diretor é ouvida claramentequandoVeradiz
queumaamigamorreunoapartamento608,“ondevocêsestão”,lembrandooutravezo
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espectador da existência da equipe. O eixo que conduz a narração de Vera, sempre
polidaebemarticulada,éodeumantesedepoisnavidadoprédio.Issopoisoúltimo
cortedainserçãomudaoenquadramento—deprimeiríssimoplanoparaprimeiroplano
— quando Vera começa afalarque“aspessoasmalgradassaíram”equeoMasterera
agoraumprédiofamiliar. 
A sequência consecutiva é um travelling iniciado no hall em direção ao
escritóriodeSérgio,síndicodoprédio.Emsuamesa,eleparececonversarcomalguém
que está à sua frente. Sérgio interrompe a conversa, olha para a câmeraediz“Sejam
bem-vindos à sala da administração”, abrindo um largo sorriso. Ocortenoslevapara
seu rosto em primeiro plano, dando início à sua narração. De feições expressivas,
demonstra firmeza e determinação acerca de tudooquefala.Aimagemdecontrolee
seriedade que busca passar chega até a ser desnecessariamenteexplícita,comoocorre
quandodizque“EuusomuitoPiaget,quandonãodácertoeupartoproPinochet”,efaz
umapausaarregalandoosolhos.Suasconsideraçõesrevelamumaextremanecessidade
de passar uma imagem, crivada de frases feitas e autossuficiência. Mas não só sua
performance busca destacar estas características, como a própria sequência que o
introduz o faz — o travelling nos transportou para dentro do palco de Sérgio, e a
conjunção entreessaapresentaçãoeanarraçãodopersonagemdenotaosentimentode
queestamosenvolvidosemseuuniverso. 
A cenasubsequenteédaequipenocorredor,quandoCoutinhodirecionaEliska
Altmann para que seja a primeira a cumprimentar Maria do Céu. A inserção desta
personagemrepeteaestruturadaentrevistadeVera,comentandoopassadopecaminoso
do prédio para, ao final, afirmar que atualmente tudo está melhor.Porém,seugestual
com os braços é intenso, acompanhando a alegria com que narra o caos ameno que
existiaoutrora.Alargaaberturadosquadrosemplanomédio,quebuscamacompanhar
sua expressividade corporal, contrasta com o último corte de sua inserção. Nele, o
enquadramento volta a um primeiro plano quase estático enquanto Maria faz muitos
elogiosàatuaçãodeSérgioeaosdiasdecalmariaatuais.Apersonagemfazquestãode
dizerpausadamente:“Agoraestámelhor,estábem?”.Dessaforma,oqueMariaparece
não querer admitir é que, na realidade, gostava mais do prédio como era antes. Sua
intenção é assumir uma espécie de imagem socialmente aceitável de uma senhora de
idade,eessacontradiçãoéexplicitadapelonarrador,queabreoquadrocomumregistro
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alegreeof echapautadonodecoro. 
Logo após a inserção de Maria do Céu, temos duas curtas sequências: um
mostrador de elevador, que conta até doze; e um plano da tela devigilânciatendoao
fundoaportariaearua—nessaTV,vemosaequipedefilmagemsaindodocubículo.
Onúmerodozenomostradoreominúsculodozenomesmolugar,masdentrodaTVe
com uma câmeraapontadaparaele,sugeremumacontinuidadeentreassequências—
porémcomainterposiçãodoaparatodevigilância. 
Juntodacenadeaberturadofilme,essestrêscurtosplanossugeremamensagem
de que o quefoigravadopelaequipetambémfoi,emparte,gravadopelascâmerasde
vigilância.Comodissemos,apresençadesseolharemuladonadiegesedenotaumclima
decontroleenvolvendooedifício,noqualoolharoperadopelaequipenasentrevistasé
sublinhadoporoutro,odomonitoramentodiárioeininterrupto.Essanovaexposiçãoda
equipe no elevador se relaciona com a próxima cena, em que Consuelo Lins
cumprimentaEsther,apersonagemsubsequente,àportadesuacasa.Háumaespéciede
mensagem que une essas sequências: “Estamos indo filmar alguém e estamos sendo
filmados”. 
As sequências que vão do início do filme até esse ponto formam um bloco
temático que apresenta a equipe e o prédio ao espectador. Tendo como elementos as
imagens de segurança, umavozover,registrosdaequipeeentrevistas,talbloconãoé
apenas uma introdução espaço-temporal que expõe a razão de ser do filme, mas já
configura umaespéciedediscursosobreoprédio,formalizadonoprincípiofílmicodo
mosaico. Se levarmos em conta apenas as falas de Vera, Sérgio e Maria do Céu,
perderemosdevistaoconjuntodessebloco,quetambémsimbolizaoolharvigilantedas
câmeras.Portanto,seessestrêspersonagensfalamdeumpresenteordeiroemoralizado,
o narrador busca representá-lo a partir deste olhar panóptico. Porém há mais uma
questãoqueuneasinserçõesdeVera,SérgioeMariadoCéu:opassadoeopresentedo
prédio. A partir deste conteúdo, o narrador inseriu planos entre as entrevistas que
simbolizam, através de elementos internos do edifício, uma espécie de problema em
comumaosmoradores. 
Desse ponto em diante, o princípio fílmico do mosaico se instaura, econtinua
relacionando os diferentes materiais filmados, porém sem uma relação temática tão
explícita como nesse primeiro bloco. O conteúdo das entrevistas passa a ser
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predominantemente a narrativa que o personagem faz de sua vida, vez ou outra
esbarrandoemassuntosrecorrentesnofilme.Dessaforma,comoonarradorrepresenta
a conexão entre as entrevistas de uma maneira fragmentada, não há uma curva
dramáticaqueestrutureofilmedocomeçoaofim,comoobservaMattos96.Ascâmeras
devigilânciaeosespaçosdoprédiocontinuamaparecendoefazendosutiscomentários
entreumainserçãoeoutra. 
EssaalógicadomosaicoqueestruturaEdifícioMastersedáapartirdadinâmica
doexteriorversusinterior,sempretornandopresenteaequipedefilmagem,econstrói,
através das falas dos personagens,tênuesconexõesentreelas,comoaqueversasobre
isolamento e solidão, presentenasnarrativasdeEsther,Nadir,Daniela,CristinaeJosé
Carlos. Nesse escopo, Mariana Baltar afirma que entre Esther e as sequências
imediatamente após Daniela forma-se uma rede de solidão e de vazio no prédio97,
porém, como forma balancear esse tom de fragmentação social do filme, o narrador
também privilegia umadimensãocolaborativadoedifício,baseadaempequenasações
decordialidade,simpatiaeamizadeentreosmoradores. 
Vejamos. AntesdainserçãodeHenrique,háduassequênciasquemostramuma
surpresaparaoaniversáriodeGeicy.Naprimeira,acâmeraacompanhacincosenhoras
queestãodecostasetocamacampainhadeumaporta.Nocorte,acâmeraestánaponta
oposta para melhor filmar a abertura da porta, que revela GeicyeOswaldoaofundo,
enquanto canta-se “Parabéns a você”. Após a inserção de Henrique, o próximo
personagememcenaéFernando.Suaposturaécarismática,eelefalacomalegriasobre
Copacabana.Apesardasurdezparcialqueoimpediudecontinuaratuando,suafalanão
é ressentida como a de Roberto,apenassaudosista.Suaparticipaçãonofilmeébreve,
masémarcantepeloseutomalegreepelasolidariedadequedizprestaraosmoradores
maisvelhosnoedifício.Porém,otempocurtodesuainserçãonãosustentagrandeforça
e faz parecer que ele serve de contrapontoaotomdesolidãoeseparaçãoqueecoaao
longodofilme. 
Um pequeno bloco de cenas segue a entrada de FernandoemEdifícioMaster.
Repetindo o cerimonial de entrada da equipe noapartamentodediversospersonagens
que já apareceram ou aindavãosurgir,talblocoquebraumadaspoucassérieslógicas
do filme, que se constituía na linearidade temporal construída entre a inserção dos
96
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personagens. No âmbito da autorreflexividade, é mais uma quebra donaturalismo,ao
expor as entranhas do filme como artifício outra vez. Além disso, se relaciona aos
blocosemsériedosapartamentosvaziosedasvistasdejanelaanteriormentecolocadas
namontagem. 
Se as imagens dos apartamentos simbolizam a solidão e o microcosmo desses
lugares e as janelas representam o olhar isolado e panóptico dessas perspectivas, a
serializaçãodasreceptivasdospersonagensfocaemsuadimensãocordial—elemento
de intimidade que já desperta o funcionamento da construção de suas autoimagens.
Nesse sentido, a última sequência de recepção, que abre a inserção de João Carlos e
Dalva,éexemplar.Acâmeraatravessaoapartamentodocasaleenquadraocerimonial
com canapés que eles serviram para acolher a equipe. João Carlos diz: “Por favor,
fiquemàvontade.EssaéaDalva,donadacasa[…],essaaquiéanossacasa,porfavor
fiquemàvontade.Essaaquifoiumacoisinhasimples…preparamospararecepcioná-los
[…]”. 
Apesar de estarem lado a lado, a inserção é apenas de José Carlos, posto que
Dalvaquasenãofalaeseunomenemsequeréexibidonoletreiro.Suanarrativaécurta
efoicentradanasdisparidadesentreaZonaNorteeaZonaSuldoRiodeJaneiro.José
CarloscitaoacidentedeHenrique,salientandoqueficousemnotíciasdeseucolegapor
bastante tempo. Assim, sua inserção aborda esse contraste,dissertandoexplicitamente
sobre o isolamento nos condomínios da Zona Sul em contraponto à comunhão que
existenaZonaNorte. 
As sequências que vão do aniversário de Geicy até esse ponto formam, como
afirma Baltar, uma tênue rede de significados em torno dasolidariedadeedaempatia
dos moradores do prédio98. Temos primeiro o “Parabéns a você” de Geicy, e depois
Henrique conta que foi resgatado de sua queda por um vizinho que passava pelo
corredor. O próximo personagem, Fernando, comenta sobre como gosta do bairro e
ajuda um casaldesenhoresnhoquemoraemseucorredor.Emseguida,háimagensde
recepção,edepoisJoséCarlosretomaoacidentedeHenrique.Aindaquepontuadapela
carga de isolamento, essa pequena rede traz outra tonalidade,baseadanacordialidade
dosmoradoresesuacooperaçãomútua. 
Portanto, ultrapassando adimensãosingulardecadainserção,podemosafirmar
98
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quehánofilmeumtênueequilíbrioentredoissentimentos:isolamentoesolidariedade.
Este último, numa série mais coesa, mostra-se através das narrativas de certos
personagens aliadas a comentários fílmicos extraentrevista. O primeiro, não obstante
sejarepresentadoporsequências,nãoseconstituinumalinearidade,porquerarefeita,e
paira por sobre todoofilme.Há,portanto,nesseequilíbriodifusoemEdifícioMaster,
uma ênfase no primeiro elemento, o isolamento. Isso se dá porque os muitos
personagensesuadiversidadedeexperiênciasforamconectadospelonarradordeforma
igualmente fragmentada, dispensando uma linearidade explícita, salvo no início do
filme. 
Oencaminhamentofinaltambémseestruturademaneirararefeita,oquepermite
enxergarmos uma leverelaçãoentreplanos.Eugêniaéapresentadanainserçãoatravés
deseuspoemas,temaqueperpassasuaentradanofilme—massemprepontuadapelas
dificuldades de sobrevivência artística. Quando ela declama, a câmera prepara um
enquadramento mais próximo de seu rosto, e mantém a telanumprimeiríssimoplano
duranteotempoemqueelafaladeseusantigosempregos.Asimplicidadeimpostapor
seus poemas está diretamente relacionada ao prédio em sua última declaração:
“Terceiro, segundo, primeiro. Quarto, cama, colchão,gente.Térreo,chão,rua,asfalto,
carro”. 
A descritividade do poema é unida por uma serialização que simboliza certo
trajeto num edifício: um elevador, um quarto e o exterior. A falta de adjetivação do
poema lhe confere um sentimento de carência de sentido, que permeia muitas das
imagens extraentrevista do filme, se tomadas em separado — as janelas, os
apartamentos desabitados e os corredores vazios. Mas se o poema coloca “gente” no
meio desse vazio que cria, o filme — conforme vimos — imprime sentido para e
através das narrativas de seus personagens. Ou seja, mesmo versando sobreamesma
coisa, não há um vazio no filme, como nesse poema, mas uma relação prenhe de
significadosqueonarradorfazentreoconteúdodasfalaseasimagensextraentrevista. 
Por fim vemFabiana,aúltimapersonagemdeEdifícioMaster.Apresentadano
momento emqueaequipeentraemseuapartamento,elacumprimentaCoutinho:“Eo
senhoréquem?”.Suafalaéperpassadapelocontrasteentreasociabilidadefamiliarea
solidão de Copacabana, e soma-se a isso a indecisão que ela manifesta quanto aos
rumosdesuavida.Eassimseencerramasinserçõesdeentrevistanofilme. 
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AperguntaqueFabianafazparaCoutinhonaentradadoapartamentoeotomde
sua voz enquanto a enuncia colorem sua narração com um tom ingênuo edespojado.
Tomada em sua singularidade, não é uma entrada fabulatória comoadeAlessandrae
Henrique,oumarcantecomoadeDanielaeMariaPia.Noentanto,sevistaemconjunto
comEugênia,configuraumarededefalasligeiramentedespretensiosas,quemarcamo
tom singelo do fim das narrativasoraisnofilme.Trata-se,portanto,deumfinal“para
baixo”dofilme,semmoraldahistória,clímaxouapoteose—contrastandocomacarga
melodramática de muitas entrevistas. Após a inserção de Fabiana, seguem-se as
sequências em que a câmera filma num plano fixo a perspectiva de janelas e depois
transita entre a fachada do prédiodafrente.Imediatamenteconectadoàúltimafalade
Fabiana—etambémrelacionadoàparticipaçãodeEugênia—,oplanodetonsclaros
de uma janela com cortinas esvoaçantes traz umsentimentodesingelezaaoconjunto,
acompanhandoanarrativadapersonagem. 
Háumacontinuidadetemporalentreosplanos,queparecemtransitardamanhã,
passando pelo fim da tarde e chegando à noite. Tomadas nesse período do dia, as
últimassequênciasquetransitamentreoutrasjanelasemfrenteaoMasterparecemfocar
em diversosmicrocosmosqueseseparamnosapartamentos.Decertaforma,comessa
estrutura de “cair da noite”, aproveitando o fechamento das persianas, o narrador
encontrouumaforma“natural”determinarofilme.Asimagensquetrafegamdejanela
a janela no outro prédio mostram que ali, dooutroladodarua,háumavidasimilarà
encontrada no Master, e que lá também poderíamos encontrar narrativas tão diversas
quanto. 


Figuras24a27 
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Aestruturanarrativado“cairdanoite”,quemarcaofinal“parabaixo”deM
 astereaconduçãodo
espectadoraosoutrosprédioseàsvidasquealihabitam. 


Apesar dos cortes secos, o efeitoqueessassequênciassilenciosastêm,aolado
da entrevista de Fabiana, é bastante difuso, carregando o olhar do espectador
suavemente deumplanoaoutro.TalqualafaladeFabiana,EdifícioMasterconsegue
se colocar como umfilme“rigorosamentesobreonada”,comoEduardoCoutinhopor
vezesafirmou99? 
A decomposição dos principais elementos do filme e aleituraposteriordeseu
conjuntopermitemdizerquenãoháumfiocondutorounarrativoqueperpassaofilme
como um todo. Os padrões que pudemos delinear (o início do filme, o fio de
solidariedadeaomeioeofinal)estãodesconectadosentresi.Porém,conformeafirmam
Bezerra, Dias e Baltar, há uma sutil fluidez do filme, construída justamente na
fragmentação dos temas levantados pelas entrevistas e pelos comentários imagéticos
extraentrevista100.Forjadosegundoalógicadomosaico,odiscursofílmicoorganizauma
teia que conecta o conteúdo das entrevistas com comentários imagéticos diversos, os
quais versam, através da emulação de olhares, sobre panoptismo, solidão e
solidariedade. 
Sem grandes unidades temáticas, porém com questões gerais fragmentadasem
categorias específicas de planos (locais do prédio, câmeras de segurança, entradas da
equipe de filmagem nos apartamentos etc.), Edifício Master é um mosaico conectado
porsensaçõeseolhares.Porém,seeledelineiaasolidão,avigilânciaeasolidariedade
do prédio, com ênfase nas duas primeiras características, ofazapartirdaexperiência
dasentrevistas,queéasuaformafílmicacentral. 
EDUARDO, Cléber; VALENTE, Eduardo; GARDNIER, Ruy. Sobre Edifício Master. In: OHATA,
Milton(org.).E
 duardoCoutinho.SãoPaulo:CosacNaify,2013,pp.2 84-5. 
100
AquiacompanhamosBEZERRA,op.cit.,2009,p.131;DIAS,op.cit.,p.81;eBALTAR,op.cit.,p.
245. 
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1.4 UMA COMUNIDADE DE EXPERIÊNCIA FORMALIZADA
Após esse percurso de análise, podemos dizer que Master se pretende como um
filme sobre uma equipe que, num determinado período, entrevistou moradores de um
prédio em Copacabana. A singeleza e obviedade dessa afirmação é justamente a força
da obra.
A economia fílmica minimalista permitiu a Edifício Master centrar-se nas
narrativas como fonte privilegiada de performances de si. Nelas, os personagens
versaram sobre sua vida através da memória instigada pelas perguntas do diretor. A
maneira como se montou a mise en scène e se filmaram as entrevistas privilegiou a
dimensão irredutível da narrativa de cada um. Mesmo assim, os entrevistados
revolveram temas que, em seus microcosmos e apartamentos (no duplo sentido da
palavra), criaram uma espécie de comunidade através da serialização inscrita pelo
narrador. Ou seja, apesar da fragmentação hegemônica do discurso fílmico em mosaico,
há um sentido social por ele emanado, pois o filme não é feito apenas de um
personagem, como nos chama atenção Mateus Araújo:
A recusa das categorias gerais e dos tipos sociológicos em prol do indivíduo
singular […] não impede de insistir em tais seriações, que estruturam o fluxo
e orientam os assuntos […] como se a singularidade dos personagens
almejada pelo cineasta pudesse emergir com mais força, e não com menos,
das séries que ele organiza. […] Os indivíduos singulares precisam da série,
que parece tensionar sua singularidade, mas não a impede, e talvez chegue até
mesmo a potencializá-la […]. Potencializando os laços comunitários dados
geograficamente pelos lugares em que escolhe se concentrar […] o cineasta
parece buscar, ou vislumbrar, uma comunidade de experiência, para além da
que encontrou, entre os indivíduos singulares com os quais conversa101.

Assim, o melodrama, a solidão, a solidariedade e a vigilância foram
representadas através da concretude da performance dos personagens, unidos numa
comunidade narrativa construída na presença da equipe nesse tempo e espaço, e
101

ARAÚJO, Mateus, Eduardo Coutinho, Pierre Perrault e as prosódias do mundo. In: OHATA, op. cit.,
2013, pp. 442-3. Itálicos do autor.
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formalizada através de planos que representam olhares e pontos de vista. Como diz
Araújo, ofilmepodeaténãoseutilizardeanálisessociológicassobreavidaurbana,a
classemédia,opanoptismoetc.,masaqualidadedaformadeEdifícioMaster,baseada
naexperiênciadasentrevistaseemsuaorganizaçãopolifônica,éoqueconstituiaforça
quecolocaemperspectivaaobjetividadeacadêmica. 
Uma equipe trabalhando num prédio que temumahistóriacaracterística,cujos
moradores apresentam uma complexidade e uma diversidade singulares denarrativas:
essa é a matéria fílmica da obra, que elege a entrevista como forma privilegiada e, a
partir dela (e não acima dela), constrói uma maneirainvulgardeexplicitardimensões
queultrapassamavidaindividual. 
Edifício Master requer que se olhe de uma outra maneira a entrevista e as
generalizações que fazemos a partir de um conjunto delas. A primazia da entrevista
destacouanarrativaperformadadecadapersonagem;jáoprincípiofílmicodomosaico
impediu, em vários casos, que fizéssemos uma relação direta entre o conteúdo das
narrativas performadas pelos personagens. Mesmo assim, foi possível encontrar um
discurso empregado pelo narrador para unir a diversidadedasperformances.Agora,o
olhar distanciado que o conteúdo extraentrevista nos proporciona não vai muito além
dos meandros doedifício,mantendo-sebastanteatreladoaossignificadosoriundosdas
narrativas dos personagens. Esse é o limite do discurso do narrador: organizar a
polifonia, fazendo as imagens trabalharem para criar um mínimo de espaço comum
entreasvozes. 
Nãopodemosdeixardenotarumsentidosocialimanenteaofilme,porcontada
maneira específica como ele aborda sua comunidade de experiência. É umaformade
experimentar o social sem generalização, mas em constante contradição e, por vezes,
apenasosilêncio.OnarradordeMasterdeixaseuespectadorencarandomuitasvezeso
vazio,omistériodeumapartamento,deumcorredorouelevador,ouentãoopontode
vista a partir deumajanela—curtascenasnasquaisoespectadorpode“respirar”um
pouco, afastado dos personagens, e pode se colocar a imaginar a vida dentrodaquele
edifício. 
Comovimos,háelementosqueunemospersonagens,comooisolamentosocial
e a noção já limitadadecomunidade.Essespontosseapresentamcomosentimentose
olhares dentro do filme,quenãoestãodefatoexpressosfílmicamente,enunciadospor
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uma voz over didática, como é comum no documentário. Em outras palavras, houve
uma tentativa de representar as narrativas dos personagens sem necessariamente
direcioná-las para uma argumentação coesa, amparada por conceitos como a classe
média,oindividualismo,asocializaçãoetc. 
Alémdisso,tambémexisteocoeficienteperformatórioefabulatóriodetodasas
narrativas, corporificado e concretizado na contação de histórias. Esse coeficiente
coloca em perspectiva as possibilidades de criação de categorias que tipifiquem
totalmenteospersonagens.Seapessoa,enquantopersonagem,podeemalgumamedida
se criar e se recriar, a coerência — no tempo — necessária para a aplicação detipos
sociaisécolocadaemparênteses. 
Da forma como o princípio fílmico do mosaico dispôs asentrevistasnofilme,
nadadoqueseviueouviué“comum”.Acomunidadedeexperiênciasformalizadaem
EdifícioMaster,concretizadasviamemóriaeperformancedospersonagens,valorizoua
irredutibilidade das narrativas dos personagens e o potencial delas de construir e
reconstruirautoimagensnocalordagravação.Emoutraspalavras,mostraaforçadese
criaru manarrativapolifônica,enãoapenascommultiplicidadedevozes. 
Dessa forma, a obra nos mostra outra maneira através da qual poderíamos
elaborar e extrair significados e conhecimento pelo método e circunstância social da
entrevista—umapráticaquedispensacategoriasgeraisebuscaformalizarseudiscurso
apartirdaexperiêncianarrada:apolifonianarrativa,umarepresentaçãoartísticafílmica
desentimentoseperspectivasequipolentes. 
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2AUGUSTO&LEA:UMCASODE(DES)AMOREMTEMPOSMODERNOS 

2.1APRIMAZIADATRANSCRIAÇÃO:COLABORAÇÃOEPERSPECTIVAÇÃO 

Como dito na introdução desta dissertação, Augusto & Lea é um livro de 172
páginas, das quais 98 foram reservadas para asnarrativasdosentrevistados.Umdado
significativo, pois contrasta com a maioria dos trabalhos (auto)denominados história
oral. Dentro e fora dos meios acadêmicos,estesdedicammaisespaçoparaasanálises
feitasarespeitodasentrevistas,estasúltimasgeralmenteexpostasnapesquisaemforma
deexcertos. 
ApredominânciadosrelatosemAugusto&Learevela,desaída,umaposturado
autor que privilegia a divulgação dos relatos colhidos, mais que sua visão a respeito
deles, subvertendo, desse modo, a lógica hegemônica da história oral. Mais do que
concederbastantespáginasparaasentrevistas,Augusto&Leatrazessascaracterísticas
porquesebaseianoprocessodetranscriação. 
A transcrição é, em primeiro lugar, apenas a parte inicial do processo de
passagem daoralidadeparaaescrita,seguidapelatextualização,naqualoautorinicia
uma clivagem de temas e palavras-chave contidas na narração. Em segundo, a
transcriação é a fase em que se trabalha o texto para a “apresentação pública”, com
correções gramaticais e estilísticas ao gostodopesquisador.Ouseja,natranscriaçãoa
ordemdorelato,aparagrafação,apontuaçãoeosdemaiselementosvisamàvalidação
dosentrevistados,deacordocomMeihy. 
Isso posto, passa-seaumasegundaquestãodentrodoprocessodatranscriação,
queconcerneàparticipaçãodoentrevistado.NoprocessodeMeihy,atranscriaçãodeve
ser continuamente apresentada para o entrevistado,demodoqueesteaproveotextoe
sugiramudançasnele,antesdeaversãofinalserpublicada.Faceaessarelação,Meihy
prefere chamaroentrevistadode“colaborador”,vistoquetrabalhaemconjuntocomo
autor na formalização do texto publicado. Em terceiro lugar, a narrativa é exposta ao
leitor na forma de monólogo, ou seja, as perguntas deMeihysãosuprimidasdotexto
final. Aqui, apesar de o texto ser construído conjuntamente, a voz que predomina na
transcriação,então,édeumnarradorsolitário.Noentanto,diversasfrasesaolongodas
transcriaçõesnosrevelamapresençadeuminterlocutorsilencioso. 
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A colaboração e a supressão das perguntas, para Meihy, teriam sido pensadas
“foucaultianamente” para desconstruir sua própria posição de autoria e a autoridade
subjacente a ela102. Foucault argumenta que a ideia de autoria como criação de um
indivíduo localizado num tempo e num espaço determinados deve dar lugar a outra
concepção.Emverdade,advogaofilósofo,oquechamamosdeautorianadamaiséque
um rearranjodepalavras,conceitoseideiaspretéritasque“atravessam”o“autor”,que
apenas serve de instrumento para a confecção de uma obra que nada tem a ver com
ineditismo103. Assim, o sentido de autoridade se esvai, já que se retira da ação do
“autor” a dimensão de originalidade ou criatividade104. É em relação a esse
enquadramento teórico, apresentado rapidamente por Meihy ao longo do livro, que
enxergamosajustificativadesuaescolhaporummétodomaishorizontaldeconstrução
dotexto. 
Deformacontrária,estáexplicitamentecolocada,noscapítulosqueprecedeme
sucedem as transcriações, a postura de Meihy — já conhecida e levantada nesta
dissertação em momento oportuno—dedestacarahistóriaoralcomodisciplina.Essa
concepçãonosconvidariaaenxergarametodologiadeoutrasdisciplinascomobasesde
sustentação do fazer de Meihy em Augusto & Lea, como ele mesmo sugere, alémde
justificarmaisumavezoprocedimentodatranscriação105.Porsuavez,seatranscriação
buscaria dissolver o coeficiente de autoridade de Meihy, como acima afirmamos,
procuraria também desobjetificar as pessoas entrevistadas, trazidas ao processo como
“colaboradoras” e atuantes, e não meras “provas” de uma tese elaborada por um
pesquisador. Resta a nós, nos próximos subcapítulos, sublinhar a problemática de um
trabalho que busca defender a existência de uma disciplina (a história oral como
concebida por Meihy) que, no entanto, não possui “objeto”, objetivo nem método —
paraalémdatranscriação—particulares.Comoessaproblemáticaseexprimeemnossa
fonte, Augusto & Lea, será umdospontosprincipaisaserdesenvolvidosaofimdeste
capítulo3. 
Apesar de fazer essas escolhas conceituais, Meihy não deixa de ressaltar o
caminho pessoal que correu paralelamente ao processo do livro comoumtodo.Aqui,
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note-se que as transcriações são unidas num capítulo à parte do livro, localizado na
metade, numa estrutura que separa a “história do projeto” do restante do conteúdo.
Esses fatores, no entanto, deixaremos para discussão no último subcapítulo, dedicado
tambémàsoutras52páginasdaobra. 
Quanto às transcriações, conteúdo central da obra, Meihyelencaoitodelas,na
seguinte ordem: Lea, Augusto, Marcos, Rafael, Leta, Dona Marieta, Greta e Martha.
Essa organização foi proposta — para além do intuito de respeitar a cronologia das
entrevistas realizadas pelo autor no decorrer do projeto — conforme a distância das
personagensemrelaçãoaonúcleodahistóriaentreAugustoeLea.AlertaMeihy,fogea
essa regra a fala de Lea, disposta antes da entrevista de Augusto por uma escolha
estilística,comoobjetivodedeixaroenredomaisclaroparaoleitor106. 
Para tanto, o autor lança mão da circunscrição trabalhada em seu Manual de
história oral, que divide em três os escopos de observação necessários: uma
comunidade de destino, centrada na história da transmissão do HIV dentro de uma
família de classe média alta paulistana (Lea e Augusto); uma colônia formada pelo
núcleoparental(osfilhosMarcoseRafael);e,porfim,umaredequeconectaafamília
aos amigos próximos e aos empregados que participam do cotidiano da casa (Leta,
DonaMarieta,GretaeMartha). 
AdisposiçãopensadaporMeihy,então,emularecortescentraisetangenciaisem
tornodofatoprincipal,guiandooleitorentreaspessoasenvolvidasemdiversosníveis
de proximidade com o acontecimento, através de estruturas de relações pessoais,
familiaresesociais.Subjacenteaessetipodeaproximaçãoaocaso,podemosdizerque
reside a concepção de que as narrativas colhidas pelo projeto apontam para um fato
social. O acesso a ele se daria por meio da ativação de uma memória coletiva
encontrada, não obstante, através de diversas perspectivas individuais. A relação
especular entre as narrativas e os temas diversosecomplementaresqueelaslevantam
serãotambémpautadenossospróximossubcapítulos. 
Como relatado por Meihy, vários encontros foram gravados com cada
colaborador,demodoacoletarinformaçõesedesenvolverasperspectivasdecadaum,
conformeocrivoda“leidosrendimentosdecrescentes”.Essa“lei”,segundoMeihy,foi
retiradadostrabalhosdePaulThompsonepregaaobservaçãodaregularidadededados
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eestruturasnarrativasnocursodeumprojetodehistóriaoral107.Quandosechegaaum
altonívelderepetiçãodetemasenarrativas,érecomendávelpararoprocessodebusca
pornovasp erspectivasecolaboradores. 
Issonoslevaaafirmarqueatranscriaçãonãoéapenasapassagemdeentrevistas
gravadasparaoregistroescrito,masdeumatemporalidadeparaoutra.Estruturalmente,
quase todas as transcriações seguem certa cronologia: uma curta autoapresentação, a
introdução das relações familiares, da infância, da relação com a família Fonseca e
então a perspectiva do entrevistado acerca do caso. Mesmo as transcriações que não
trazem dados familiares do colaborador, como as de Greta e Dona Marieta, foram
organizadasconformeesseprincípio,quepartedarelação(internaouexterna,doponto
devistaparental)comosFonsecaatéchegaraocasoespecífico. 
Existeumadiferenciação,notávelnostextosmastambémassinaladaporMeihy,
entreastranscriaçõesdonúcleofamiliar(Lea,Augusto,MarcoseRafael)emrelaçãoàs
demais(Leta,DonaMarieta,GretaeMartha):asprimeirassãomaislongas,baseadasna
história de vida, já as segundas mais curtas, conforme relatos biográficos/histórias
temáticas108. Ou seja, apesar de conter dados de toda a vida da pessoa, estas últimas
conversasseconcentrarammaisnarelaçãodoindivíduocomafamíliaFonseca.Assim,
tudo o que há nessas últimasentrevistas,deumamaneiraoudeoutra,estáinterligado
com ou foi provocado pela história de Lea e Augusto. Isso explicaria os sinais de
autorreflexão frequentemente encontrados nos relatos, uma vez que os colaboradores,
quando falam e(res)significamopassado,estãosempreposicionadosfrenteaotrauma
coletivo. 
Quanto maior a distância do entrevistado com relação ao núcleo, menor é seu
relato. Lea e Augusto têm cerca de vinte páginas de transcriação cada um, Marcos e
Rafaeltêmdoze,LetaeDonaMarietapossuemoitoe,porfim,GretaeMarthasomam
porvoltadeseis.Apesardessadisparidade,sedestacaograndeespaçodadoporMeihy
àsnarrativasdetodosospersonagens.Apartirdelas,temosumaexperiênciaaguçadade
como estruturam a inteireza de sua própria história (em colaboração com Meihy) e
vislumbramosamaneiracomoseposicionamfrenteaocaso,deacordocomperspectiva
pessoal. 
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No que tange à questão temporal do relato, a transcriação uniu fragmentos de
encontros numa ordemcronológicaetemáticaúnica.Essaescolha,apesardeconceder
mais coesão e coerência — um enredo — à narrativa, diminui o aspecto tenso de
presentificaçãodorelato.Éoquesepodeanalisaracercadasituaçãodeentrevista:sua
face social, relação dada num tempoenumespaçoefêmerosnoencontroentrequem
fala e quem pergunta. Em Augusto & Lea, portanto, porque construído conforme a
transcriação,opresentedaentrevistaesuainterlocuçãodãolugaraumtextoconstruído
posteriormente,delineadopormesesdecolaboração. 
Assim, colaboração, cronologia narrativa, monólogo e perspectivação são as
características que se destacam nos relatos em Augusto & Lea. Pensada como uma
forma que concede espaço, tempo e protagonismo aos entrevistados — elevados a
“colaboradores”—,atranscriaçãopossibilita,ainda,oacessoprivilegiadoaimportantes
dimensões do caso central, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência de
grandesensibilidadeaoleitor,comoveremosaseguir.

2.2“U
 MCASODE(DES)AMOR”:MOMENTOSDECRISEEVERDADE 

Tanto para os objetivos do projeto de Meihy quanto para as narrativas dos
colaboradores, o cerne do livro parte de um acontecimento. Em síntese, o enredo
consiste no seguinte: Augusto contamina a esposa, Lea, com o vírus HIV e, porque
demora para avisá-la, mina as chances de ela ter um tratamento eficaz. As pessoas
contactadas por Meihy para integrar o projeto estão, de alguma forma ou de outra,
ligadasaocaso,esãochamadasparadarseutestemunho. 
Por conta disso, como já anotamos, a temática de tudo o que é relatado nas
transcriações se pauta por esse evento — em outras palavras, a situaçãodaentrevista
ativa a rememoração desse acontecimento. As caracterizações do núcleo familiar dos
Fonseca;ostraçosclassistasnafala;apercepçãoaguçadadaoposiçãoentrefemininoe
masculino; aideiadedoençacomunitária;adivisãoentreomundoprivadoeomundo
público e, por fim, a percepção do choque entre o antigo e o moderno: todos esses
tópicos são conscientemente levantados ou podem serencontradosnasentrelinhasdas
transcriações,conformadosàurgênciaeàreverênciaaoassuntoprincipal. 
Nãosóisso.Maisquecriartemasdediscussãoqueremetemaoâmbitosocial,o
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mote do livro força as narrativas a se estruturar diante dele. Ao versar sobre seu
casamento,Lea,emretrospectiva,comentaocomportamentodeAugusto: 

Revendonossatrajetóriadecasados,pormaisquetentenãoencontrorazões
para suspeitas… Em festas, Augusto, meumarido—oumelhor,ex-marido
—,sempresedestacava.Inteligente,alegre,contadordecasos,eraelequem
roubavaasatençõesdetodos.Eunãoligavaparaisso.Gostavaaté.[…]Por
causadotrabalho,teoricamente,elenuncaestavajunto.[…]Quantoànossa
vida sexual, que ia sempre ficando cadavezmaisrara,achavaqueissoera
parte de um acordoimplícito,jamaisdiscutido,etudocorriacomopartede
um “desgaste normal”… pensava que era assim mesmo. Nunca duvidei
dele…Nunca...109 


Àalturaemqueétrazidaàtona,ahistóriarelatadanesseexcertoconfigurauma
percepção do que ainda está por vir: a trajetória da mudança de comportamento de
Augusto,quesedáaospoucos,atéomomentoemqueporfimcontasobresuainfecção
paraaesposa.Baseando-senessaausência,Leaestruturasuafala,levantandomemórias
eopiniõesquedigamrespeitoaocaso—porexemplo,avidasexualesocialdocasal,
que,conformeexplicita,nãolheinspiravapreocupação110. 
AsprimeiraspalavrasdatranscriaçãodeLeta,anoradeAugustoeLea,esposa
deRafael,tambémvisamaumaanáliseemretrospecto: 

Antes de mais nada, quero dizer quehojesououtrapessoa…outrapessoa:
nova, mas amargurada e descrente. Tenho o mesmo nome de batismo e
casamento: Letícia Maria Souza Arantes Fonseca; o mesmo número de
carteira de identidade, o mesmo endereçoeamesmacontabancária…mas
sououtrapessoa.Enãoadiantadizerqueaaparênciaéamesmaporquenãoé
de jeito nenhum. Como todos, também fui afetada pela notícia e pelo
desenrolardosfatosqueatingiramafamíliademeumarido.111 


Esse distanciamento temporal basilar perante o trauma se traduz, aqui, numa
estrutura narrativa localizada entre o ontem e ohoje—ou,comoveremos,entreuma
vida “normal” e uma espécie de pesadelo privado de conotações sociais.ParaLeta,o
109
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casoéopontocrucial,traumático,deumamudançaradicalemsuaprópriaidentidade. 
JánatranscriaçãodeMarcos,ooutrofilhodocasal,oimpactodofatosobresua
escolhanarrativaaparecedemaneiramaisconsciente: 

Tudo estava feito para mim. Diria até que a vida ganhou uma certa rotina
cômoda depois de formado: eu trabalhava e ela [Regina, sua esposa]
estudava; viajávamos bastante; frequentávamos uma roda de amigos
exclusivos. Tudo bem dentro dos conformesesperado…aliás,nuncagostei
de surpresas. Nunca. […] Desde quesoubequeseriaentrevistadoparaeste
projeto,comeceiaorganizarminhasideiaselogodecidiqueseriaimportante
demonstrarotipodeeducaçãoquetiveequeminhapersonalidadeémesmo
mais retraída, equeissoinfluiunaformadeaceitaçãodosfatosenaminha
reação.112 


É a partir desta mesma constataçãoque,nofinaldesuatranscriação,Augusto
diz:“Éinteressantecomoreorganizeiaminhahistóriaapartirdesseponto…Achoque
minhavidafoiumfracassototalcomoserhumano,mas,ironicamente,tenhoesperanças
depodermelhorar.Nãoconsigoentendercomotudoaconteceu…”113. 
Essesdoisúltimosrecortesrevelamnãosóaquaseinevitávelperspectivaçãoda
narrativaperanteocasocentral,masaconsciênciadonarradorarespeitodaimportância
de se construir aprioristicamente à entrevista a ordem narrativa para se moldar um
enredocoerenteecomumsentidobemdelimitado.SeemAugustoessacaracterísticaé
notadaapenasaofimdorelatotranscriado,oqueindicaacriaçãodessaautoconsciência
no momento dafala,emMarcosaconsciênciaseexpressajánasprimeiraspáginasde
sua participação no livro. Isso denota apreço pelo controle da própria imagem e da
mensagem a ser passada. No entanto, é importante pontuar que esse fator que está
apenas maisevidenteemMarcos,nãoobstantesejasubentendidoparatodoequalquer
interlocutornumaentrevista114. 
É também desse modo que podemos compreender a estrutura narrativa
padronizadanasentrevistasmaisnuclearese,portanto,longas:Lea,Augusto,Marcose
Rafael.Oscolaboradoresdiscorrem,semprenoiníciodesuasrespectivastranscriações,
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sobre a formação e a dinâmica de sua família e de sua educação, como forma de
explicar sua incredulidade frente ao acontecimento, além do repúdio à forma trágica
como foi conduzido. Dessa forma, a lógica — de causa e consequência — dessas
transcriações parte da família e da educação, no início, para a narração detalhada do
casonofinal.Ascontradiçõesentreuma“boafamília”(osFonseca)eumcasodeHIV
dessa natureza recaemsobreapersonalidadedeAugustoesobrefalhaseducacionaise
parentais. 
A força do acontecimento sobre as narrativas transcriadas se deve ao seu alto
teor traumático. O que se passou com Augusto e Lea causou uma ruptura no seio
parental dos Fonseca, além da quebra de paradigmas e de certezas fossilizadas pela
educaçãoeconstruçãosocial/familiaratéentãoestáveiseprósperas. 
AhistoriadoraEmíliaViottidaCosta,aopesquisaroseventosqueconduzirama
umarevoltadeescravizadosnaDemeraradoséculoXIX,afirmaquetodomomentode
crise expõe os limites ideológicos de um sistema, além de suas deficiências e
contradiçõesinternas115.Guardadasasdevidasproporções,épossívelafirmarqueissose
dá em relação ao acontecimento central de Augusto & Lea e a toda a estrutura que
envolvia os Fonseca: a traição de Augusto foi o motor para a revelação dequehavia
rachaduras na base familiar e social, que acabaram expostas de maneira dura e
dramática. 
Mais que um desvio individual, na perspectiva de Rafael o ocorrido pode ser
entendidoà luzdeumacaracterísticapartilhadaportodaafamília: 

Comonossacasaerabemgrande,dormiaemquartoseparadodoMarcos.Na
épocaerabom,poiscadaumpoderiacuidardoprópriocantocomoquisesse.
Vendohoje,achoquefoiumerroporquenãoaprendemosadividirnada,não
tínhamosporquebrigarenãodesenvolvemosnenhumapráticadediscussão.
[…]Derepenteasituaçãofamiliarvirouummaremfogo.Eraumtaldecada
um cuidar desi,porquetodosficamosmal…e,aomesmotempo,umtinha
quesepreocuparcomooutro,poisnãohaviatempoparanada.[…]Quando
me lembro da agenda, penso no significado das coisas não ditas
abertamente…116 
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Pode-sedizerque,paraRafael,omomentotraumáticooajudouaidentificar,em
retrospectiva, insuficiências que não prepararam a família para uma união, além de
terem contribuído para a forma como Augusto lidou com o fato de seu diagnósticoe
com as responsabilidades que lhe cabiam. Recuperando outra vez Viotti da Costa, os
momentos decrisesãotambémmomentosdeverdade—daíafragilidadeevidenciada
no núcleo familiar, o qual, ao longo do processo, se fragmentou. Esse ponto crucial,
paraaperplexidadedeMeihyedeseusprópriosinterlocutores,levouRafaelaassumir
opapelquesocialmentecaberiaaseuirmão,Marcos—que,alémdemédico,éofilho
primogênito—aotentarreorganizarafamília. 
O momento em que as entrevistas aconteceram, com o ocorrido já distante e
morno, permitia que os colaboradores repensassem os “erros” e refletissem sobre sua
dimensão. Estabelecido o marco entre o ontem e o hoje, as narrativas sepautamese
mostramdebruçadasnopassado:umafamíliajáausente,umEutambémjáinexistente
—aexemplodoquefoirelatadocomtantovigorporLeta.Écomopodemosobservar
norelatodeRafael: 

Sabe o que aprendi nessaexperiênciatoda:quepodemospassaravidasem
precisar redefinir relações, mas é no sofrimento que nos distinguimos. Sei
que falando isso pode parecer pouco, mas é importante ser valente o
suficiente para ganhar com as perdas. Se não crescemos na dor, viramos
tambémvítimas.Hojeeuvejoomundodiferente…muitodiferente.Somente
agora posso dizer que não vivi em profundidade até que toda essahistória
aparecesse.Comcerteza,avidahojeéoutracoisa…eemcertosaspectosaté
melhor. […] Sabe como me sinto? Como um ângulo aberto a tudo e a
todos.117 


Poroutrolado,aposturadeMarcosperanteocasosemostrainabalável:alémde
condenar o pai, afirma e reafirma sua visão demundoatravésdesuanarrativa.Nesse
sentido, consciente ou inconscientemente, se mostra num polo oposto em relação a
Rafael: 

Meupaieraeéumenigmaparamim.Comosoumaisparecidocomolado
materno, sou bem claro,maisparaloiroqueparamoreno,cabeloliso,senti
117
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logoqueomeumodeloseriadafamíliademinhamãeaindaqueelesdessem
mais atenção para o Rafa. Eu puxei mesmo o lado materno. Pronto… A
grandeprovadadistânciaentremimemeupaiéqueochamavade“senhor”
enquanto o Rafa não… para o Rafa, papai era “você”. Mesmo assim, não
tive,porém,grandesenfrentamentoscommeupai…Nunca.Masnãosaberia
dizerseissoafetouotipodereaçãoquetivecomadescobertadetudoqueele
causou ou que está causando. Sabe, eu não consigoaceitareachoquenão
cabeperdão.118 


Embora talvez não seja claro para Marcos, o enredo que eleestabeleceparece
mostrar que o distanciamento que traça de seu pai e de seu irmão, social e
fenotipicamente, afetou de fato sua reação ao caso. Enquanto um se colocacomoum
“ângulo aberto a tudo e a todos”, inclusive para o pai, o outro desde oinícioassume
umaposiçãocondenatóriadeAugusto.Ambasasreaçõesparecemserelacionarcomo
lugar social que os personagens ocupavam dentrodafamília:Marcossemprefoimais
distantedeAugustoesuasorigens,diferentementedeRafael. 
Esse é um dado que adiciona outra camada interpretativa possível para nossa
análise. A perspectiva de cada pessoa (mulher, homem, empregado, filho, nora,
paulistano, nordestino etc.), estruturada em sua narrativa,defineouaomenosimpacta
severamente o julgamento perante a questão e se exprime conforme uma respectiva
“moral da história”. A recorrência de certas células narrativas e biografemas nos
permitirá,então,compreendertemasativadospeloprojetodeMeihy. 

2.3 “EM TEMPOS MODERNOS”: A CONVIVÊNCIA ENTRE O ONTEM E O
AMANHÃ 

Como dissemos, o projeto de Meihy captou doscolaboradoresumacúmulode
reflexões a respeito do evento que os atingiu. Era tempo de lembrar, como num luto
empreendido em vida por Lea e porumafamíliaquejánãoexistiamais—nolimite,
por todo um mundo que também sefoi.Oprocessodolivro,então,desencadeouuma
urgência por revisões pessoais, além de uma (re)criação de perspectivas e
posicionamentos. Afinal, agora havia alguém disposto a ouvir essa história sob seus
diversosângulosepublicizá-la. 
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Oqueprestaremosafazeremseguidaéexplicitarossentidossociaisdeumfato
isoladonumnúcleoparental,dadoemdeterminadotempoeespaçohistóricos.Aliás,éo
que nos propusemos — aqui em escala mais detida —, a fazer desde o início desta
dissertação, que se debruça metodologicamente na apreensão de duas obras que,
pesquisadas em conjunto, podem ajudar na proposição de parâmetros de comparação
entrelinguagensdiferentes,mascomprocedimentosanálogos.Comisso,nãobuscamos
diminuir a dimensão irredutível e específica do drama vivido e lembrado pelos oito
colaboradores. 
Dito isso, assinalamos que o pano de fundo da maioria dos temas e das
problemáticas com que nos deparamos a partir do conjunto de transcriações remete
principalmente a uma oposição entre o moderno e o tradicional. Como veremos,essa
relaçãosemanifestanasnarrativasdediversasformas:emconstatações,numincômodo
inconsciente,numaaceitaçãoesperançosa,entreoutras.Nessadireção,analisarafigura
de Augusto emmeioaosacontecimentoseàsredestraçadasporMeihynospossibilita
delinear com clareza essa oposição notável, bem como seus desdobramentos e
intersecções. 
O arco narrativo percorridopelopersonagemtemcomoeixoseuafastamentoe
suaaproximaçãoparacomDeuseoadventismo.AtransmissãodoHIVparaaesposaé
vista sob uma perspectiva que se alarga em relação à história de vida do narrador. O
enredo, então, se estrutura pela formaçãoadventistadeAugusto;ocasamentoprecoce
(quelhetiraavirgindade);olentoaprendizadodavidasocialatravésdafamíliadeLea;
a“libertaçãosexual”quesuarelaçãocomumchoferlheproporcionou;atéque,porfim,
arepressãointerna,trazidapelasuaeducação,retornaaoseucotidiano,devidoaoHIV.
Estruturando a narrativa dessa forma, Augusto quer se fazer compreender
minimamente: espera que entendam por que a traição se deu, e, em especial, sua
relutânciae mcontaraverdade. 
Descartando julgamentosdeprimeiramão,oquenosinteressaaquiéexplicitar
como a estrutura pendular desuanarrativatrabalhacomaaproximaçãoentresuavida
homossexual e “promíscua” e o afastamento de Deus, por um lado, e a dedicação à
família e a reaproximaçãodeDeus,poroutro.Tendoasexualidadecomoaréguapara
sua história, Augusto se vê dividido pelas possibilidades do mundo moderno e a
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estabilidade dos padrões sociais familiares e religiosos de longa duração119. É nesse
sentido que afirma, ao final desuatranscriação,que“ela[Lea]foiinfectadapormim.
Eufuipelaminhahistóriaepelopassadodeminhafamília”120.Énotável,maisumavez,
como a luta pelo equilíbrio dos núcleos familiares que ainda restam (nas famílias de
RafaeleMarcos)sãotraduzidosemperspectivaaoacontecimento,quetrouxediversas
facetasamedrontadorasdomundomodernoparadentrodesuascasas. 
Acrescida a essa oposição entretradicionalemodernonanarrativadeAugusto
está a distância social entre sua origem e adeLea.Aoconstruirseuenredocomuma
longa descrição de sua família, Augusto salienta seu casamento como parte de uma
ascensãodeclassebaseadaemseudesempenhoprofissional: 

Apesardenãoserdomesmoníveleconômicodeles,sentiaqueopaideLea
fazia gosto do casamento… a mãe nem tanto porque, acho sonhava com
alguma coisa mais coerente com o prestígio dafamília…maselanuncase
opôs claramente.[…]Naverdadeachoquetinhamtrêspontosnegativosna
aceitação da minha sogra: o fato de eu ser nordestino, ter o cabelo meio
“ruim” e ser adventista… Acho que meu sogro a convenceu que isso era
poucacoisaperanteoqueeupudessevirarepresentarnafirma121 


Sob outros olhares, a figura de Augusto também é notada como um estranho.
Isso não é assinalado na narrativa de Lea, mas está presente na fala de Martha, sua
amigadeinfância: 

[…]amaiordistânciaquetivedeLeafoiquandonoscasamos,porqueelase
casoucomumprotestante,nordestino,alguémforadenossomeio.Éverdade
que depois o Augusto se integrou, mas confesso que na época ninguém
entendeu a atitude dela. Pelo menos eu não aceitei… aliás nunca aceitei
direito o Augusto. Para mim,elesemprefoienigmático,meiomisterioso,e
mudava bastante de lado. Veja que de início ele nos parecia mesmo um
protestante—achoqueadventista—bastanteconsciente.Depois,começoua
fumar,ficarfalante,tornou-secadavezmaismoderno,maisexecutivo,mais
comoagente.Devodizerqueelemelhorouaténaaparência,poissemprese
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vestiubem,mastinhaumarzinhomeioprovinciano.122




Seu próprio filho Marcos — que inclusive se diferenciou fenotipicamente de
Augusto,conformejáexpostoaqui—tambémdemonstraumdistanciamentoarespeito
deseupassadodeclasse: 

Nãomelembrodealgumdiaemminhavidaterouvidodeleastaishistóriasdomenino
pobre,queveiodebaixo…QueelemorounaBrasilândia,nessebairropobre,euapenas
souberecentemente[…]Paramim,antesdetudoacontecer,eracomoseopassadodele
nãoexistisse…Minhaavó,mãedele,eramuitoafetadaenuncaexerceuumainfluência
notável sobre mim. […] Achoquecomoelenãopodianuncaestarpresentenashoras
certas,emtermosfamiliares,eraaminhaavó,mãedele,quecumpriaessedever,maso
faziacomartificialidade.123




Osusosdepronomespossessivosriscamnochãoadivisãosocialeétnicaentreo
“nós” e o “ele”—ouseja,entreaclassealta,“quatrocentona”,easclassesbaixas,de
onde vieram Augusto e sua família. A ascensão social de Augusto assinala então
relações da modernidade brasileira, sobretudo paulistana, envolvendo uma mistura
possívelnoséculoXXentrefamíliastradicionaisdeSãoPauloemigrantesdonordeste
dopaís. 
SeaconsciênciadasbarreirassociaisfoiagudizadaemAugustoporcontadesua
doença,paraDonaMarietanuncafoilhefoipermitidoesquecê-la: 

[…] minha mana mais velha é quem trabalhava aqui primeiro, como
governanta[…];passeiboapartedeminhavidaaqui,masnãosoudessasque
se consideram “objeto da casa” e nem me vejo“comoalguémdafamília”.
Nada disso. Sou empregada e sei bem o meu lugar. […] Meu nome é
Marieta. Todos me tratam muito bem. Soube me impor durante essesanos
que estou aqui. Conquistei meu lugar. […] Até acredito que uns e outros
deemvalorparamim…afinal,souapessoaquemaisconhececadaumdeles.
Sei que quem mais guarda detalhes de todos sou eu…afinal,elesmesmos
não têm uma visão geral dos problemas e das coisas da casa […]. Até
desenvolvi um pensamento: quem cuida daroupasujadeumacasasabeos
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segredosdetodos.124 


Para esta personagem, governanta da casa, a estratificação étnica e social é
flagrante todos os dias. Em razão dela, Marieta traduziu uma postura incomumente
impessoalparacomosFonseca,desenvolvendoumadistância“profissional”emrelação
ao núcleo familiar. Em algum momento desuavida,cortouasrelaçõescordiaisoude
apadrinhamento que começaram com a passagem do cargodegovernantadesuairmã
parasimesma—ouaté,podemosafirmar,séculosatrás.Marietasefezentãoaparecer
numanarrativacontundente,quedelimitabemsuaindividualidadeeseuvalordentroda
casa: o conhecimento profundo e único de meandros que só agovernantapodesaber.
Sua posição, desse modo, deve ser defendida quando contraposta à de outros que se
envolvem no cotidiano da casa, emespecialporqueentreosfuncionáriosdosFonseca
tambémépossívelapreenderumadivisãosensível: 

Comosdemaisempregadossemprefuiumaespéciededonadecasa.Euque
mexo com os horários, com os compromissos, compraseoutrascoisas.As
enfermeiras, não. Nos damos bem, mas é outro departamento… só fico
enfezada quando elas começam a querer mandar e pensam que são
médicas…125 


Podemos enxergarnasnarrativasdaobraque,entretodasasclasses,subjazum
impulsode“recolocartudoemseulugar”,inclusiveaspessoas.Afinal,comodissemos,
oacontecimentoabalouocernedasrelaçõesentreoscolaboradores,eéesteoestadode
coisasqueMeihyencontranomomentoemquedecidiupôrseuprojetoemprática: 

Reconheçootrabalhodemeupai,seuesforçoparaacertartudo,masabasee
osustentosemprevieramdafamíliadaminhamãe.Nãodeixadeserirônico
ereveladorofatodeeletersaídodecasaetudocontinuarexatamentecomo
estava… Ele não tirou nada dasparedes,dosmóveis,dosenfeites…étudo
como se fosse sempre e só da minha mãe. Nem o escritório dele ficou
diferente.Oparadoxoéqueelelevoutudoqueeradele...enadamudou.126
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Além da divisão social e étnica, há outra questão fundamental em Augusto &
Lea:anarrativaeasaçõesdeAugustodespertaramnoscolaboradoresaconsciênciada
perspectivação de gênero, o que configurou neles mudanças substanciais — talvez
irreversíveis. 
O ponto de vista deAugustoéconstruídosobreumpersonagemextremamente
ativo,nãoobstantesituar-setambémcomovítima(nocaso,desuaeducação).Enquanto
todos os outros integrantes (mesmo os do sexo masculino) relatam, sob a óptica da
reação em respeito a uma tragédia, Augusto é o único quedescreveumatrajetóriana
qual suas mudançasdevidaocorremporescolhasreservadasaquemtemaautonomia
napontadeummundodominadoporhomensemaridosdaclassealta. 
EsseprivilégiodesfrutadoporAugustopermitiuqueelesemostrassenoarcode
mudanças acima descrito e narrasse uma importante dimensão que ecoa no livro: sua
homossexualidade. Sua transcriação, na altura em que versa sobre suas experiências
sexuais no circuitopaulistano,deixatransparecerumacontradição.Nalógicapendular
desuafala,organizadaentredistanciamentoeaproximaçãoparacomDeus,lembremos
quesua“aventura”representariaseuafastamentoDele: 

Enfiei a cara no trabalho… achoquenuncatrabalheitantocomodepoisdo
fimdessecaso[comochofer].Mashaviaumaguerrasurdadentrodemim.
[…] No começo tomava cuidado nas “salas escuras”, mas aos poucos fui
avançando os sinais… Eu nem me reconhecia: bebia, abordava pessoas,
respondia com categoria às investidas… nem medo eu tinha mais. […]
Quando estava jádesacreditandodeamorentrehomensecertodequetudo
seria sempre apenas sem consequências, conheci uma pessoa “diferente”
daquelemeio.127 


Apesar de considerar que se distanciava de Deus esemsereconheceremseus
atos, é possível que, paradoxalmente, a experiência com o chofer Luiz tenhaabertoa
Augustoummundoapartirdoqualeleenfimpudesseseentenderdefato.Suajornada
lhe proporcionou não só a descoberta da homossexualidade, como colocou questões
emocionais inéditas em suavidademaridodeclassealta:ociúmedeLuiz,sua“volta
por cima” na esteira da autodenominada “promiscuidade”, o encontro de um novo
romance(comumarquiteto,umapessoa“diferente”doresto)esuadúvidafinalacerca
127
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dapossibilidadedafidelidadeentrehomens.Seuretornoàreligião—aotomarciência
de sua soropositividade e da provável infecção de Lea — é, sob essa óptica, um
subterfúgiodedesesperoque,numimpulsodeculpa,deuumsignificadoretrospectivoa
todooseupercursodedescobertadesi.Emoutraspalavras,seainfecçãoporHIVnão
tivesse acontecido, Augusto talvez pudesse ter olhado com outros olhos para uma
trajetória que, ao fim, foi-lhe proveitosa. Isso não aconteceu e, porisso,criou-seessa
situaçãosocialnoqualaocentroresidesuasatitudes. 
Emboraosoutrosnarradoresdemonstremmudançasdeopiniãoecaráter,elesse
veem obrigados a reagir às consequênciasdesencadeadaspelasaçõesdeAugusto.Em
outras palavras, num mundo de possibilidades eminentemente machista, é impossível
dissociaraidentidademasculinadeAugustodasaçõesqueperpetrou. 
EssascaracterísticasdeAugustosãonotadasemespecialpelascolaboradoras,e
issoindependedesuaproximidadecomonúcleoparentaloudesuaclassesocial.Dessa
forma,clivagensdegêneroquenãosemostravamcomtantaclarezaantesdarevelação
do drama são sensivelmente ativadas e utilizadas para explicar o novo contexto elhe 
darsignificados—exemplodissoéafrasefinaldatranscriaçãodeMartha:“Achoque
vouvirarfeminista”128. 
AopassoqueMarcoseRafaelenquadramocasocomofaltade“hombridade”e
“honestidade” por parte do pai — ouseja,procuramsedistanciardesuafigura—,as
mulheresqueparticiparamdaconstruçãodaobraseveemnamesmaposiçãodeLea.É
como diz Leta: “Ela sempre me dizia, como quem conta umsegredo,queadiferença
dela para mim era uma questão da letra ‘t’, ela era LeaeeuLeta…comoeugostava
dessaaproximação!”129. 
Aquestãofeminina,enquantoposiçãonomundo,éinclusivecolocada,porLeta
eMartha,r espectivamente,acimadetodasasoutras: 

Sinto-meafetadaenquantomulherporquevejonaatitudedoseuAugustoum
ato machista e covarde. […] Acho que nós mulheres deumacertaposição
social somos muito mais frágeis do que o pessoal da favela. A gente se
escondesobummantodesuperioridadeederepenteprecisamosveraspeças
de Nelson Rodrigues para entender melhor como sepassamascoisas.[…]
De qualquer maneira, isso não alivia o fardodasmulhereseducadasparaa
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passividade, para o lar, maternidade e atividades sociais.[…]Podeparecer
exagero eu colocar a questão feminina acimadorelacionamentofamiliar…
maséassimquemesinto…Souprimeiromulher,ereconheçonessaligação
minhafragilidade…Depoisvemaquestãofamiliar…130 

Leapagahojetodosostributosdeumahistóriadeinjustiças.[…]Naverdade
quem vê conforto, luxo até, em nossas vidas nãopodeimaginarosdramas
embutidos na aparência. Somos manequins de vitrines. […]Esseéopapel
que nos deram. E o pior é que historicamente nos cobram isso. E como
aceitamostudosemperceberasconsequências…[…]VendoodramadeLea,
entendoaextensãodopodermasculinoemnossasociedade.Achoqueagora
posso dar sentido à frase que garante que somos de “uma sociedade
machista”. E mulher da sociedade émaisvítimaainda.Nãodigovítimano
sentido da exclusão social, mas sim da não participação nas decisões
fundamentais de nossas vidas. E o pior é que pensamos que temos voz,
dizemostolicesdescabidas,somoscultas,falamoslínguas,mas…131 


Perante essas declarações, não podemos enxergar a questão feminina fora da
interseccionalidadedeclasse,raçaedecultura132.Aposiçãoespecíficadessasmulheres,
Lea,MarthaeLeta,seexpressaemcélulasnarrativasaproximadas,queconfiguramum
dramaespecífico:odasmulheresbrancasdeclassealta,casadas,comeducaçãocristãe
conservadora voltada para a administração deumacasaedeumnomefamiliar.Logo,
elasvivemnumlugarcaracterísticoentreaemancipaçãoeadependência,aautonomiae
fragilidade — contradiçãotraduzida,segundosuasprópriasnarrativas,comoumavida
deilusão. 
Nesse contexto, em que a figura de perpetrador de Augusto encontra par na
figura de vítima de Lea, Dona Marieta também expõe seu ponto de vista sobre a
situação: 

Odiamaistristefoiquandoeudescobriacachorradadodr.Augusto.Coitada
da dona Lea, ela não merecia isso. Não mesmo… Aliás, ninguém merece
nadaigualaisso.Sorteminhaquenãomecaseienemquerocasar.Cuidarde
homemparadepoisreceberumacoisadessasemtroca:Deusquemelivree
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guarde.133




Como já expusemos no início deste capítulo, a fala deLea,compostadevinte
páginas, é a primeiradolivro.Suanarrativaécentrada,nestaordem,noseuestadode
saúdemental,narelaçãoconjugalcomAugustoenoenredotrágicoqueécentralobra.
Nasprimeiraspáginas,descrevedolorosamenteasfacetasdadoençaque,semdelongas
nem nenhum pudor, revela tercontraídodeseumarido.Conformeacompanhamosseu
relato,somosinformadosdequeoHIVaisoloudeamigos,departedafamíliae,mais
importante,docontrolesobreoprópriocorpo. 
Asolidãoabreespaçoparaumcotidianonoqualasleituras—CecíliaMeireles,
Oscar Wilde, Marguerite Duras — valem muito e os sonhos ganham contorno de
presságios. Étempodelembrar,remoerecolocartudoemperspectiva.Comamorteà
espreita, Lea pende entre a inevitabilidade do destino e a vontade de, através de seu
relato,servirdeexemploparaoutrasmulheres,paraqueelasrepensemsuasescolhase
seulugarnomundo. 
Durante sua narração, ela conta como conheceu Augusto, ressaltando que, à
época, correspondia aos padrões exigidos pela sociedade: um marido trabalhador (e
ausente), uma casa organizada, viagens para o exterior, conforto financeiro, filhos e
netos prósperos. A vida sexual, ressalta, também era nada incomum — pacata, pois
outras coisas importavam mais. Lea parece gostar de salientar como era boa dona de
casa,m
 ãeecristã. 
Tempos depois, começam as suspeitas: Augusto se mostra impaciente e
desequilibrado, perde o apetite e apresenta sintomasestranhos,comoumahemorroida
queoalarmamaisqueonormal.Énissoquesesustentaaangústiadoenredo:apartir
da Lea do passado, a narradora afirma que não havia do que suspeitar. A situação
torna-seinsustentável,eLeadecidetomarescondidoaagendadeAugusto,descobrindo,
assim, algumas prescrições e consultas com especialistas em doenças mais sérias.
Inquirindo o médico de seumarido,descobreaverdade:eletemHIV,vírusquemuito
provavelmenteelacarregatambém. 
A partir desse ponto, na terceira e última parte do relato, Lea revela para
Augusto a cumplicidade do especialista, o trauma da consulta e a dificuldade de
133
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assimilar o choque — amparada por sua melhor amiga, Martha. Um interlúdio: a
lembrança de um alegre fim de semana em Minas Gerais, quando se sentia realizada
consigo mesma e com seu casamento. Depois, o momento em que, na relação, foi
contaminada. A separação é, assim, inevitável:consumidapeloódio,expulsaAugusto
de casa e entra em litígio judicial com ele. Em meio a isso, é intensa a sensação de
morte iminente, e a preocupação a invade. Sua história termina com um tom de
vingançaedecansaço. 
Anarrativadadonadecasaexemplaredomaridotrabalhador—bemcomodo
disparate posterior — ecoam, para Lea, a condição feminina na sociedade
contemporânea. Neste sentido, cumpre-se o seu desejo de fazer uma campanha pelas
mulheres, tarefa que ela mesma se propõe. Aproveitando o canal aberto por Meihy,
decidefazerdesuaprópriaimagemumexemplo,paraespalharumamensagem134. 
É de forma curta e fragmentada que Lea fala de sua formação, de suaprópria
família, antes de Augusto. Dominada pelas ações do marido, pela doença e pela
preocupação com os filhos, pouco espaço sobra para a própria narradora contar sua
história. Porque nossa identidade é formada pela interaçãocomosoutros,pornormas
que nos moldam e alienam, nossa memória também pode se estruturar conforme
instâncias sociais135 — vide a distância entre a narração de Augusto, que ocupa seis
páginasfalandoapenasdesimesmoedesuafamíliadeorigem,eaquaseinexistência
dedadosfamiliarese pessoaisnanarraçãodeLea136. 
OrelatodeLeatambémrevelaaintrincadarededesociabilidadequetemocasal
como centro e, nessa ordem,umasériedepersonagensquegravitamaoredordele:os
filhos, as amizades, a família expandida e os empregados. Inserida numa família
paulistanatradicionaldeclassemédia-alta,adoençaquemaculaomatrimôniosignifica
um pecado eumafalhasemperdão.DaídecorreoisolamentodeLea,oabandonodas
pessoas que transitavam por sua casa. A vergonha, contra a qual a narradora luta, é
também motivo para a dissolução do núcleo familiar: o fim da casa, a revelação de
vacilações(comoadeMarcos)eoinevitáveldivórcioelitígio. 
Por fim, nota-se disposição para se manter viva e se reconstruir, em meio à
doença.DaíasreferênciasdeLeaacitaçõesliterárias,quaseinexistentesnorestantedo
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livro—umaformadeexplicaroqueédifícilentender,numatentativaseencontrarede
colocarordemnatragédia: 

Sempre me vem à cabeça o versinho daquela poeta, acho que da Cecília
Meireles,emqueelasepergunta:emqueespelhoficouperdidaaminhaface.
[…] Outro dia li que um escritor, acho que Oscar Wilde, disse que
experiência é o acúmulo de erros que a gente junta ao longo da vida […]
Outrodialiumconto,achoqueeradaMargueriteDuras,sobreumamulher
quedepoisdamortedomaridodescobriuqueeleatraíra.137 


Mesmocomasaúdedebilitadaecompoucotempodevida(elafaleceutrêsanos
depois da produção do livro), Lea demonstra vontade também para se vingar de
Augusto.Aproveitaessemomentoparafazerumautoexameeiralém,questionandosua
vidaregrada,religiosa,doméstica: 

Outro dia, estava na clínica conversando com a psicóloga quefaztrabalho
com os internosequemeacompanha,eeladissequeeramuitobomeuter
ódio.Fiqueiespantada,maselagarantiuqueeraumamaneiradereagircontra
quemmecontaminou…Achoqueelaestácerta.Tenhorevistoumasériede
valores que me impuseram durante a vida toda. Fui sempre muito cristã,
certinha,meninaboaporquemuitoreprimida.Sempremeditaramnormasde
conduta,conceitosquenofundoerampreconceitosdomesticadoresdaminha
liberdade… não que eu tenha deixado de ser cristã, não, mas hojesouum
pouco menos tolerante, menos obtusa. Outro dia, ouvi um ditado que me
chamou muito a atenção: a certeza é a garantia dos que nada sabem… A
religiãomuitofechadaedogmática,àsvezes,levaabitolas.138 


Porcontadisso,vêsentidoemconversarcomseuinterlocutor: 

Àsvezesquandoaspessoascomeçamafalarcomigo,tenhovontadedeque
elas parem e que vão embora. Contudo, comestahistóriadecontaravida,
estou vendo que tenho algumacoisaparadizeregostariadefalar…fala-se
muitosobreaids,sobreaceitaçãopúblicadadoença,sobredireitosetc…tudo
issoéfundamental,seidissomuitobem,porém,oquesedizdamulherque
foicontaminadapeloprópriomarido?…Estoumuitodoente…muitomesmo,
137
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se tivesse mais um fiozinho de força iria começar algo, umacampanhaou
umalutaemfavordessas“vítimasdolar”…139
 


Learesume,comsuasprópriaspalavras,acondiçãoespecíficaàqualjulgaestar
circunscrita, ao lado de Leta e Martha (e muitas outras mulheres): “vítimas do lar”,
consumadasouempotencial.Emseurelato,observamosummovimentodeidaevolta
entreageneralizaçãoeaindividualizaçãodesentidos,conformeoacontecimentodeum
fatoespecífico.EssatomadadeaçãoporpartedeLeapodeservistaconformeaopinião
deGreta,suaenfermeiraespecial: 

[…] a morte não neutraliza os sentimentos e nem reduz todo mundoaum
padrão. Pelo contrário, questões de gênero são reafirmadas nos momentos
finais da vida: mulher morre como mulher,sejamãe,esposa,filha;homem
morrecomohomem,sejapai,filhoouirmão.140 


Assim, por um lado, Lea formula, com suas referências e o apoio das poucas
amizades, um novo sentido para suavida:sevêcomoemissáriadeumamensagemàs
mulheres.Poroutro,éocupandoessepapelsocialqueela(maisumavez,apoiadapelos
amigos, mesmo com o distanciamento imposto pela doença) consegue atribuir um
significado positivo à sua situação e transformar sua antiga condição desubmissa,na
medidaemqueseucurtotempodevidapermitiu.Paratanto,Leadeixouavidaprivada
paraentrarnavidapública,assumindoosimpactospolíticosesociaisdesuavoz.Épor
issoque,aqui,aintençãodefigurarnumlivrorestaextremamentesimbólica.Depoisde
Augusto, Lea é a personagemquemaistraçouumarconarrativodemudançadevida,
demonstrando seu veio ativo epropositivo—deiníciomuitomarcadopeloódio,mas
quedepoissemostrouesperançoso. 
Naesteiradessasmudançasdeconsciênciaindividualesocial,Meihy,quandose
colocou no centro dos acontecimentos para ouvir seus personagens, levantou
problemáticas que se mostraram interconectadas e interseccionadas: classe, gênero e
temporalidade—fatoresquedevemseranalisadossobaópticadeumatotalidade,uma
vez que fazem pouco sentido separadamente, seja na dimensão da experiência
individual mediada pela memória e pela transcriação, seja na generalidade do escopo
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social. 
Se as narrativas criadas sobre um mesmo fato inscrito na memória coletiva
incitam,porumlado,interconexõesentreostemaseasproblemáticaslevantadospelos
colaboradores, por outro, causam também dissonâncias e tensões. Entre as
colaboradoras, emergiu um sentimento e uma consciência feminina expressados num
vocabulárioespecífico,repletodepalavrasquedesignamdesilusãoerevolta.Aomesmo
tempo, não houve reflexões de gênero nos discursos masculinos, circunscrevendo o
linguajar em torno de temas como “fidelidade” e “hombridade”. Nesse sentido,
podemosentreverquese,conformeGreta,“umamulhermorrecomomulher”,talvezela
também “lembre como uma”. As narrativas ainda revelaram um recorte visível de
classe,ativadopelomomentodecrise.Surgeentão,nosrelatos,ofossoentreo“nós”e
o “eles”, ou seja, entre a classealtaetradicionalpaulistanaeosemigradosdeorigem
pobre. 

2.4OCAMINHOCOMOAESTRUTURADEA
 UGUSTO&LEA 

Aoiluminaraspartesextratranscriaçãodaobra,buscaremoscompreendercomo
MeihydesnudaoprocessodeproduçãodeAugusto&Leaesecolocacomonarradore
personagem da trama. Também investigaremos o sentido de suas análises acerca das
transcriaçõeseomodocomoexpõesuam
 etodologiadetrabalho. 
As partes que transcendem as transcriações são compostas pelos capítulos
“Quase apresentação”, que as antecede, bemcomo“Históriadoprojeto”,“Construção
do texto” e a conclusão, que as sucede. Ademais, cada transcriação tem uma página
introdutória onde Meihy comenta a situação da entrevista e deixa suas impressões
acercadelaedeseuscolaboradores.Juntandoessaspartes,ondeonarradoreafigurade
Meihy se confundem, compõem-se 52 páginas do livro — mais da metade das 98
dedicadasàstranscriaçõespropriamenteditas. 
Sua intenção básica é explicitar, de forma autorreflexiva, os meandros da
produçãodoprojeto,quecompreendeaidealização,aexecuçãoatéchegaraoprocesso
negociado da transcriação. Com esse intento, Meihy se coloca como “mediador” das
históriastranscriadas,alémde comopersonagemdentreosoutrosdolivro. 
Em “Quase apresentação”, o leitor é introduzido ao conteúdo da obra,
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definindo-seosentidosocialdessedramafamiliar141: 

Houvetambémoregistroderessentimentosquedialogavamcomorientações
terapêuticas, tudo, porém, movido pela dinâmica da vida doméstica
sintetizada em um grupo parental que comprometia valores morais e
estruturas dasociedadecomoumtodo.[…]Osrumosdoprojetodafamília
Fonseca — que teveonometrocadoafimdeevitaridentificação—foram
talhados namodernidadeurbanadeumametrópoleemtransformações.[…]
Ajustificaçãodosdramasvividosemumacasadefamíliaseexplicariapelo
seupapelnacidade.Acidadeimersanaculturanacional,porsuavez,daria
sentido aos preconceitos, às pressões sociais, alternativas geradas por um
fator que mexeria nos cofres bem guardados da tradição […] uma história
que, afinal, não era apenas só deles, mas sim de um mundo urbano em
mudançasaceleradas142. 


Apesar dessasindicações,Meihynãoseprolonganasanálisesquefazaolongo
do livro, restringindo-se seus comentários e suas impressões às transcriações e aos
capítulos “História do projeto” e “Construção do texto”. Em “História do projeto”,
Meihydelineiadeformamaisaprofundadaarelaçãoqueocasoteriacomasociedade: 

Queríamosmais,tangerpercepçõessubjetivas,multifacetadas,submetidasao
resultado de experiências que em si são históricas, como: processos
migratórios, transformação moderna urbana e papel das instituições
principalmente da família. […] Uma experiência de vida doméstica
combinada com o fluxo da modernidade urbana ambientavaasnarrativase
implicavaatradiçãocomamodernidade.[…]Assim,nossoalvoeraodoente
eseucírculosocialestendido.[…]Cadadoençatemumalinguagemprópria
e gera um discurso sociosentimental único que interage na comunidade
imediata refletindo as circunstâncias culturais e econômicas do grupo.[…]
Entendia, então, que a história de vida marcada por um acontecimento de
repercussão grupal preenchiaosentidodecomunidadededestinoporquese
constituía na memória coletiva na medida em que comungava pontos de
encontros de diversas experiências. Seria então impossível renunciar à
continuidadedeumanarrativaqueocorrianasondasdamodernidadeurbana,
metropolitana,industrial,capitalista143. 
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Arelaçãoentreasnarrativaseasociedadeemgeral,então,sedariaconformeas
experiências vividas, relatadas e transcriadas pelos colaboradores. É assim que
compreendemos a forma como Meihy lida com o material que tem à frente. Seus
vaticínios e suas análises são curtos e fragmentadosaolongodasintroduçõesdecada
transcriação e nos seus comentários no “diário de campo”, contido no capítulo
“Construção do texto”. Conforme essa postura, se Meihy menciona suas impressões
pessoais acerca de tópicos (inclusive aproveitados aqui por nós) que julgouencontrar
nasnarrativas,comoclasse,gêneroetemporalidade,nãosistematizasuasvisõesacerca
dos sentidos por ele encontrados no convívio com os colaboradores. Em sua óptica,
talveznãoprecisasse,poisjulgaqueseuprocedimentoteriadeseroutro: 

[…] o pressuposto básico que dirigiu todo o processo visaria uma
transformação geral: de falas em escrita, de versões individuais em
argumentos coletivose,sobretudo,decasofadadoàrotinadoesquecimento
de cotidianos fátuos a uma operação bem superior, a um exercício de
transformaçãodetodooprocesso.Eissopassariapelainevitávelconstrução
documental.144 


Esse excerto revela uma posição central na metodologia de transcriação de
Meihy.Ésabidoque,emhistóriaoral,oprocessoanalíticojásedánopróprioprocesso
depassagemdooralparaoescrito,umavezque,nahoradatranscrição,opesquisador
já depura a narrativa conforme seus preceitos. Para Meihy, porém, as camadas da
textualização e da transcriação do processo, parece-nos, já lhe basta como exercício
analítico,excluindoanecessidadedeexamescomoestenosso. 
É então compreensível, por conta da necessáriaoperaçãodemoldarerefinara
narrativa transcrita na etapa da transcriação, se ela realmente é voltada para a
“transformação […] de versões individuais em argumentos coletivos”, um dado
recorrentenasduasextremidadesdolivro:aurgênciadeMeihyemdefinirsuaobra—
se acadêmica, se ficcional. A passagem de um escopo para o outro coloca aoautoro
debateacercadarepresentaçãoemhistóriaoral. 
A transcriação não consiste em um processo de mera estilização dotextopara
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facilitar o acesso do público não acadêmico. Ela é, segundo Meihy, o momento de
identificação da lógica narrativa do colaborador,desua“moraldahistória”—ditode
outromodo,écomoencontraropontonevrálgicodasperformancesdeles145.Naprópria
transcriação se investigam, se organizam e se destacam os sentidos sociais que as
narrativasindividuaisemanam. 
Aoaproximarahistóriaoraldasociologiaqualitativa,baseadanaexperiênciade
campo,AliceLangnosiluminasobreoprocessodeA
 ugusto&Lea: 

A análise se realiza ao longo da pesquisa, consistindo em construir
progressivamenteuma“representação”doobjetosociológico.Nelaseinveste
um máximo de reflexão sociológica […]. Énaescolhadosinformantes,na
transformaçãodoquestionamentodeuminformanteaoutro(aocontráriodo
questionário padrão), no hábitodedescobririndíciosdeprocessosatéentão
não percebidos e de organizar os elementos de informação em uma
representação coerente, que se mostra a qualidade da análise. Quando a
representaçãoseestabiliza,aanáliseestáterminada.146 


Dessaforma,podemosentendercomoafragmentaçãodeumaanálisesobavoz
de Meihy e a primazia da transcriação, então, são orientadas a partir de uma
apresentação autorreflexiva do processo de produção do projeto. Isso faz com que o
caminho da pesquisa seja aestruturadeAugusto&Lea.Emconsequência,nãoháum
momento da obra reservado para a análise, uma vez que ela é feita durante as
transcriações. 
É assim que se materializa a metodologia de Meihy — para não nos atermos
apenas aoqueeleenunciacomodiretrizes—suaposiçãonodebateacercadoestatuto
da história oral no Brasil. Aqui, Meihy talvez seja seu protagonista, advogando pela
históriaoralcomodisciplina. 
Entre usar a história oral para compensar lacunas documentais ou valorizar as
narrativas de personagens silenciados ou “interditados”, Meihy escolhe o segundo
caminho147.Porém,comumadendo:nemnessaúltimaopçãoelerecomendaqueseopte
porumaanálisedecunhoacadêmico.Atranscriaçãoporsisócumpririaopapeldesua
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história oral (a saber, impactar a opinião pública e fomentar políticas que busquem
acolher e sanar os problemas da comunidade de destino, representando socialmente
outrosgruposemsituaçãoparecida148). 
O problema que se delineia aqui não são as intenções doautordeampliarseu
trabalho para um público maior que o da historiografia oral brasileira — campo que
ajudou a construir —, mas como essaposição,eodebateaelasubjacente,afetarama
estruturadeA
 ugusto&Lea,causandoumaespéciede“desequilíbrio”naobra. 
Retomando, em “Quase apresentação” e “História do projeto”, Meihy aponta
para a dimensão social do projeto e das transcriações; levanta osmotivospessoaisde
seuinteressenoprojeto;assinalasuaposiçãode“mediador”;apresentaseusescoposde
recorte e observação do fato social; por fim,apontaaindefinidamultidisciplinaridade
latenteemseusprocedimentos.Gostaríamosdenosater,agora,aestaúltimafunçãodos
capítulosposicionadosnasextremidadesdolivro: 

Seriaaexperiênciadapesquisaearedaçãodispensadadanarrativafinalque
emergiria como um corpo falsamente espontâneo? Uma proposta persistia:
queria contarumcasocomposto,plenodeânguloseprenhedeintimidades;
pensavaemumahistóriadentrodehistóriaetudo“na”história.Masnãona
Históriadosacadêmicos.Assaltadoporperguntas,retraçavaumaviaparalela,
incerta, mas inspirada em arremedos de literatura, de lances da históriado
tempopresente,comnuançasdeanálisessociais,masque,emessência,não
seria nada daquilo. Com certeza, porém, tangenciava temas como: gênero,
vida privada, questões familiares, relações de classes e até esbarrava nas
tinturasdasnovelasdedimensãopública.149 


Nacontramãodetudo,vinhaaobrigaçãodedeterminaros“sins”,poisnãose
tratava de ficção, mas também não era umestudosocioantropológico;nem
mesmoeraumareportagem,nemHistóriaouSociologia:careciademétodo
científico ainda que sobrasse rigor. O subjetivo impunha-se a qualquer
objetividade e os sentimentos muitas vezes exacerbados anulavam
racionalidades e convocavam razões estranhas. Sem saber a quem
disciplinarmenterendiatributo,restavaseguiremfrenteerespeitarosritmos
eaarticulaçãopropostapelosdonosecontadoresdanossatrama.[…]Entre
o encantamento de contar uma história e as sutilezas do contorno das
148
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operaçõesmetodológicasdecomojuntá-lassitueiodilemadosaberformale
do rigor da arte de expô-las. E foi nesse sentido que inventei essa saída,
começandocomotodahistóriamodernadeveriacomeçar,pelonomedeseus
personagens e pela razão de seus cruzamentos: o amor e o desamor em
temposmodernos…150 


A inexatidão das ferramentas disciplinares utilizadas, ao nosso ver, contribui
paraolimboestatutáriodahistóriaoralexercidapeloautor,daformacomoelaaparece
emAugusto&Lea.Esseproblema,noentanto,seencaminhaaolongodetodoodebate
suscitadoporMeihyemsuacarreiranacriaçãodeumametodologiadentrodocampoda
históriaoral—ditodeoutraforma,acontendaestatutáriadahistóriaoralestáinserida
emAugusto&Leae,assim,influenciousuaestrutura,devidoàconduçãoespecíficade
Meihy: 

Assim, concluí que a história oral que pratico pode servir àHistóriacomo
também pode se valer de recursos da construção antropológica e gerar
análises sociológicas, mas, sobretudo é umrecursocapazdetranscenderos
enquadramentosclassificatóriosoudisciplinares.151




Noentanto,paraentendermosAugusto&Lea,énecessárioirmaisafundonessa
indefinição estatutária. Marieta de Moraes Ferreira e JanaínaAmado,naapresentação
dolivroUsos&abusosdahistóriaoral,possibilitamqueahistóriaoraldeMeihyseja
enfim encarada como metodologia dentro de um campo. As autoras afirmam que há
consenso entre os muitosvaloresdahistóriaoral,assimcomosobreaimportânciadas
questões que ela pôde levantar: aimportânciadosubjetivo,simbólicoerepresentativo
noestudohistórico;arelaçãoentrememóriaehistória;aseparaçãoentrepesquisadore
pesquisa; a narratividade e ficcionalidade do relato; a revalorização do documento
oral152. Porém, essas problemáticas ainda encontrariam barreiras por conta da
insuficiênciaestatutáriadahistóriaoral: 

O entrevistado “se esquece” sempre de um conjunto específico de
acontecimentos que vivenciou? Cada grupo de informantes situa em datas
150
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diferentesdeterminadofatohistórico?Sendoumametodologia,ahistóriaoral
consegue enunciar perguntas como essas; mas, exatamente por ser uma
metodologia,nãodispõedeinstrumentoscapazesdecompreenderostiposde
comportamentos descritos (bastante comuns, aliás). Apenas a teoria da
históriaécapazdefazê-lo,poissededica,entreoutrosassuntos,apensaros
conceitos de história e memória, assim como as complexas relações entre
ambos. […] Seja qual for a disciplina a que recorra, porém, o historiador
encontraráencaminhamentosesoluçõesparaessetipodequestãonaáreada
teoria(histórica,sociológica,psicanalítica,etc.),jáqueestatemacapacidade
de pensar abstratamente questões oriundas da prática, filtradas pela
metodologia,produzindoconceitosque,porsuaabrangência,sãoaplicadosa
situações análogas, iluminando e transformando a compreensão da própria
prática — no caso específico, do exercício da história oral. A
interdependência entre prática,metodologiaeteoriaproduzoconhecimento
histórico; mas é a teoria que oferece os meios para refletir sobre esse
conhecimento, embasando e orientando o trabalho dos historiadores, aí
incluídososquetrabalhamcomfontesorais.153 


SeriaessajustamentearazãoparaasrecorrentesdúvidasqueMeihyexpressaao
longodeAugusto&Lea,quesedirigemàsuaindefiniçãometodológica,àdificuldade
em traçar qual a proveniência de suas ferramentasoperacionaiseteóricas.Constatada
essaproblemáticaemAugusto&Lea,podemosentendercomoametodologiadeMeihy
talvezdevamaisàs“esfriadasoperaçõesdisciplinares”doquesesupõe. 
Já dissemos que o lugar da análise, para Meihy, não se encontra fora da
transcrição, mas dentro da transcriação. Por conta dessa escolha, Meihy limita-se a
expressar em pequenos comentários ao longo do livro pequenas conclusões de cada
entrevista, muito focado em suas impressões pessoais. Porém, o que gostaríamos de
salientar é que a própriacircunscriçãodoprojetodeMeihysedeveasoluçõescriadas
fora da história oral — a saber, nos campos da sociologia, da antropologia e da
psicologia. 
Uma delimitação telescópica sob um fato que se revela social; a ideia de
“rendimentos decrescentes” das entrevistas, todas essas conceituações apriorísticas já
são,departida,alheiasaoqueseriacaracterísticaahistóriaoralenquantoumapretensa
disciplina. Ademais, suas (e nossas) impressões acerca da problemática de gênero,
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classe,oditoeonãodito,apresençadotradicionalnomoderno,sãopossíveisdeserem
enxergadas não por conta da história oral em si, mas pelas disciplinas das ciências
humanas. Como afirmam Moraes e Amado, tambémsópodemserrespondidascomo
auxílio delas. Tomemos como último exemplo as problemáticas que surgem com a
necessidade de uma espécie de “observação participante”, que leva Meihy a exprimir
suavozatravésdediáriosdecampoeexposiçõesmetodológicasnosremetemasaídas
encontráveisnaetnografiaenaantropologia. 
A recusa de Meihy em adentrar nesse tipo de análise (psicológicas,
antropológicas, sociológicas e históricas) provém de uma aparente contradição
intransponívelentreasdisciplinasdasciênciashumanaseotratamentodasubjetividade,
daqualrestaotomensaísticodeAugusto&Lea.Dessamaneira,Meihynoscolocanum
pretenso maniqueísmo entre a ciência das disciplinas das humanidades e a
ficcionalidadedosrelatostranscriados.Operigodessaescolhaérecairnumaexposição
que, como Moraes e Amado também afirmam, limitarão o entendimento dos fatos à
compreensão unilateral de seus participantes154 — em outras palavras, a proferir
conclusõesqueestão“coladas”ànarrativadoscolaboradores. 
Outra saída noséapontadaporAlessandroPortelliemOmassacredeCivitella
ValdiChiana(Toscana,29dejunhode1944):mitoepolítica,lutoesensocomum.Em
primeiro lugar, Portelli busca analisar o evento partindo das versões que os diversos
atores sociais legaram através das entrevistas que fez. Nas narrativas que coletou, o
autorressaltaumaoposiçãoentrememóriasdocampoedacidade.Omassacrenazista
que acometeu o vilarejo, para os citadinos, aconteceu por culpa de provocação dos
militantes da Resistência — camponeses em geral —, que dias antes haviam
sequestradoematadooficiaisalemães155. 
Essa“culpa”colocadasobreaesquerdavaicontraamemóriaprogressistasobre
ofato,queheroicizaaaçãodeseusintegrantes.Essaoposiçãoseencontrananarrativa
citadina da “inocência” e da “pureza” dos de Civitella,quenadatinhamavercomos
acontecimentos da Guerra. Misto de heroicização patriota de um lado e simbolismo
religioso e recordação afetiva da infância de outro, a memória do massacre se
materializatantonosmonumentosàResistênciacomonasfestasemissascitadinasque
a criticam. Vê-se então não só há presença de memórias coletivas, organizadas em
154
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identidades de classe, mas de memórias divididas, num confrontoentrecamposcomo
“popular”e “oficial”,cidadeecampo,direitaeesquerda—masque,frequentemente,
seinterpenetram156. 
E mais: Portelli diagnostica como essa memória se transformou ao longo do
tempo. Enquanto próxima da libertação da Itália, os citadinos pouco podiam fazer a
respeito damemóriacriadapelaResistência;àmedidaqueosanosforamsepassando,
os significados críticos ao movimento se reforçaram, resgatando acontecimentos e
símbolos,apropriandooutrosdomomentoereinterpretandoopassado. 
Porém, para o autor, seu trabalho não se resume a apenas levantar versões,
identificar transiçõesnamemóriaefazerconversarrepresentaçõesediscursosentresi.
Acerca do retrato risonho que um entrevistado faz de sua infância, relatando as
peripéciasdecriançanasinvasõesaumdepósitonazista,Portelliassinala: 

Éclaroquenãohánadadeerradocomessasreminiscênciasinfantisaoestilo
deTomSawyer;naverdade,elasnoslembramqueamaioriadasrecordações
dossobreviventessãomemóriasdehomensemulheresqueeramcriançasou
adolescentesnaépoca,equeveemomassacrecomoofimdesuainfânciaou
juventude.Oproblemasurge,porém,quandoessamemóriainfantilérepetida
semmudançaspelonarradoradulto,econtribuiparaaformaçãodamemória
contemporânea.AlbertoRossi,porexemplo,nãoserecordadeque,emabril
de 1944,porcausadeumaincursãoàquelemesmodepósitodemunição,os
alemãesmataramummeninode17anos,GiulioCagnacci.Rossitemtodoo
direitodeesquecer;nós,naqualidadedehistoriadoreseantropólogos,temos
o dever de considerar não só a morte de Cagnacci como um fato, e sua
omissão no depoimento de Rossi como uma representação, mas também
comoumsedesdobraemoutro.157 


Ouseja, 

A distinção […] entre os “fatos” do historiador e as “representações” do
antropólogo estátotalmentecorreta.Porém,sóconsiderando-asjuntaséque
se pode distingui-las. Representações e “fatos” não existem em esferas
isoladas. As representaçõesseutilizamdosfatosealegamquesãofatos;os
fatossãoreconhecidoseorganizadosdeacordocomasrepresentações;tanto
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fatosquantorepresentaçõesconvergemnasubjetividadedossereshumanose
são envoltos em sua linguagem. Talvez essa interação seja o campo
específico da história oral, que é contabilizada como história com fatos
reconstruídos, mas também aprende, em sua prática de trabalho de campo
dialógico e na confrontação crítica com a alteridade dos narradores, a
entenderrepresentações.158 

Comotrabalhoinseridonahistoriografiamoderna,essaformadehistóriaoralse

presta, então, à conceitualização para a narração dos acontecimentos, o que significa
aqui — conforme Portelli — que não basta apresentarmos as versões dos indivíduos,
mas cruzá-las com os outros documentos possíveis e, assim, construir narrativas
maiores, conceitos,modelos,processosetc.Alémdisso,nota-seaquiumametodologia
definida para a crítica documental. Dessa maneira,nãoéimpossívelconcluirmosque,
em larga medida, a fonte oral não apresenta mais empecilhos que outras para a
construçãodoconhecimentohistórico. 
E,comoPortellidiz,nãosetratadedesrespeitaramemóriaeolutodaspessoas
envolvidasnoseventos,masdecumpriropapeldohistoriadordecruzarecriticartodos
osdocumentoseasnarrativasdisponíveisparaseescreveressahistória159.Alémdisso,
na medida do possível, é preciso tomar em conta a memória em sua individualidade,
pois, mesmo que ela seja coletiva, é o sujeito que lembra160. Cada pessoa extrai
memórias de uma variedade de grupos e organiza-as a seu modo; se diferente fosse,
bastaria conversar apenas com uma pessoa para ter a memória do mundo inteiro. A
memóriasósecoletivizaquandoabstraídadoindivíduoeencarnaomito,osrituaiseas
instituições. Daí que podemos enxergar a tensão intrínseca que a história oral revela
entre macro e micro, individual e social, acontecimento e estrutura — conflito que
permeiaas“novashistórias”161. 
Emsegundolugar,comocaminhosalternativosàpropostadeMeihydevalorizar
o subjetivo na história oral, destaca-se a livre docência de Ecléa Bosi, da qual já
tratamos,Memóriaesociedade:lembrançadevelhos,publicadaem1979nocampoda
psicologiasocial.Trata-sedeumaobraessencialparaahistóriadahistoriografiaoraldo
país, mesmo que não rotule segundo esse nome. Para além disso, trava o debate já
158 
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exposto aqui sobre memória, narrativa e identidade, que se revelou essencial para a
consolidaçãodeumacríticaàsfontesoraisnoBrasil. 
Em Memória e sociedade, Ecléa arregimenta oito interlocutores de idade
avançada, residentes de longa data em São Paulo, para indagar como e por que eles
lembram de formas específicas. Não está em jogo provar ou contraprovar fatos
históricosconformeumaamostra,mas,numcompromissoafetivodepesquisa,observar
oqueamemóriadessesidosospaulistanosmobilizaeaformacomoofazem162. 
Dessa maneira, Ecléa se aproxima da acepção damemóriaenquantoartefatoe
operação social, como formulado por Halbwachs, para enfim caracterizá-la como
trabalho.Amemóriasetratariadeumesforçoespecíficofeitonaidadeemqueocorpo
nãomaisestáaptoaoferecer-seàexploraçãocapitalistaeque,nestecontexto,ambos—
corpoememória—estariamsendopaulatinamentedesvalorizados. 
Como comenta Marilena Chauí, a memória de velhos como conselho, talqual
teorizavaWalterBenjaminacercadopapeldonarrador,estariaescanteadanasociedade
contemporânea. Em resumo, comoservalorizadoenquantoserhumano,navelhice,se
aquela pessoa nunca o foi durante a “vida ativa”163? A função própria do velho em
lembrar do passado, compartilhada por sociedades tradicionais e ocidentais, hoje, se
encontraria confiada à opinião públicaeàinformaçãojornalística.Consequentemente,
assimseexplicaofinalmelancólicodequasetodasasnarrativasdosinterlocutores,que
versamsobreoabandonoinstitucional/familiareacontemplaçãoretrospectivado“m
 eu
tempo”164
 . 
Em sua análise, Ecléa expõe o que a memória dos velhos mobiliza e as
instâncias às quais seremete:família,trabalho,lugares,datas,amigoseobjetos.Além
disso,indagacomoseexpressaalembrançadecadaumadessasinstâncias,conformea
perspectivadavelhice165.Assim,porexemplo,pessoasqueseapartaramdosprocessos
políticos da cidade e do país se voltam mais à infância e àfamília—esuacondição
atual é vista como um limbo —, enquanto outros, mais“ativos”,comentamahistória
“oficial” com familiaridade, e em grande medida não se veem num vazio de
acontecimentos:aindaplanejamecriticam,secolocamnotempopresente166. 
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Porém, tanto em umcasocomonooutro,seriadifícilnãoenxergaradispersão
sistemáticadessasinstânciasqueancoramamemóriadosvelhos:amortedosfamiliares
e amigos; a impossibilidade de exerceroofíciojátãorefinadonajuventude;ofimde
hábitoscoletivos;ademoliçãodasruasepraçasdainfância;osobjetosdoadosquando
dahoradeirparaoasiloetc.Porém,comodissemos,paraEcléanãobastaconstatarque
otempopassa,mascompreendercomopassaeporqueassimofaznaperspectivados
velhos. Nos parece que, subjacente às suas análises, Ecléa não se contenta em
conceituar a memória apenas como social, mas busca compreendê-la segundo o
materialismohistóricoeasquestõesaeleatinentes:trabalho,alienaçãoelutadeclasses. 
Quandoanalisaamemóriadotrabalho,buscavê-laemduasdimensões:oofício
repercutindo no tempo subjetivo dointerlocutoresuarealidadeobjetivanointeriorda
estruturacapitalista167.Emoutraspalavras,querenxergarcomoosvelhosreinterpretam
e revalorizam o tempo do relógio quando já se encontram livres dele. Em grande
medida, a memória do trabalho justifica toda a biografia construída por eles, que a
superestimamemdetrimentodopresentedaenunciação—ondeseutemposerevelana
maioriadasvezesvaziodesentido168. 
EssaconclusãoaquechegaEcléaétantoumainsistênciadaautoraquantouma
constantedosinterlocutoresaoexpressarque,seainfânciaéumabarreiradifícildese
transpornanarrativa,énodelineamentodotrabalhoquemaissedemoram.Portanto,é
difícilnegligenciarapresençadessebiografema/célulanarrativanorelatodosvelhos,e
éaquiqueEcléasedebruçatantonanarrativaemsiquantonaclassedosinterlocutores.
Apesardenãodeixarexpressoemseulivro—etalvezjamaistenhaprecisado,dadoo
refinamento de suas análises —, Ecléa construiu um retrato complexo e delicado do
processo de alienação pelo trabalho eoabandonofinalfeitopelasociedadecapitalista
emcimademulheresehomensqueviveramnaSãoPaulodoiníciodoséculoXX.Tudo
isso conforme se expressou na perspectiva subjetiva de seus interlocutores. É nesse
sentido que estes sereferemaopassadotantasvezescomo“m
 eutempo”:apartadosde
seusofícios,poucomaislhesrestou. 
Distanciados tambémdafamília,dacasa,dobairro,dosamigosedeobjetos,o
resto da vida é quasequesomente“tempodelembrar”—pois,apesardedespidosde
quase tudo, a memória de alguma forma faz presente o passado. Eles trabalharam e
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continuam trabalhando—separando,reformulando,significando,juntandolembranças
—,eésobreissoquesetrataocompromissoafetivodeEcléacomseusinterlocutores:
instigaroprocessodamemóriaeparticipardele. 
À luz do que temos dito, cabe-nos também comentar brevemente alguns
procedimentos levantados pela autoranesteimportanteeprolíficotextoparaahistória
oral brasileira. No intuito de preservar para o leitor a experiência do contato com a
narrativa dos interlocutores, Ecléa dispôs a estrutura do livro com o prefácio deJoão
Alexandre Barbosa; a arguição de Chauí na banca de sua livre-docência; uma
introduçãoteóricaaoconceitodememóriaesuametodologia;umatranscriçãolongade
cada entrevista, de cerca de vinte a quarenta páginas, no formatodemonólogo;epor
fim uma análise das narrativas, conforme exposto acima. Assim, o saldo final de seu
livronãoseconstituinumacríticaexplicitamentedirecionadaaoprocessodealienação
do trabalho, como apontamos, mas numa pesquisa que foca as maneiras de lembrar,
atreladas à vida social de seus interlocutores. Ecléa então deixa aberta sua obra a
interpretações vindouras como a que fizemos. Apenas sugerindo,nãorecortaexcertos
específicos das narrativas para provar seu argumento, mas escreve tendo em vista
generalizações que julgou possíveis de serem feitas acerca dos textos que
disponibilizou. 
Retornando aos meandros de Augusto & Lea, podemos dizer que, em último
caso, a aparente contradição que Meihy expressa enquanto narrador do livro se daria
entre análise e narrativa, ou ciência e ficção. No entanto,comoprocuramosexpor,há
alternativasparabalancearumaexposiçãonarrativaquelidecomainteirezadosrelatos
deentrevistados/colaboradoreseosdivulguem.Aomesmotempo,essasalternativasse
mostram como um exercício crítico analítico que desenvolve acompreensãohistórica
acercadeumconjuntodeentrevistassem,noentanto,haveraintençãodeexaurirdele
seu significado total169. Nas palavras de Portelli, os “fatos” do historiador e as
“representações”doantropólogonãoexistememseparado,masconjuntamente. 
Nãoestamosjulgandoaquiafaltaounãodemetodologiacientíficaporpartede
Meihy—questãopelaqualeledeixaclaroquenãoteminteresse—ouseuconsequente
costume de não explicitar com clarezasuasreferênciasteóricas,sejaMichelFoucault,
169
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PaulThompsonouDaphnePatai.Buscamos,issosim,compreendercomosuasescolhas
teóricas e metodológicas influíram na estruturação de Augusto&Lea,quesemostrou
autorreflexivae,chegandoanossotópicofinaldestesubcapítulo,desbalanceadaapartir
de“Construçãodotexto”. 
Estapenúltimaseçãodolivromostraumapartedocadernodecampoedenotas
técnicasdoautorreferentesacadacolaborador,umporvez.Énocadernodecampoque
Meihy busca recriar a atmosfera dos dias de entrevista com cada colaborador,
relembrando suas impressões pessoais acerca dos encontros e suas dúvidas perante a
execução do projeto. Em meio às questões que os diálogos lhe suscitam, Meihy
apresenta suas notas técnicas, que teriam sido levantadas perante cada dificuldade
encontrada. 
Aqui,Meihyoperaumaespéciedefórmulaquebuscalevaroleitoracrerqueo
autor “aprendeu” o sentido de colaboração170, “apreendeu” amodernidadetecnológica
da história oral171, ou que talequalpalavralhe“trouxe”àtonaovalordotomvital172.
Ademais, tal fórmula o leva a recuperar definições de transcrição ou a se “valer de
conceitos mais correntes” sobre a história oral173 de lugares que não explicita.Enfim,
estamos falando de uma fórmula que objetiva apresentar métodos e técnicas já
delineadospelopróprioautoremobrasanteriorese,maisainda,comoseissosetratasse
doestabelecimentodeumdebateteórico,nãoumaespéciedemonólogo. 
Se realmente Meihy duvidou de seus processos de trabalho — já conhecidos,
consolidados e há muito divulgados em seustrabalhos,guiasemanuais—quandoda
produção de Augusto & Lea, não é algo que possamos saber com exatidão, devido à
nossa escolha de análise imanente da fonte. Porém, é certo que, de uma forma oude
outra,suaexposiçãoautorreflexivadenotastécnicasredundousemabalosnoarcabouço
já explicitado em sua carreira teórica. O que pode explicar então a escolha dessa
fórmula na obra é a representação, paraoleitormaisamplo,docontextodepercalços
pelos quais todo pesquisador passa em seu trabalho, e/ou a (re)apresentação de
fundamentos de sua história oral para modos de formação. Isso pois o capítulo
“Construção do texto” também serviria, uma vez mais na carreira de Meihy, para a
introduçãodospreceitosdesuaposiçãoteóricaparaopúblicogeral. 
170
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O que gostaríamos de salientar quanto a essa fórmula é que talvez ela tenha
contribuídoparadoisaspectosnegativosdaobra.Emprimeirolugar,areiteraçãodeseu
conceitual,emmeioaumasimulaçãodeumdebate,impediuqueMeihyfosseaocerne
do problema estatutário da história oral, que subjaz às suas dúvidas e indefinições
apresentadasnolivro. 
Em segundo, observemos o seguinte excerto,encontradonoúltimocapítulodo
livro,“Eagora?Apretextodeconclusãoconciliadora”: 

Masqualovalorcientíficodissotudo? 
Se é ferramenta, técnica, metodologia oumesmoumanovadisciplina,tudo
isso fica reduzido ante o eventual impacto na opinião pública. É para a
coletividade que o trabalho sedirigee,assim,exige-serigornaelaboração.
Independentementedeseuestatuto,maisdoquenada,ahistóriaoralpretende
ser pública. Por certo, isso não elimina a possibilidade de ser também
elaborada por acadêmicos, mas nesse caso ficam apertadas as roupagens
propostas, seja pela História, Sociologia, Antropologia, Psicologia ou
qualquer outro ramo do conhecimento. A história oral proposta tem duas
alternativas;ouseconstituiemumsabernovoouganharáautonomamentea
condição de independência. Isso, aliás, tem sido uma ameaça danada, pois
aqueles que não se contentam em enquadrar os depoimentos comorecurso
auxiliar de disciplinas estabelecidas, se veem na contingência — também
incômoda—deaclassificaremcomoficção.Masficçãotambémnãoé,pois
trabalhacomreferenciaiseevidênciasdefinidas,enãocomainvenção.174 


Não obstante apregoar diversas vezes na obra que não tem a intenção de
estabelecercontundentementeoestatutodesuahistóriaoral,Meihytambémacionaesse
mesmodebateemoutrosmomentos,sendooparágrafoacimadestacadoolugarondedá
uma espécie de vaticínio. Se em momentos anteriores de suacarreiraMeihyadvogou
combativamente pela história oral como disciplina,tambéménotávelcomoaquievita
essedebate,queéimplícitoemAugusto&Lea,postergandosuasoluçãoparaa“opinião
pública”. 
Como tentamos expor, esse dualismo entre ciência e ficção trata-se de uma
oposição que merece ser repensada e debatida,enquantopossívelaparênciaanívelde
problemática metodológica. Ademais, também buscamos traçar como as “roupagens”
174
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que“apertam”ahistóriaoralsão,naverdade,asferramentasteóricasquepodemajudar
essametodologiaaresponderàsperguntasquelevanta.
Ao fim e ao cabo, a fórmula de apresentação de seu arcabouço teórico, no
capítulo “Construção do texto”, parece delinear uma estratégia de convencimento do
leitor,trazendoapenasoladonoqualoautorseposicionanodebate,evidenciadocomo
se fosse a resposta natural aos percalços de qualquer projeto em história oral. Daí o
“desequilíbrio”naestruturadaobra,emsuaperspectivaçãonarrativa,apontadoacima. 
Para um leitor desavisado, toda a exposição autorreflexiva de Meihy pode ser
bem desfrutada nos bastidores da produção que trazerem dados, impressões e
informações extras a respeito dos encontros consumados. Nãoobstante,tambémpode
serencaradacomestranhezaouvistacomodesnecessária,seporacasonãoforintenção
doleitorqueelasejaaproveitada. 
Sobessepontodevista,éumriscoaoqualMeihyseexpôs.Pensandonosentido
de colaboração, instaurado pelo próprio autor, a presença das notas técnicas e da
conclusãoacabarampordesequilibrarumaobraque,setinhapretensõesdeserfeitada
forma mais horizontal possível, acabou carregando uma imensa presença de Meihy
enquantonarrador/personagem.Nessesentido,cabedizerqueassessõestécnicaspodem
ser vistas como de interessesolitáriodeMeihy,seafastandofuncionalmentedalógica
das transcriações e da história doprojeto,quepregamacolaboraçãoeocumprimento
deobjetivosemcomum. 

2.5UMPROCESSOCOMPARTILHADO 

O drama de Augusto & Lea foi, desde a concepção do projeto de Meihy,
encarado como um fato social que envolveu um núcleo familiar, agregados e
empregados dos Fonseca. A tarefa daquele foi encarada como a de ummediadorque
ativariaamemóriaindividualdecadaentrevistadoparaacriaçãodeumaobraconjunta,
que versaria sobre a memória coletiva de um trauma com ares sociais e
contemporâneos. 
O processo da transcriação foi exercido de modo que Meihy eospersonagens
trabalhassem num regime de colaboração para a confecção do texto a ser publicado.
Meihy buscou, quando tomou as rédeas de vez da narração do livro, expor
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autorreflexivamente os meandros do projeto, suas justificativas, seus medos e suas
dúvidas acerca da possibilidade de finalização, buscando colocar-se hierarquicamente
ao lado dos que entrevistou. Não obstante,Augusto&Leafoimaisumaoportunidade
para Meihy apresentar seu arcabouço teórico para o público emgeral,aolevantar(de
forma subentendida e, não obstante, um tanto desbalanceada) umdebateessencialem
suacarreiracomodocenteeteóricodahistóriaoralbrasileira. 
Astranscriações,extensamenteapresentadasemsuacompletude,representaram
umcuidadoéticoparacomaapresentaçãoestéticadosrelatoseainteirezadanarrativa
doscolaboradores.TambémfoidepositadanelasaatividadeanalíticadeMeihy,queas
organizou conforme os temas sensíveis levantados pelos colaboradores e que tinham
conexõescomorestodasociedade.Aproveitandoseutrabalho,buscamosnamedidado
possívelclarearossentidossociaisdasnarrativas,tendoemvistaarelaçãodelescoma
estrutura completa dos relatos. Dessa maneira, investigamos questões concernentes a
temporalidade,gêneroeclassenoconjuntodosoitocolaboradores. 
A escolha do narrador em exprimir o caminho de pesquisa e escrita do livro
comoestruturadaobratraduzaquiosentidodapolifoniadeAugusto&Lea,mascom
tensõesdiferentesdaquelasvistasemEdifícioMaster.Omiolodolivro,compostopelas
transcriações, foi espaço reservado para a expressão aprofundada e temporalmente
alargada das perspectivas de cada personagem. Mesmo a distinção entre histórias de
vida e histórias temáticas não bloqueou o sentido polifônico do conjunto de todas as
transcriações.ComonoslembraBakhtin,apolifonianãosefazpelaextensãodorelato,
mas pelo grau de autonomia do personagem para com o narrador, que permite a
expressãodaquelecomaprofundidadedeumaconsciênciaemsi175.Ouseja,nãosóos
protagonistas puderam registrar suas perspectivas de maneira significativa, mas os
coadjuvantes, como Leta, Martha, Greta e Dona Marieta, também o puderam. Estas
últimas não só se posicionaram quanto aocaso,comoexpressaramsuamoraldevida,
algunsdes eusanseiosmaispessoais. 
Aindanoâmbitodastranscriações,Meihydividehorizontalmenteafalaquando
encarnaonarradoreaomesmotemposecolocacomoumpersonagemdatrama,dando
aelaumnovoepisódio:aconstruçãodoprojeto.Olivrocontanãosóumahistóriaque
aconteceunopassado,mas,metalinguísticamente,aformacomooprojetoinstigadopor
175
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Meihy exerceu interferência nela, ao colocar a todos odesafioderevisitarotraumae
expô-loaopúblico.Énessapartedolivroqueelesetornapolifônico,quandocolocaos
personagens (Meihy inclusive) em pé de igualdade para narrar, estabelecendo um
enredo com diversas perspectivas que se dialogam, se comentam e se chocam, tendo
comocentroatragédiadeAugustoeLea. 
É sobessepatamarnarrativoqueseestranhaotomdaspartesqueantecedeme
sucedemesseconjunto.Apolifoniaécessadaeonarradorinstauraumamonofoniaque
desvia a obra para reflexões metodológicas e um debate estranho ao drama,
desequilibrando Augusto & Lea. Apesar dessa narração monofônica se remeter
constantementeaoenredocentraldeformaautorreflexiva,elaédeinteressedonarrador
em específico, que agora hierarquiza as transcriações para atender à sua demanda
explicativa. Em suma, são os momentos em que Meihy busca defender sua posição
dentro do campo da história oral que contradizem os próprios objetivos da obra,
cessandoocaráterpolifônicoquesubsistenoconjuntodastranscriações. 
Quanto à nossa investigação acerca da parte metodológica e autorreflexiva da
obra,vimosqueaoposiçãoeindefiniçãoentreficçãoeciência,subjacenteaoprocesso
de transcriação presente em Augusto & Lea, revelou o peso do debate estatutário da
história oral no Brasil contido nessa obra. Essa problemática tem sua razão deserno
ponto de vista da performance inerente a todo indivíduo colocado na situação de
entrevistado — é a problematização do valor biográfico de verdade,queumencontro
pretensamenteteria.Comoditoantes,aautorrepresentação,mediadapelasuamemória,
pelaoralidadeepelasituaçãodaentrevista,dáespaçoparaessamargemdecriaçãoque
beira oficcional.Porém,comotambémbuscamosmostrar,emmuitoscasosépossível
fazer umaanálisecoesaequeilumineossignificadosdeumanarrativa,ossentidosda
performance,semobjetificarooutro. 
Augusto&Leasemantémcomoumaobracheiadesignificados,intersecçõese
sentimentosprofundos.Éumagudorelatodeumtraumacoletivoquelegaaoleitoruma
complexa e afetiva experiência176. Uma obra que busca redefinir o estatuto de
objetividade científica, propondo uma nova forma de busca e produção do
conhecimento, de maneira compartilhada pelos sujeitos interlocutores. Em sua
divulgação, pode cumprir um dospapéisintencionadosporMeihy:odecomoverseus
176
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leitores, suscitar debates sobre saúde pública, feminismo, saúde mental, entre outras
questões sociais. Deve também provocar e reativar no campo da história oral as
discussões inconclusas, tão contemporâneas e necessárias em nosso contexto político
atual. 
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3UMAAPROXIMAÇÃOMETODOLÓGICA,FORMALETEMÁTICAENTRE
EDIFÍCIOMASTEREA
 UGUSTO&LEA 

3.1PARÂMETROS 

Todo esforço de aproximação entre obras esbarra em questões práticas e
metodológicas referentes ao suporte encarado. As acareações entre filmes, livros e
cançõesseguemospadrõesconstituintesdesuasmaterialidades:comoexemplo,temos
amontagemeoenquadramentonocinema;oestiloliterárionoromance;aharmoniaea
melodianamúsicaetc. 
Tal fato sugere um ponto de partidaformaldecertaformapacífico,apartirdo
qual podem surgiranáliseseinterpretaçõesadvindasdeparâmetrossemelhantesdados
pela materialidade das fontes. Nosso caso, no entanto, é diferente. Aquilo a que nos
propomos, nesta dissertação, é justamente comparar dopontodevistametodológicoe
formal duas fontes estruturadas em suportes desiguais: Edifício Master, um
documentário, e Augusto & Lea, um livro. Isso implica a flagrante disparidade entre
elementos formais: vide o digital, a duração, a montagem, a imagemeosomporum
lado;oanalógico,otextual,oestiloeaparagrafaçãoporoutro. 
Assim,projetarumaaproximaçãoentreessasduasfontesrequerquesuperemos,
de alguma maneira, esse abismo formal querestaevidente.Deinício,emrespeitoaos
motivos de pesquisa apresentados na introdução, buscaremos focar aqui num aspecto
estruturante primordial e compartilhado entre os dois objetos: o usododispositivoda
entrevista. 
A partir da análise do lugar da entrevista nessas duas obras, procuraremos
estabelecer, em primeiro lugar, os parâmetros metodológicosemcomumentreosdois
projetos. A entrevista deve ser encarada como parte de um processo que demanda
pré-produção, produção e pós-produção, pois, na aproximação qualitativa com
interlocutores, é necessário haver um projeto que vislumbre a entrevista em si e um
tratamentoposteriordela. 
Emsegundolugar,buscaremoscompararomodoeoestilodeacercamentodos
autores aos seus interlocutores, ou seja, como pensaram a execução de seus projetos,
quais as funções de suas operações de trabalho e qual a consequência/limite de suas
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escolhasmetodológicas. 
Porúltimo,ambicionamoscompararaformacomoasentrevistasforamtratadas
e inseridas na lógica da(s) voz(es) que o narrador impôs às nossasrespectivasfontes.
Assim, estabeleceremos o significado de operações análogas que superem a
dessemelhançaintrínsecaentreossuportes.Nestemomentodenossaanálise,aintenção
é, como diz José da Silva Ribeiro, entender como uma função metodológica torna-se
uma forma de narrativa numa obra177. Para isso, retomaremos a aproximação entre
escrita historiográfica e escrita cinematográfica proposta por Priscila Patrícia dos
Santos. Estará em jogo investigar quais são as estratégias semelhantesediferentesde
formalização de obras que buscam dissolver a autoridade diretiva clássica e instaurar
umapolifonia. 

3.2FORMASDEANTEVERAOBRA:COMPARANDOPROJETOS,RECORTESE
MÉTODOSDEPRODUÇÃO 

Comojádissemos,CoutinhoeMeihy,àalturadesuastrajetóriasnocomeçodos
anos 2000, quando projetaram Edifício Master e Augusto & Lea, compartilhavam de
similares questionamentos e propostas teóricas. Se encontravam diante de um debate
quelevantavaproblemasrelacionadosàautoridadediretivadeumaobra,aoseuvalorde
verdadeeà necessidadedeevidenciarasrelaçõesdeprodução178. 
Nesse sentido, partilham de posturas semelhantes quando apostam na
autossuficiência da narrativa, valorizando o dado qualitativo da entrevista que está
baseadonamemória,emvezdeumpossívelvalordeprovaadvindodaexperiênciado
interlocutor.Issotambémpodeserexaminadoquandovemosnossosautorestrafegando
por caminhos novos, microscópicos, para aí chegar direta ou indiretamente a grandes
temas.Ou,ainda,quandoapostamnapolifonia,naconversaenametalinguagemcomo
maneiras de ancorar suas obras em um tempo e espaço circunstancial e, assim,
delimitamoalcancedeseudiscursoàverdadepossíveldentrodeumasituaçãonaqual
um entrevistador encontrou-se com um entrevistado. Em suma, quando Meihy e
Coutinho lidam com questões e soluções que permeiamumdebatecomumaocinema
177
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documentário e à história oral contemporânea, orientados para a construção de uma
nova ética de representação dos sujeitos, frente ao desafio da produção do
conhecimento. 
Nocapítuloanterior,vimosqueessetipodepreocupaçãosemostrouinscritona
própria obra de Meihy, nas partes de Augusto & Lea nas quais o autor versa sobre o
projetodetrabalho: 

Umaexperiênciadevidadomésticacombinadacomofluxodamodernidade
urbana ambientava asnarrativaseimplicavaatradiçãocomamodernidade.
[…] O plano de trabalho, portanto, tinha de ser flexível e contemplar as
demandas dos arranjos pessoais, de narrativas que se faziam no ato da
captação das histórias gravadas e de suas legitimações autorais. Dava-se,
então,umaprimeiraquebradeprocedimentosmeramenteacadêmicos:quem
ditava a ordem ou a sequência da pesquisa eram seus participantes e as
oportunidades dos encontros. No lugar do comando autoral, começava a
pensar que meu papel era de mediador de uma história que tinha impulso
próprio e que iria ser contada por seus participantes, que eram os
colaboradoresefetivos,documentosvivosemessência,personagensdeuma
históriadotempopresente.[…]Éticapassavaasertema.179




Este excerto resume a forma como Meihy encara sua empreitada: um recorte,
centrado em um acontecimento social; um período para conhecer os colaboradores e
entrevistá-los; a paciência em se deixar levar pelo tempo do outro; a concepção de
mediação,emvezdedireção. 
Falemos então mais detidamente sobre aspectos da pré-produção até a
pós-produção de Augusto & Lea, conforme exibidos por Meihy, e comparemos em
seguida com os procedimentos liderados por Coutinho em Edifício Master. Para
ajudar-nos nessa tarefa, contaremos com dados retirados do documentário
Coutinho.Doc: Apartamento 608 (BethFormaggini,2007),queacompanhaoprocesso
criativoeprodutivodeE
 difícioMaster.180 

3.2.1Maneirasderecortar 

179
180

 EIHY,op.cit.,2006,p.125.Itálicosdoautor. 
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A primeira operação análoga em que podemos nos centrar, ao comparar os
projetos de Augusto & Lea e Master, é o recorte das obras. O empreendimento de
Meihy está centrado no caso de Augusto eLea.Dessaforma,entrevistarocasalfoio
cerne do projeto, enquanto os círculos desenhados ao seu redor (comunidades de
destino, redes) foram compostos através de uma hierarquia social: família, amigos e
empregados. Visando a um acontecimento que atingiu a colaboradores eleitos, Meihy
colocou como seu objetivo principal provocar e registrar narrativas que, sob diversos
ângulos,estabilizassemumarepresentaçãosocialdodramacoletivo181. 
Ao se decidir por esse ponto de chegada, Meihy instou seus interlocutores a
diversas entrevistas, avançando com novas perguntas — outras retomadas — e
combinando encontros com mais personagens, na medida em que foi aconselhado ou
achou pertinente182. Trabalhou, então, com um prazo alargado de produção, sujeitoàs
intempériestrazidaspelasdemandasdosprópriosnarradores.Alémdisso,oautoratesta
terlidadocomseusquestionamentospessoaisecomopressentimentodequealgomais
poderiaseriluminadoaquiouali. 
A transcriação, procedimento coletivo de formalização do relato oral, visou
extrair dos encontros seu “tom vital”, ou seja, as contribuiçõescentraisdanarrativaà
perspectivageralesocialdoacontecido.Emoutraspalavras,apesardenotarmosolargo
espaçoconcedidoacadatranscriação,éprecisolembrarsemprequeelassãopartesque
conduzem a um único todo, orientado pelo caso Augusto e Lea. À interferência
consentida na edição do relato agarra-se a eliminação da dimensão efêmera da
entrevista, baseada na interação social e hierárquica entre um entrevistador e um
entrevistado,numtempoeespaçolimitado. 
Isso fica claro quando o produto final da transcriação se mostra como um
monólogo do colaborador, não obstante tenha sido feito a quatro mãos.Fatorescomo
descrição do ambiente, interrupções, desentendimentos e toda espécie de ruído ou
curto-circuito — intrínsecos à situação da entrevista — foram cortados do relato
propriamentedito,restandoaMeihyrestaurara“ambiência”nostextosintrodutóriosàs
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transcriaçõeseemseudiáriodecampo183. 
Assim,podemosnotarcomosedáoequilíbriodiretivoemAugusto&Lea,obra
que pretende fazer jus a uma reflexão acerca do possível compartilhamento de
autoridade. Se por um lado o texto final precisa ser autorizado com as devidas
mudançaseapontamentosdocolaborador,poroutroareconstruçãodocontextoemque
se deu o projeto,alémdecomentáriosacercadaposturadecadacolaboradoraolongo
daprodução,sãofeitosporMeihydeformasolitáriaenquantonarrador. 
Já no recorte planejado para Edifício Masternãoconstavaumtemaespecífico.
Isso não só pôde ser atestadoaquinumaanálise—nolimitedopossível—estritado
filme,mastambémfiguranasentrevistasdadasporCoutinhosobreaobraeosregistros
do período de produção, feitospelaassistentededireçãodeMaster,BethFormaggini,
no documentário Apartamento 608. Coutinho assim se posiciona quanto a Edifício
Master,numaentrevistadadaàrevistaC
 ontracampo: 

Nãoqueriafazerfilmesobreaclassemédia,massobreumuniversoquenão
se conhece. […] Odesafioseriaextrairummaterialinteressantedepessoas
normais. […] O que é bom em uma locação só? A possibilidade de se
aprofundar.Emvezdetrabalharnaextensão,vocêtrabalhaemprofundidade.
[…] Tenho de criar uma prisão para encontrar os personagens no escuro.
Precisateresseriscoporquecriaumsentimentodeurgência.Tenhodefilmar
aquienesseprazo.Entãoescolhioprédiopeloprédio,nãopelosmoradores,
eaínãotinhamaisrecuo.184




Assim,aproduçãodeMasterfoiconduzidaporCoutinhocomoauxíliodeuma
equipedepesquisadoresencarregadosdegravarpré-entrevistasemostrá-lasaodiretor.
Elesestavamna“prisão”:circunscritosespacialmentepeloedifícioetemporalmenteem
um mês para realizar toda essa preparação. Desse intervalo, duas semanas foram
reservadas para os encontros gravados do diretor com os personagens. Assim, o que
Coutinhoqueriacomaspré-entrevistaseraescolherpersonagens,procurandonelesum
usoperformáticoecriativodanarratividade,comoapontamMesquitaeSaraiva: 

Coutinho escolhe sempre uma locação específica, um recorte espacial.
183
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Restringindo assim seu campo de ação […] ele obriga-se a aprofundar o
olhar.Aparticularizaçãodointeresseevitaqueoquadrodeentrevistadosseja
selecionado por critériosdetipicidade,oqueseriaumaformadeimposição
de ideias preconcebidas ao filme (noutras palavras, um retorno à
documentação de um “objeto” construído a priori, abstratamente). Num
grupo restrito, serão escolhidos aqueles que se mostrarem capazes de
expressar,performaticamente,assuasexperiênciaspessoais185. 


O documentário de Formaggini explicita como o diretor via dificuldades de
encontrar isso nos possíveispersonagensdoprédio,coisaqueConsueloLins,umadas
pesquisadorasàépoca,tambématesta: 

OdeslocamentosocialprovocadoporEdifícioMaster(2002)fezCoutinhose
confrontar com personagens excessivamente comuns, reservados, concisos,
commodosdefalarmaismoldadospelamídia,distantesdos“acontecimentos
verbais” dos doisfilmesanteriores[S antoForteeBabilônia2000,filmados
em favelas cariocas]. Diante deles, afinou sua postura de não julgar nem
objetivar quem estivesse diante de sua câmera. O que o interessava era a
visão dos personagens sobre a vida e sobre si mesmos — que se produz
necessariamente narelaçãocomocineasta.Odiretornãoestavanemacima
nem abaixo deles, mas em intensa negociação narrativa, na qual os
personagenstambémexerciamsuasprópriasforças.186




Como vimos no capítulo 1, temas em comum transpareciam de forma
fragmentada no Master entre as inserções dos personagens, restando um mosaico
construído pela força narrativa de cada um — fenômeno que atinge seu ápice nas
performances de Alessandra e Henrique. Trazer à tona registros sobre o processo de
produção, através de Apartamento 608, faz-nos enxergar que essa característica de
Master (a fragmentação de temáticas) não se dá apenas por conta da montagem
executada,masporquecumpriu-seumaintençãotraçadadesdeoiníciodoprojeto. 
Conforme registrado no documentário de Formaggini, dentro do processo
produtivo de Master as pré-entrevistas dão a Coutinho um certo controle sobre a
narrativa do personagem: o diretor pode prever formas de “quebrá-lo”, no sentido de
185
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desprogramarrespostasautomáticasouesquemáticas.EmApartamento608,observa-se
tambémcomoaspré-entrevistassãoessenciaisparasecultivarumbomrelacionamento
entreaequipeeopersonagem,oquedecertofoiaproveitadopelodiretorquandoestava
finalmenteemcena. 
Aliás, esse parece ser o sentido final da maior parte do processo de
pré-produção,tambémconformeMesquitaeSaraiva:prepararofocodetudoetodosno
acontecimentoexíguodaconversaentreCoutinhoeseuspersonagens187.A“prisão”ea
pré-entrevista, dessa forma,orientamaescolhadeumpersonagemcujaforçanarrativa
se provou num dado momento e lugar, e o diretor entra esperançoso para explorar
(repetir)essepotencial,registrandoomomentoirrepetívelcomsuascâmeras.Comose
vê, não setrataaentrevistaaquicomoumdadonaturaledespretensioso,mastambém
deproduzirparadoxalmenteumaespéciede“controledoirrepetível”. 
Nesse aspecto, o projeto de Coutinho formaliza a entrevista na obra de forma
oposta à adotadaporMeihy.ParaCoutinho,omaisimportanteérepresentarafinitude
do encontro, seuvalorintrínsecodeperformance.ParaMeihy,oencontroévalorizado
comopartedeumtodosocial,enãocomoacontecimentoúnico. 
Issoexplicaapresença,emMaster,detantascenasnasquaisvemosaequipede
filmagem.Aintençãoétrabalharaideia,atravésdasimagens,dequeodocumentárioé
apenas uma entre outras perspectivas sobre o que foi narrado: é fruto da presença de
algumaspessoas,emdadotempoeemumcertolocal,quenãovoltarãomaisali.Porém,
oníveldeautorreflexividadeparaporaí,limitando-seànarraçãodeCoutinhonoinício
do filme, em que explicitaasregrasda“prisão”.Apossibilidadederegistromecânico
que o vídeo traz faz a imagem se estruturar, em Master, como linguagem: como
dissemosnocapítulo1,onarradorfaz,assim,curtoscomentáriosarespeitodaalmado
prédio,emulandoperspectivasdeolharesalipossíveis.AautorreflexividadedeMaster
fortaleceatransitoriedadedeseudiscursoeocaráterúnicodosencontrosregistrados. 
Novídeo,ocorpodoentrevistadoeolocalpodemserrepresentadosaomesmo
tempoecontamcomdiversasferramentasdeexposição,comoenquadramento,ângulo,
iluminação etc. Além disso, Coutinho deixa na montagem final diversos “ruídos” da
produção — por exemplo, momentos em que é abertamente interpelado pelos
personagens. A impossibilidade de incutir na própria transcriação algum comentário
187
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acerca de seu contexto, como é permitido fazer na linguagem docinema,tensionoua
opçãodeMeihyporsepararumacoisadaoutra. 
O recorte da “prisão” de Coutinho contrasta com o recorte événementielle de
Meihy, que, por extensão, tornou-se temático. Essas escolhas feitas pelos autores
geraram consequências a respeito da orientação temporal e autorreflexiva das
respectivasobras.Jánapós-produção,Coutinhonãopartilhavadamontagemcomseus
personagens, em oposição à transcriação feita por Meihy. O diretor sempre oferecia
sessões de seus documentários para os personagens antes do lançamento, porém não
haviagrandeespaçoparamudançassugeridasporeles. 
Daqui podemos enxergar como, por sua vez, se dá o equilíbrio da autoridade
compartilhada almejada em Master: há todo um processo de pré-produção para
estimular um relato único e não tipificado dos personagens, através de uma relação
baseada na “prisão”, na pré-entrevista e nasperguntasdodiretor.Aomesmotempo,a
exclusividadenailhademontagemfazcomqueCoutinhomantenhagrandeautonomia
na confecção da obra, mesmo que tenha por objetivoumdocumentárioquerespeitea
autoimagemcriadapelaperformanceinstigadanaentrevista. 
É levantando todos esses aspectos de produção das obrasquepodemoscotejar
suasestratégiasemetodologiasrumoàconstruçãodeumdiscursomaiscompartilhado.
Se confrontado com o processo de Meihy, vemos que no de Coutinho não há espaço
para o compartilhamento da montagem do documentário com os personagens. Além
disso,ograudeautorreflexividadedeMasterémenor,secomparadoaAugusto&Lea.
Os percalços da pré-produção e seu próprio andamento, como revelados por
Apartamento 608, não estão incluídos em Master. Porém, justamente esse nível
comedido de exposição das condições de produção do filme em questão abre mais
espaçoparaasnarrativas. 
Em outras palavras, por um lado Meihy divide com seu colaborador a
responsabilidade da transcriação, mas ocupamaisdeumterçodeAugusto&Leacom
umaexploraçãometalinguísticasolitária;poroutro,CoutinhoeJordanaBergmontaram
sozinhos Master, porém o filme dedica apenas 10% de seu tempo a imagens
extraentrevista.Aníveldeextensão(páginaseduraçãofílmica),háumpesodíspardado
àautorreflexividadeeàdireçãoporambososautores.Anívelqualitativo,asdiferentes
autorreflexividadesseexplicampelosdiversosobjetivosdosdoisautores.ParaMeihy,é
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primordialexplicitarsuarelaçãopessoalcomoprojeto,umavezqueofocodesuaobra
são as conexões sociais feitas e desfeitas pelo evento traumático. Já para Coutinho,a
autorreflexividade serve mais como um lembrete ao espectador acerca da dimensão
irredutíveleperformáticadasnarraçõesq ueeleestávendo. 

3.2.2Construindoencontros 

Para contrapor e comparar os projetos de Meihy e Coutinho, restam questões
acercadeoutraoperaçãoanáloga—asaber,acomposiçãoritualdaentrevistaemsi—
que também impactaaspossibilidadesdapós-produção.Aquantidadeeaduraçãodos
encontros, para Meihy, estão submetidas aoesgotamentodosassuntosreferentesaum
roteiro, ou seja, à lei dos rendimentos decrescentes. Ademais, negocia-se com os
interesses narrativos docolaborador:olocaldeentrevistaépropostopelocolaborador,
assimcomoohorário.Comovimos,Meihyafirmaqueutilizoudoistiposderoteiro.O
primeirodeles,odehistóriadevida,émaisamploe,comosugereonome,temquestões
que percorrem toda a trajetória do interlocutor. O segundo, chamado de relato
biográfico, seria um pouco mais largo que uma entrevista temática de cunho mais
jornalísticoedireto.Devidoaoformatodatranscriação,nãotemosacessoàsperguntas
doautor,quetambémnãoanexouàobraseusroteiros. 
Porém, como afirmamos no capítulo anterior,aordenaçãocronológicaimposta
nas transcriações nos faz entrever uma roteirização de fato orientada pela história de
vida, com partes dedicadas à infância, ao trabalho, à posição social do colaborador
dentro da família Fonseca e, por fim,aocasocentraldolivro.Cadacolaboradortraça
sua jornada própria na transcriação, mas o leitor pode pressentir uma ordenação em
comumentreospersonagens,orientadapelaideiadetrajetóriabiográfica. 
JáparaCoutinho,oencontroésempreúnico—emboraodiretorjátenhavistoo
personagem através da pré-entrevista, o contrárionãoocorreu.EmEdifícioMaster,as
entrevistas ocorrem quase sempre dentro da casa do personagem, de forma que o
entorno compõe a performance. Em Apartamento 608, Coutinho indica que não fica
maisdeumahoraemeiacomcadapessoa.Háduasrazõesparaisso,umapráticaeuma
teórica.Emprimeirolugar,haviaumaquestãodecronograma,comduassemanaspara
entrevistar dezenas de pessoas. Em segundo, como o foco de interesse do
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diretor/entrevistador não está empreencherumapautaouelucidarumcasoespecífico,
Coutinholimitaaduraçãodoencontroconformesuabuscaporumaboaperformance—
ou um “acontecimento verbal”, como diz Consuelo Lins. Esse interesse resulta numa
falta de roteiro por parte do diretor que, como vimos, recorre a perguntas abertas ea
muitos“porquês”,comoformadedesprogramarrespostaseincentivaropersonagema
explicar seupontodevista,saindodolugarcomum.Conclui-seque,senãohároteiro,
certamente existe uma estratégia de perguntas, uma espécie de tentativa de anulação
autoinflingidadolugarsocialpelodiretor,auxiliadapelaspré-entrevistas: 

O “exercício espiritual de “esquecimento” desiresulta,assim,numaforma
de expressão, por parte dos entrevistados, livre damarcadoressentimento.
[…]Aescolhadosentrevistados,omododeconduziraentrevista(instigando
o entrevistado a “ir mais fundo”) e o modo de montá-la (semcomentários
retóricos) criam um espaço cinematográfico onde as pessoas podem
construir-se como personagens capazes de superar as adversidades,
apresentando-secomoseresúnicoseautênticos.188




Esseespaçofoialcançadoporambososautoresdenossasobras,cadaqualàsua
maneira,oquepôdeserverificadoemnossaanálise.Meihyconstruiuumarelaçãomais
duradoura, num projeto que se estendeu por anos e aprofundou seus laços com os
colaboradores,sobretudoAugusto,queoajudoucomoumaespéciedeguiainicialpara
o processo de elaboração do livro. Dessaforma,apesardetertomadograndepartede
Augusto&Leaparacontaressajornada,figurandoamplamentecomonarradorsolitário
numa obra que se pretende ao máximo compartilhada, seu relato é justificável na
medida em que expressa seu trabalho como um esforço subjetivo, coletivo e baseado
tambémnoafeto. 
Ressalte-se que, como afirmamos na Introdução, a entrevista é um tipo
específico de encontro, contato com alteridades, relaçãoassimétricaentrepoderes.De
umlado,opoderdoentrevistadorcomsuacâmera/gravador,alémdopoderposteriorde
editar a imagem/voz do outro - este poder sempre exercido pela anuência de um
contrato (escrito e consentido) de concessão legal da representação. Trata-se de uma
relação delicada que requer imperativos éticos. De outro, opoderdoentrevistadoque
188
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não deve ser menosprezado, pois de fato ele o tem. Poder de driblarasperguntas,de
antever as intenções do entrevistador, de constrangê-lo e surpreendê-lo. Falamos
anteriormente,então,deformascomoMeihyeCoutinhotrataramdeestabeleceralgum
controle ou regularidade dentro dessa relação instituída,tendoporvezesconcedidoàs
demandasdooutro. Tratou-seentãodeiluminaressebalanço. 
Dessa forma, organizados na transcriação, os relatos dos colaboradores são
amplosemsimesmos—nãoapenassecomparadoscomamédianocampodahistória
oral — eassimseafiguramnolivrocomoformadeassegurarumaautorrepresentação
aprofundada e com um arco narrativo completo. Com essas operações julgamos que
Augusto & Lea alcança um formato polifônico. Superou-se o uso fragmentado e
probatóriodasvozesconformetesesabstrataseapriorísticas,mesmoqueasentrevistas
fossemorientadasecontroladasparasatisfazeranecessidadesocialemseiluminarum
fato social específico. Relembremos, é sob esse tênueequilíbrio,entreumaanálisede
inspiração

antropológica/sociológica/psicológica/historiográfica

e

a

livre

performance/autorrepresentação de teores ficcionais ou artísticos, que se mantém a
produção de Augusto & Lea. Equilíbrio esse que julgamos pertinente, quando se
investigamaoralidadeeamemória,epassíveldeserenxergadodeformasimultânea. 
Já Coutinho optou por apostar suas fichas num ambiente também
moderadamente controlado. Mas, por sua vez, ele estava pautado na promessa deum
encontro curto e único que fosse capaz de criar, na liberdade de uma relação de
entrevista (na medida do possível) sem prejulgamentos, um ambiente propício, um
palco, onde os personagens pudessem brilhar em performances desprogramadas.
Instigou-se“acontecimentosverbais”,quemovimentaramtemasecélulasnarrativasem
comum. Na montagem reuniu-se, na maioria das vezes, cortes que trouxeram ao
espectador um sentimento de aprofundamento em histórias que, olhadasdeperto,não
eramnemumpouco“normais”.  
Podemos dizer, assim, queCoutinhoeMeihyexercitam,mesmoquedeformas
diferentesecomobjetivostambémdiversos,umaposturaagudamenteéticaparacoma
autorrepresentaçãodooutro.Abuscaporpessoasinfamesencontrouprocedimentosde
partilha do processo para fixação de uma autorrepresentação instigada pelo
reconhecimentodoquesemanifestoucomoúnicodentrodoencontro. 
Apesar disso, o protagonismo dos autores, responsáveis pela construção de
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vozes, perspectivas e narradores em suas obras, ainda é sentido, ao passo que suas
formasdeanteveroprodutodeseusprocessosseguemmétodosdemoderadocontrole.
A questão aquinãoéapontarresquíciosdedireçãoporpartedosautores,atéporqueé
razoável afirmar ser quase impossível exercer um projeto absolutamente horizontal
quandoselidacomentrevistas.Comodissemos,elassãosituaçõessociaishierárquicas,
nasquaisanegociaçãodeinteresseséincontornável. 
Apolifoniatambémpôdeseralcançadasemquesecompartilhasseoprocessode
montagemdeumaobra,comovistoemEdifícioMaster—bastaqueoprodutoexpresse
ossentidoscolocadospelopersonagemdeformaapropriadaeaprofundada.Meihydeu
umpassodiferenteedividiuatranscriaçãocomseuscolaboradores,buscandoquebrara
barreira da transcrição solitária, procedimento comum no campo da história oral. De
formasdiferentes,osdoisalcançaramomesmoobjetivo,poiscederamtempoepáginas
paraseuspersonagens.Alémdisso,concatenaramasnarrativassemdirecioná-lasaum
argumento,oquedeixouevidentediversasperspectivas,àsvezescontraditóriasentresi
econtraditóriasemrelaçãoàinstâncianarrativadaobra. 
Reunidasecomparadasquantoàmetodologia,oquecadaumadessasduasobras
poderia ensinar àssuasrespectivasáreas?Oquepoderiaseraproveitado?Quandofala
sobre a obradeCoutinho,PriscilaPatríciadosSantosafirmaquepodemos“utilizaros
seus filmes como meio de pensar osassuntosdiscutidosentreoshistoriadoresapartir
daoralidade”189.Porumlado,ocinemadocumentário,representadoaquiporCoutinho,
consegue extrair da transcriação um processo que estende ainda mais o
compartilhamento da edição do material bruto, localizado na fase de montagem no
audiovisual.Éumaformadeaprofundarapartilhadoprodutoconsequentedoencontro.
Similares propostas foram levadas a cabo no campo da antropologia visual, com
destaqueaoprojetoVídeonasAldeias,conduzidoporVincentCarellidesde1987190. 
Por outro lado, a história oral, aqui sob a perspectiva de Meihy, tem todo o
aprendizadodeumanovalinguagempelafrente.Oaudiovisualpropõenovasestratégias
e possibilidades, a começar pelo registro corporal do entrevistado, simultaneamente à
presença do entrevistador e do contexto que compõe a mise en scène da entrevista.
Além disso, uma produção de vídeo atrelada a um trabalho de história oral pediria
reflexõesacercadousodefilmagensquetranscendemaentrevista,paraaconstruçãode
189
190
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uma narrativa que atenda aos requisitos deumprojetohistoriográfico.Comoafirmam
LuchessieEvangelista,RovaieRibeiro,alémdeatenderàdemandapornovasformas
narrativas no século XXI, a tradução da historiografia escrita para o audiovisual, no
caso da história oral, poderia explorar ainda mais os meandros da oralidade e da
subjetividade191. 
Esse diálogo será abordado em nossas considerações finais. O que importou
nestesubcapítulofoicompararasdiferentesestratégiaseosmétodosdequeosautores
se valeram parachegaraomesmoobjetivoético:acriaçãodeumaobracientedeseus
limites discursivos, na perspectiva de autores ávidos por dissolverem sua autoridade
diretiva.Opróximopassoécompararaimanênciadasobras,suasregrasdecomposição
eestruturaçãoconformeaaçãodeumnarrador. 

3.3AESCRITAHISTORIOGRÁFICAEAESCRITACINEMATOGRÁFICA 

As obras de Coutinho e Meihy demonstraram preocupações similares, como o
foco na experiência qualitativa e, logo, a admissão (em diferentes níveis) da
autossuficiência da narrativa de seus interlocutores; a fuga de grandestemas,aliadaà
entrevista de pessoas “infames”; o recursodametalinguagem;oapreçopelaconversa,
em vez de um tom diretivo comum à entrevista. Essas características, como temos
defendido,foramguiadaspordilemaséticosparacomaimagemeavozdooutro. 
Atravessamos umlongopercursoatéaqui.Identificamosaprimaziadavozdos
outros no balanço das duas obras e delineamos as práticas e os métodosdeprodução
cumpridos pelos autores. Atestamos uma confluência de objetivos, mas diferentes
formas de antever: projetar, recortar, se encontrar com o outro e fazer-lhe perguntas.
Coutinho e Meihy se utilizaram de técnicas e ferramentas disponíveis em suas
linguagens de ofício, criando balanços diretivos diferentes, mas orientados por uma
posturadeconcedertempoeespaçoparaaautorrepresentaçãodeseusinterlocutores,o
queosdiferenciaemseusrespectivoscamposdeatuação.Agora,caberelembrarnossos
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preceitos de comparação e definir um caminho possívelparasuperaroabismoformal
entreE
 difícioMastereA
 ugusto&Lea. 
Priscila Patrícia dos Santos, em sua dissertação de mestrado, visa equiparar o
que chama de escrita historiográficaeescritacinematográfica.Paradefiniraprimeira,
recuperaafacetanarrativadahistóriaeadimensãodeescritainseridadentrodoofício
do historiador192. De fato, para além de moldar conceitos e tabular dados, conforme
afirma François Furet, cabe apenas ao historiador narrarosfatoseexplicá-los193.Para
Fernando Novais e Lawrence Stone, essa faceta não é fruto apenas de um retorno da
narrativa nos estudos historiográficos (através do “giro linguístico”194), mas uma
característica que ficou obscurecida no século XX, com o desembarque da
interdisciplinaridadenaárea195. 
Michel de Certeau aponta que a coesão de significado atribuída a uma
diversidade de fontes necessita do que denomina operação historiográfica. Essa
operação é composta por um lugar social do pesquisador, uma prática de
pesquisa/eleição de fontes e, por fim, uma escrita. Nesta última parte, o pesquisador
organizaosentidodesuasfontes,recorrendoaconceitosecategorias: 

A encenação escriturária está assegurada por um certo número de recortes
semânticos, […] conceitos que se poderiam chamar, por analogia com a
epistemologia das ciências da natureza, categorias históricas. Elas são de
tipos bem diferentes: como o período, o século etc., mas também a
mentalidade,aclassesocial,aconjunturaeconômica,ouafamília,acidade,
aregião,opovo,anação,acivilização,ouaindaaguerra,aheresia,afesta,
adoença,olivroetc.,semfalaremnoçõestaiscomoaAntiguidade,oAntigo
Regime,asL
 uzesetc.196 


Para além disso, o papel da escrita historiográfica seria muito similar ao que
levantamosatravésdeRicœur,ouseja,acriaçãodeumenredoouumanarrativaquedê
192
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significadoeentendimentoaumamiríadedeexperiênciasdocumentadas: 

Aescritaconsistiriaem“elaborarumfim”.Naverdadeelanãoénadadisto
desdequehajadiscursohistórico.Elaimpõeregrasque,evidentemente,não
são iguais às da prática, mas diferentes ecomplementares,asregrasdeum
textoq ueorganizalugaresemvistadeumaprodução197. 


Aideiadeescritaeoperaçãohistoriográficanosajudaaentenderaproduçãode
Augusto & Lea como momento de costura de diversas narrativas e pontos de vista,
trazidospeloscolaboradoresepelopróprioautor,nosmomentosemquesecolocacomo
um dos personagens da trama. Concordando que a historiografiaseconstróienquanto
narrativa, Antoine Prost dá um passo além e discorre sobre uma função que a
narrativizaçãopodeter,dentrodeumaobra: 

A história faz um relato e, ao narrar, équeforneceaexplicação.[…]Sea
explicação se ajusta à narrativa é porque elaseencontranosprópriosfatos
que, por sua vez, são apresentados por sua explicação. […] A narrativa é
constituída por unidades diferentes em ritmo e em escala; ela articula
constatações de regularidades e sequências factuais, assim comoelementos
de prova de toda espécie a serviço de uma argumentação. O narrador
interrompe o fio da narrativa para fornecer explicações; pode, então,
sublinhar as regularidades em que se apoia, recapitular as causas e as
condições que acaba de analisar para hierarquizá-las. […] Enquanto
argumentação,anarraçãoempregatodososmeios,comacondiçãodequea
ajudemaalcançarseuobjetivo.198 


Ou seja, a narração não é apenasumaformadedescrevereventos,mostrarum
relato, mas também estratégia de argumentação. A obra a ser analisada é sempre um
texto que remete a outros textosforadele,comomaneiradejustificarasrelaçõeseos
significados que inscreve no recorte temporal/enredo ao qual se refere. Além disso,
Prostafirmaque“pode-sefalardenarratividadenaexplicaçãodasestruturas:descrever
uma coerência ou analisar uma estrutura supõe um enredo”199. É dessa maneira que
podemosentendercomoaformaatravésdaqualAugusto&Leafoinarradaéfeitaem
197
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funçãodadefesadequeodramadocasalé,sobretudo,umdramafamiliaresocial.Tal
formatambém,dentrodesimesma,contémaargumentaçãodequeaanáliseemhistória
oralsebastanaoperaçãodatranscriação. 
Ainda segundo Prost, os documentários no cinema também constroem-se em
torno de um enredo200. A ideia de que o documentário também se organiza por um
enredo ou por uma narrativa encontra respaldo, como vimos, em Da-Rin e Nichols,
quandoapontamqueessetipoaudiovisualseprestoumuitasvezesaexprimirpontosde
vista e a argumentar (inclusive quando mobilizou vozes de interlocutores através do
processodaentrevista).Santosassinalaoprocedimentodamontagem,nocinema,como
a operação que tem como função produzir sentidos, juntando e contrapondo imagens
dispersas201. Para tanto ,aautoratrazàtonaastrajetóriasdoscineastassoviéticosLev
Kulechov e Vsevolod Pudovkin, os quais comparavam o fotograma do cineasta à
palavradoescritor,pensandoocinemacomodiscurso—aformadaescritadelineariao
estilodoescritor,assimcomoamontagemofariaparaaindividualidadedodiretor202. 
A montagem, segundo Jacques Aumont, tanto por ter sido inaugurada de
determinada forma, como porque na história do cinema prosseguiu sendo assim
utilizada, 

consisteemmanipularplanoscomointuitodeconstituirumoutroobjeto,o
filme;asmodalidadesdeaçãodamontagemsãoduas:elaorganizaasucessão
dasunidadesdemontagemquesãoosplanos;eestabelecesuaduração.[…]
Afunçãoprincipaldamontagemésuafunçãonarrativa.[…]Amontagemé,
portanto,oquegaranteoencadeamentodoselementosdaaçãosegundouma
relação que, globalmente, é uma relaçãodecausalidadee/outemporalidade
diegéticas203. 


Dessaforma,amontageméumadasferramentasfundamentaisdocinemaparaa
construção da figura do narrador e, num projeto elaborado com entrevistas e
interlocutores, é responsável por organizar as diversas vozes que podem comporuma
obra audiovisual. Em nossa análise de Edifício Master, vimos como a ordenação dos
planosorganizadospelamontagemcriouoprincípiofílmicodomosaico.Talprincípio,
200

I bid.,p.226. 
SANTOS,op.cit.,2008,p.32. 
202
Ibid.,p.33. 
203
AUMONT,Jacques.A
 estéticadofilme.Campinas:Papirus,2008,pp.55e64. 
201

146 

defendemos,“escreveu”umaobraqueorganizoudiferentesvozessobumapolifonia. 
A montagem é, por excelência, a ferramenta que permite ao diretor e ao
montador — que muitas vezes se resumem à mesma figura — compor a escrita
cinematográfica.Quantoaisso,IsmailXavierafirma: 

Asucessãodeimagenscriadaspelamontagemproduzrelaçõesnovasatodo
instante e somos sempre levados a estabelecer ligações propriamente não
existentes na tela. A montagem sugere, nósdeduzimos.Assignificaçõesse
engendram menos por força de isolamentos […], mas por força de
contextualizaçõesparaasquaisocinemapossuiumaliberdadeinvejável204. 


No caso dodocumentáriodeentrevistasenahistóriaoral,comovimos,éclaro
que a maneira como se pensa o projeto e seu recorte — e como se executam as
perguntas do roteiro — também influi na criação de vozes a serem organizadas
narrativamente. Porém, a fase de escrita, na história oral, e da montagem, no
documentário,éfundamentalnacriaçãodonarradoredoprincípiodaobra. 
Nessa toada, Santos defende que vejamos de forma similar a escrita
historiográfica e a escrita cinematográfica, baseadas respectivamente na operação do
historiadorenamontagem.Sãoasferramentasanálogasparaorganizar,essenciaispara
aconstruçãodeumnarrador: 

Selecionar, ordenar, juntar. Procedimentoscomunsaqualquerescrita.Sena
históriaoprocessoestáligadoafontes;nocinemaestáligadoaimagens.Por
sisópoucorepresentampalavrasouimagens;elasadquiremsentidopormeio
dainterpretaçãodequemasmanipulaepelainterpretaçãodequemasrecebe.
Tantoodiscursohistóricoquantoocinematográficosãoobrasnarrativasque
lidam, distorcem, comprimem e suprimem o tempo.[…]Ocontarhistórias
possui convívio estreito com o tempo, pois este é tãofugidioqueumadas
formas encontradas pelo ser humano para apreendê-lo é por meio da
narrativa205. 


Salientamos que nossa intenção aqui não é apenas embasar teoricamente a
narrativização como caminho de estruturação da historiografia e do cinema
204
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documentário, mas, na esteira de Santos, equiparar suas escritas, através da
identificaçãodeumafiguraqueoperadeformasimilar—onarrador—,queseutiliza
de ferramentas comfunçõestambémcomparáveis,comopudemosverdiretamentenas
fontes aqui analisadas. Esses narradores — construídos pelosautoresemsuasescritas
—instigaram e registraram diversos interlocutores, que puderam ser sujeitosativosna
criação da obra. Arelaçãoécircular:essesinterlocutoresquesetornaramvozesnuma
obra, através da organização de um narrador. Em vistas do que temos dito,dentrodo
casocomparadodeEdifícioMastereAugusto&Lea,podemosapontaramontagemea
miseenscèneporumlado,eatranscriaçãoporoutro,comooperaçõesanálogasparaa
construçãodeumnarrador. 
Na particularidade dos projetos que buscamos analisar, há a mobilização da
entrevista e de interlocutores, além de uma proposta de autorreflexividade, que
demonstra um índice de artificialidade das obras. Nesse cenário, os narradores de
EdifícioMastereA
 ugusto&Leacriampelomenostrêstiposdevozesouperspectivas. 
Aprimeiravozéadosprópriosautores,CoutinhoeMeihy,quandoelesmesmos
calçam os sapatos do narrador: em Edifício Master, ela aparece na voz over de
Coutinho, logo do início do filme; em Augusto & Lea, nos capítulos de introdução e
exposição metodológica. A segunda voz é construídaapartirdoscomentáriossobreo
contexto das entrevistas, buscando representar a situação social do encontro e os
meandrosdaprodução:emMastersãoasimagensdoprédioedaequipedefilmagem,
alémdosplanosvoltadosparaosapartamentosdospersonagens;jáemAugusto&Lea,
os comentários pré-transcriação e o conjunto do diário decampo.Porfim,tomandoa
maior parte dasobrasanalisadas,vimosqueonarradormobilizaasvozesdaspessoas,
organizadas respectivamente através da mise en scène e das regras de montagem em
Master;epelalógicadatranscriaçãoemA
 ugusto&Lea. 
Na formalizaçãodenossasfontes,consideraremosatranscriaçãoeamontagem
operações análogas: são os processos organizadores gerais das escritas de Meihy e
Coutinho, fundamentais para a criação de umnarradoredaarregimentaçãopolifônica
desuasobras.Analisaremosconjuntamente,porfim,aposiçãodosnarradoreseolugar
das vozes presentes em nossas fontes, conforme as diretrizes compostas e a
especificidadedecadalinguagem. 
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3.4 FORMA COMO O NARRADOR SECOLOCANAOBRA:AORGANIZAÇÃO
DASPOLIFONIASEME
 DIFÍCIOMASTEREA
 UGUSTO&LEA 

A posição dos narradores em Master e Augusto & Lea se baseou em dois
momentoscomplementares,umdelesteóricoeooutro,prático.Emprimeirolugar,está
o objetivo ético dos autores, almejado na autorreflexividade e, especificamente para
Meihy, no compartilhamento sobreoprocessodaobra.Essascaracterísticaslevaramo
narradoraguiaroleitor/espectadorpelosmeandrosdaproduçãodenossasfontes. 
Emsegundo,estãoaspossibilidadeseaslimitaçõesdasferramentasdisponíveis
dentro da escrita historiográfica e da escrita cinematográfica. Esta última tem a
capacidadedefilmardeformasimultâneaointerlocutor,oentrevistadoreocontextoda
entrevista, formulandoumamaneiraespecíficaderepresentaçãoqueajudaacumpriro
registrodavozedaimagemdopersonagem,aomesmotempoque,numamiseenscène
singular, transmite de modo autorreflexivo as condições da entrevista. Já a escrita
historiográfica, por se tratar literalmente de uma escrita, limita o narrador aseparara
transcriaçãodamaioriadoenredoquedelineiaascircunstânciasdoencontro. 
Essasduascondiçõesmarcaramdiferençasentreasposiçõesdosnarradores.Em
Augusto & Lea, ele se confunde na maior parte do tempo com a própria figura de
Meihy, enquanto o livro tem como estrutura o seu caminho de produção. É uma
narração em primeira pessoa dos encalçosedasagrurasdoprojeto,alémdasescolhas
metodológicasrelativasàpós-produção.Nastranscriações,onarradormobilizaumavoz
queéeminentementedocolaborador,mas,comosabemos,tambémdeMeihyenquanto
partícipe da transcrição, textualização e transcriação. O suporte dolivro,quesugerea
separaçãoentretranscriaçãoenarraçãoautorreflexiva,deixamuitomaisclaraaaçãodo
narrador,ouseja,apresençadoautorquandoelesecolocanasrédeasdodiscurso.Isso
acontecepelaprimeiraveznolivroemsuaapresentação: 

Emtermosgerais,ahistóriaqueresultoufoiumacombinaçãodefragmentos
que ganham sentido na reunião das diversas visões que se reintegram ese
projetamemoutroespaçopsicológicoematerial.Emtermospessoais,sendo
eu o ouvinte de todos, aprendiaforçadasmensagensenviadasdeunspara
outrosenoteique,aometornar“registrador”,fuivistocomoumcadernoem
branco no qual as pessoas escreviam suas experiências comoquem,deum
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certo jeito, acertava conta com uma história que, afinal, não era apenassó
deles,massimdeummundourbanoemmudançasaceleradas.206 


Em Augusto & Lea, age um narrador que busca salientar a separação entre o
comentáriogeraleaexperiênciapessoal,dandoênfaseàimportânciamaiordestaúltima
em seus objetivos. Essa é uma forma de tensionar a aparente divisão entre pessoa e
pesquisadornasearadaobjetividade.Nessesentido,onarrador/Meihydeixa-seversem
rodeios, comopodemosvernumdoscurtoscomentáriossempreintegradosaocomeço
dastranscriações: 

Naturalmente, foram muitos os encontros com a enfermeira Greta. Como
tinha de ir repetidas vezes tentar gravações com Lea, sempre encontravaa
jovem e valente enfermeira. De certa forma, lhe erabastanteclaraanoção
deste projeto de história oral e suas ideias eram filtradas pelo contato
constantecomLea.Maseraumapessoa“defora”e,alémdisso,treinadapara
ver o doente e cuidar da doença. Preocupava-me, contudo, diante dessa
profissional,seuladohumanoeapercepçãosocialquepoderiaterdetudoo
queacercavaejustificavasuaação.ForamcincogravaçõesfeitascomGreta
etodasnacasa,emdiferentescômodos.207 


Esse excerto é representativo de como, em geral, o narrador se posiciona nas
introduções às transcriações e do que ele quer nos transmitir. Mantém-se a dualidade
entre comentário geral (ou curta análise), como podemosverem“Decertaforma,lhe
erabastanteclaraanoçãodesteprojetodehistóriaoralesuasideiaseramfiltradaspelo
contatoconstantecomLea”,erelatopessoal—“Comotinhadeirrepetidasvezestentar
gravações com Lea, sempre encontrava a jovem e valente enfermeira”. Além disso,
essas pequenas introduções cumprem sempre algumas funções: posicionar o
colaborador em relação ao caso central; especificar sua contribuição específica ao
projeto; comentar acerca das posturas do colaboradorduranteosencontroserevelara
quantidadeealocalizaçãodasentrevistas. 
Apósastranscriações,naseção“Históriadoprojeto”,onarrador/Meihymantém
o equilíbrio entre análise epessoalidade,pautadonaautorreflexividade.Éaexposição
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docaminhoedasescolhasmetodológicas,queteriamsidofeitasnocalordahora,enão
aprioristicamente: 

A ideia inicial era mais ampla, consistia em gravar histórias com vários
doentes crônicos e com seus acompanhantes, e mostrar a imperiosidadeda
transformação familiar frente a casos flagrados em núcleos específicos.
Testemunho da falta de apoio institucional para pessoas que necessitamde
convívio comiguais,eumesmotomeiainiciativadebuscarsuportesparaa
aventura de ser companheiro dealguémacometidodeumafatalidadecomo
um câncer. […] Em nosso horizonte pairava a dimensão de dramasquese
alongavam em pais, companheiros, filhos, agregados ecomoissointerferia
progressivamentenoporvirgrupal.Eraorearranjodasrelaçõespróximasque
nos interessava e como isso comprometia projetos familiares e provocaria
mudançasprogressivasedeterminantes.208 


A seção “Construção do texto” é sempre composta de um diário de campo e
notas técnicas levantadas pelo narrador/Meihy, nessa respectiva ordem. No diário, o
narrador nos dá um relato mais pormenorizado da situação da entrevista e seus
sentimentosemrelaçãoaocolaborador.Poroutrolado,éondemaisanalisaoconteúdo
dasconversas,comopodemosvernestetrechododiáriodecamporelativoaAugusto: 

A conversa começou com evocações familiares. A mãe dominouboaparte
das referências. A vontade tácita de ele conhecer oestadodePernambuco,
“deondeminhamãeera”,deu-meacertezadeque,semcompreenderopapel
daquela mulher,nãoavançariamuito.[…]Aconstruçãodaimagempessoal
foi também heroica: bom aluno, bom empregado, bom profissional, enfim,
alguém que interferiu de certa forma no desenho da cidade. […] Saí da
segundavisitaefuiparacasa,ondefiqueisolitárioporalgumtempo.Pensei
um pouco e depois redigi, de vez única, o projeto que delineava o
encaminhamentodaformaçãoderedes.209 


Nas notas técnicas, o narrador recua um pouco para longe do encontro com o
colaborador e compartilha seus questionamentos sobre como prosseguir perante as
experiências querelatou.Noentanto,comomostramosnocapítuloanterior,onarrador
208
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sempreresolveseusconflitos,retirandoferramentasdefontesocultas: 

Augustotornara-seo“pontozero”.Elemeinstruiu,deucontadepersonagens
diretamente envolvidos nahistóriaeatésugeriuoutrosnomeseaordemde
entrevistascomplementares.Entendiosentidodeeusercircunstancialmente
ummero“mediador”.[…]Aprendiacomeleassutilezasdacolaboraçãoea
dançasutildospapéisemumaaventuracomoessa.[…]Mastinhadesaber
agora, mais do que nunca, como me comportar nessa história: Como
cúmplice? Ouvinte neutro? Juiz? Com insistênciarepontavamasliçõesque
diziam: A consciência do oralista como personagem impõe o conceito de
“colaborador” como substituto de “informante”, “ator social, “objeto, “ou
“sujeito” de pesquisa. Há nessa mudança de consideração mais doqueum
detalhamentotécnicoconceitual,umatomadadeposiçãofilosóficaquemexe
comanoçãodeneutralidadeededistanciamento.Eoquesecolocaemjuízo
é o não sentido de manifestações que se valem da oralidade apenas como
subterfúgioderegistro.210 


Seja num relato íntimo notocanteaoscolaboradores,ounumafastamentopara
comentários técnicos, o narrador/Meihy está sempre se colocando em perspectiva em
relação ao centro do livro que organizou: as transcriações. Assim, a escolha do
narrador/Meihydeaprofundarseuprotagonismo,especificamentenapartefinaldaobra,
foifeitaparareservaropalcoparaoscolaboradoresnasoitohistórias. 
Já o narrador de Edifício Master, como vimos, é muito mais silencioso,
escondendo-se atrás do registro digital do audiovisual. Como é construído a partir da
montagem, suanarraçãoécompostadaorganizaçãodosplanosedosenquadramentos.
Unidos,elesformamumdiscursoqueprecisou,nocapítulo1,serdestrinchadoatravés
daanálisedesuasignificaçãoimagética.Aqualidadeeonaturalismodarepresentação
audiovisualtêmumaforçadeveridicidademaiorqueaescrita,alémdeobedecerauma
linguagem que pode mobilizar umasériedeelementosdeformasimultânea.Então,as
vozes e perspectivas provocadas por uma filmagem se configuram quandoonarrador
emulaolhares. 
EdifícioMastercomeçacomumolharparaaprópriaequipedefilmagemesua
“prisão”:osmeandrosdoprédio.Noterceiroplanododocumentário,encontra-seavoz
over já comentada, que faz uma descrição pormenorizada do condomínio e dotempo
210
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que a equipe gastou ali. Acerca dos objetivos da filmagem, a voz over de Coutinho
limita-seadizer:“Filmamosavidadoprédioduranteumasemana”. 

Figuras28a31 









OsplanosqueconfiguramoiníciodeE
 difícioMaster.Éumacurtapartedofilme,marcadapela
autorreflexividade,eaúnicanaqualseutilizaumavozoverexplicativa. 


Essafrasesimbolizaoslimitesdaautorreflexividadenodiscursodonarradorde
Master, como vimos anteriormente. As filmagens da equipe, fonte principal da
transparência doprojetonessedocumentário,estãosalpicadasaolongodetodaaobra,
mas são curtas e não tomam mais que dois minutos da duração total.Éatravésdessa
formafragmentada,demosaico,queonarradorfincaospésdoespectadornadimensão
circunstancial de Master, de uma maneira bem menos ostensiva que o narrador de
Augusto&Lea.NãosóonarradordeMasternãoseaprofundaacercadaidealizaçãoe
das vicissitudes da produção — coisa que vimos apenas em outro documentário,
Apartamento 608 —, como elenãotomagrandepartedeseudiscursoparaindicações
metalinguísticas. 
O quegostaríamosdeapontaraquiéqueasimagensdaequipeeavozoverde
Coutinho têm a mesma função que a narração de Meihy para além dastranscriações:
indicaraartificialidadedoqueestamosvendo/lendo.Alémdisso,osnarradoresoperam
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de maneira análoga quando comentam o contextodaentrevista.Vejamosumexemplo
retiradododiáriodecamporeferenteaMarcos,emA
 ugusto&Lea: 

Porque os encontros se deram sempre em sua casa, senti a importânciado
local comocenáriodaentrevista.Eledominavatudoeosimplescerimonial
da recepção demonstrava a sanha do controle. Seja pela demora em me
receber,pelocomandodolugarondeeumesentariaouatépeladeterminação
dahoradocafezinho;dotempoparaaentrevistaMarcoseraosenhor.211 


No capítulo 1, analisamos uma forma semelhante de comentar o contexto do
encontro quando da inserçãodeMarceloemMaster.Nocaso,arepresentaçãosobreo
personagem feita pelo narrador foi formada pelo enquadramento e pela sucessão de
planos,quedelineiamumdiscursocriadosobreopersonagemenquantoeleperforma.A
inserção de Sérgio, por sua vez, é ainda mais comparável à de Marcos, uma vez que
ambossãofiguraspropensasaocontroledesuaimagemedeseuentorno,características
que foram expostas pelos narradores segundo suas ferramentas, funcionando aqui de
maneira análoga. A maneira de denotar significado a Sérgio, enquanto figura de
autoridadenoedifício,foiproduzirumtravellingdeforaparadentrodeseuescritório,
comovimosnocapítulo1. 

Figuras32a35 
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Asfigurasacimailustramomovimentodetravellingc omcâmeranamãof eitoparadentrodasalade
administraçãodoMaster,ondeseencontravaosíndicoSérgio.Afiguranocantoinferiordireitojáédo
enquadramentodeSérgioquandoentrevistadoporCoutinho. 


Osplanosdeespaçosinterioresdoprédiointencionamcriarumdiscursosobreo
contexto do projeto emMaster,comovimos.Nosdiáriosdecampoenoscomentários
pré-transcriação, o narrador/Meihy também se presta a descrever as ambiências,
organizando-as como dados importantes paraoconhecimentodafamíliaFonsecaedo
caso em geral. É desse modo que podemos entender o excerto que antecede a
transcriaçãodeRafael: 

Foram cinco os encontros com o simpático Rafael. Todos bastante
emocionantes. Com aspecto jovial, o moço recebeu-me na casa da mãe,
reconhecidacomo“aminhacasa”,eláforamfeitasasentrevistascomele.E
era evidente a facilidade com que se movimentava por todos os cantos e
principalmente como se relacionava com os serviçais. Aliás, foi ele quem
indicou com quem deveria“conversar”depois.Quasenãopreciseifalarnas
três gravações feitas e, quando nos encontramosduasvezesdepois,poucos
foramosretoquesfeitosnasentrevistas.Aforaaquestãorelativaàagenda,os
temastodosforamtocadosporRafael,quefoirepetitivoemtermosde“lições
da vida”. Sobretudo, impressionou-me a formacomqueeleorganizouuma
periodização dos acontecimentos, mostrando inclusive como o impacto da
tragédiaoobrigouarepensartodososseusvalores.Elepareciapartenatural
daquela casa que continuava a ser“dele”.Comsuapartedavendadacasa,
comprououtrapertodaquelaquetantogostava.212 


Eassimseinicia,napáginaseguinte,atranscriaçãodeRafael: 

Meu nome é Rafael. Tenho 26 para 27 anos e sou o caçula da família
212

Ibid.,p.72. 

155 
Gonçalves Fonseca. Advogado, casado, pai de Camila, nasci e vivi nesta
casa… Aliás, gosto da ideia de que esta entrevista seja feita aqui, neste
jardim… até me vejo menino outra vez, correndo pelos cantos, me
escondendo por aí. Tudo lembra minha vida e, mesmo não morando mais
aqui,merefiroaestelugarcomo“aminhacasa”;Letícia,minhamulher,até
dábronca…Fuiumacriançafeliz,brinqueibastanteefiztudoquetinhaque
fazernaépocacerta.Tivecarinhoeapoiodetodos.Minhacasaviviacheiade
amigos, parentes e até achava que omundoerabom.Naadolescência,tive
minhascrisessim,masnadademais.Nadaforadocomum.213 


É perceptível como o local da entrevista instigou a memória do personageme
trouxe coesão ao enredo. A casafiguracomoocenáriodainfância,deumafelicidade
ingênua, quando “o mundo era bom”. É um sinal da normalidade da vida antes da
fatalidadequeenvolveuospaisdeRafael.Percebendoisso,onarrador/Meihyressaltou
em seu discurso a importância desse fatorparaotextotranscriado,queoleitoracessa
emseguida.EmMaster,comumenteocorreoperaçãosimilar. 

Figuras36a40 
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AdecupagemdosplanosquecompõemainserçãodeEstherrevelaaaçãodonarradorparadelineara
(auto)imagemdapersonagem. 


Vimos como a performance de Esther, por exemplo, é indissociável de seus
objetos e da ideia deautovalorização.Issoéclaroquandoapersonagemrespondeque
suas coisas preferidas na casasãoseusretratos.Nessatoada,aquestãodafelicidadee
da solidão na terceira idade permeia a autoimagem que ela quer expressar. Para essa
personagem em especial, o narrador preparoucomentáriosimagéticosquedialogavam
com a performancevista:osobjetosdesuacasaeocorredorfrioaofimdorelato.De
modo análogo a Meihy, o narrador de Master salientou a dinâmica do privado e do
públicoeaimportânciadacasacomofatoridentitário.Defato,sãofatoresessenciaisno
conhecimentomobilizadonasduasobras,poisaentrevistasempreéumfatosocialque
deveaoseulocaldeprodução.
Vejamos como Meihy comenta em seu diário de campo a respeitodaprimeira
vezqueentrounacasadosFonseca,paraconhecerLea: 

Toqueiacampainha,entrei,ederepenteestavaemummundonovo.Minha
primeiraimpressãofoirelativaànovidadedeentraremumacasaque,sabia,
iria ser fundamental napercepçãodosfatos.Estranhoquandoolhamospara
umacasapensando-acomoumlugarsagrado.Équandoapalavra“lar”ganha
sentido. Mas longe de ver a construçãodeumprojetofamiliar,sabia,iaao
encontro da “desconstrução”. Fui recebido por dona Marieta, uma senhora
uniformizada e protocolar, espécie de dama de companhia.Dentrodacasa,
esperei alguns minutos até que me fosse dado acesso ao quarto. Na sala,
objetos bem colocados, mesagrandeesofáseleganteseramadornadoscom
luzentes objetos em prata e cristal. Quadrosdepintoresbonseconhecidos,
tapetes persas e uma quietude perturbadora. Tudo muito sóbrio, discreto,
paulistano. A manhã era luminosa, diga-se, e a luz diáfana vazava pelas
cortinas.Silêncio,silêncio,silêncio.Friotambém.Erajunho.214 
214
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Em retrospectiva, esse relato complementa a transcriaçãodeLea,umavezque
dá cores à sua figura — sendo a casa uma espécie de metáfora dosFonsecaedesua
matriarca.Adiscretaelegância,osilêncioeofriomarcam,paraonarrador,ahistóriade
umafamíliatragicamenteabatidaporfatosdesconcertantes.Essaéamaneiraespecífica
através da qual o narrador/Meihy se expressou: com palavras, na maioria das vezes
numa parte da obra já distante da transcriação.Jáasimultaneidadederepresentações,
disponibilizada no audiovisual, dá outras opções para o narrador de Master. Como
vimos,estetambémmontaumdiscursoacercadeseuspersonagens,àsvezesdeforma
direta,comonocasodeDaniela,EsthereSuze,eoutrasvezesdemaneirafragmentada,
como se estivesse completando a figura de um mosaico: imagens do prédio, dos
apartamentos,deumaniversárionoscorredores,daequipeoudeobjetosdaspessoas—
peças de um todo que o espectador pode unir na sua imaginação. As imagens
extraentrevista de Master trabalham para criar uma representação quase mínima do
Edifício,instigandooespectadorapreencherlacunasetirarsuasprópriasconclusões—
assim,nessatoada,dizemosqueaobrafogedousoilustrativodetaisplanos. 

Figuras41a43 






VáriosolhareseperspectivasformalizadospelonarradoraolongodeE
 difícioMaster. 


Assim, aestruturageraldeEdifícioMaster,secomparadacomadeAugusto&
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Lea, é construída de forma muito diversa. O primeiro narrador utiliza-se dos
expedientescinematográficosparaconstruiraautorreflexividadedesuaobraaomesmo
tempo que constitui a representação de seus personagens. Além disso, tal narrador
produz comentários imagéticos curtos e fragmentados, iluminando diversos olhares e
perspectivaspossíveisdedentrodoprédio.EmAugusto&Lea,onarrador/Meihydivide
a obra emblocos,separandoaspartesemquetomaasrédeasdodiscursodomiolodo
livro, lugar que reserva à narração conjunta na transcriação. Conclui-se, então, que o
discursodeMasterémuitomaisfragmentadoqueodeAugusto&Lea,apesardeambas
asobrasaindasedistanciaremdacoesãotípicadeprojetosacadêmicos. 
Passemos para a comparação entre a formalização das entrevistas em si.
Podemosenxergarque,nesseaspecto,aorganizaçãodasinserçõesdepersonagensfeita
pelo narrador, em Master, se assemelha à de Augusto & Lea. A nível de edição, na
montagem e na transcriação, os expedientes linguísticos nas mãos de cada narrador
operamdeformaanálogaparamobilizarasvozesdeseusinterlocutores.Observemosa
divisãooperadanatranscriaçãodeAugusto: 

Comosdoiscunhados,nãopossodizerquemedavabem…tambémnãome
dava mal. Ficava meio irritado com a displicência e com o excesso de
cobrança de trabalho que eles faziam em cima de mim. Eles mesmos
trabalhavam bem menos e com muita arrogância, mas eu conseguia
neutralizar tudo… Tenho certeza de que mais que gostar de mim, eles me
respeitavam…. por necessidade, mas me respeitavam.Asoutraspessoasda
famíliapoucoimportavam,poiseramfigurasmenoresemnossocírculo…Eu
vivia, no começo, mesmo uma vida muito reclusa, de muita dedicação à
firma. 
Minha primeira relação sexual foi com Lea. Sei que é difícil
acreditar,mascomeceitudomuitotarde…eutinhamuitomedodesexoefui
“castrado” pela família, pela escola, pela religião… sei que pode parecer
loucura, mas minha primeirarelaçãosexualsedeuaos22anos,quandome
casei. Aliás, o primeiro beijo, o primeiro toque, o primeiro tudo foi nesse
relacionamento.EtinhaquesercomLea,quesempremeapoiou.215 


Apesar de as transcriações serem organizadas sem subcapítulos, o leitor
consegue perceber blocos cronológicos e até temáticos no discurso. No trecho em
215
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questão, a divisão dotextonospermiteenxergarumamudançadeassunto,viabilizada
pelo recurso da paragrafação. No primeiro parágrafo, oblocodanarraçãodeAugusto
está voltado para afamíliadeLea,eelefalaespecificamentesobreoescritóriodeseu
sogro. Em seguida, no segundo, o assunto é a vida conjugal do narrador e de Lea,
iniciandooutrobloco,agoracentradonosprimórdiosdafamíliaFonseca. 
Já em Master, a condução do enredo performadopelospersonagenssedápela
montagem, ou seja, os cortes entre planos. No documentário, os cortes sãoessenciais
pararesumirumpoucoasfalas,masservemprincipalmenteparalevaroespectadorde
um tópico a outro da entrevista ou dar fluência a uma estória. Vejamos a transcrição
completadaentrevistadeLuiz,comasinalizaçãodoscortesdamontagem: 

Luiz: Mas eu nasci em Petrópolis, fui adotado por outra família aos oito
meses de idade, que me criaram né? Minha mãe tá viva até hoje —
adotiva —, que a biológicaeunãoseisetáviva,nãotenhonotíciadela
temunsvinteanos. 
[…] 
Luiz: Pai não conheci, mas eu tenho uma leveimpressão—atéhojeeutô
comissonacabeça,masumdiaissovemàtona—quemeupaifoiesse
que faleceu, que me adotou. Porquenóséramosidênticosem…comoé
que se diz, jeito de agir, de falar, é… personalidade, tudo muita
coincidência. 
EduardoCoutinho:Eeletávivo? 
Luiz:Não,jáfaleceujá,unsquatorzeanos. 
EC:Eporquequevocênãoperguntaprasuamãeadotivasenãoéele? 
Luiz: Não… mas eu sei que eles vão me dizer isso, tenho certeza que ela
antesdemorrerelahádemecontarisso. 
[…] 
EC:Masessamãeadotivacêvêsempreounão? 
Luiz:Sempre,todasemana. 
EC:Quantosanostem? 
Luiz:Elatem75. 
EC:Mascêvaiesperaratéofimpraverseelatecontaaverdade? 
Luiz: Não, ela vai contar, eu tenho certeza. Se ela não conseguir falar pra
mimelavaifalarpraalguém. 
EC:Cêgostadela? 
Luiz:Ah,éclaro,muito,claro,mecriou,medeu…seeutôaquihoje,graças
a Deusagradeçoaela.Seeutôdandoessaentrevistaeuagradeçoaela.
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Que eu estava já na… no caminho já pra falarcomaquelemoçoláem
cima. 
EC:Porquê? 
Luiz:Ah,eueramuitodoente,cheiodeproblema,cheiode… 
EC:Criança,é? 
Luiz:É. 
[…] 
EC:SuarelaçãocomDeus,comareligião,comoéqueé? 
Luiz:Ah,é,quandoeuacordoeusempreagradeçoaEle—táacordando,tá
andando,táfalando,entendeu. 
EC:ComoéquecêfalacomEle,comDeus? 
Luiz:Euolhopracima,mebenzo,conversocomEle,conversomesmo,como
setivesseconversandocomosenhoraqui.Normalmente. 
EC:Sério? 
Luiz:É. 
EC:Masosenhorvêafigura,assim? 
Luiz:Não,não,não,euvejonada,sónaimaginação. 
[…] 
EC:OsenhormedissequeosenhornãochamavaEledeDeusnão,cêusava
outra… 
Luiz:“Patrão”,chamoelemuitode“Patrão”.Porqueeletedemite,admitea
horaqueelequiser. 
EC:Ah,é? 
Luiz: É… Então é “aquelemoçoqueficadepoisdasnuvens”,essestermos
queeuuso,masdentrodorespeito. 
[…] 
Luiz:Oqueeusonhomais? 
EC:É. 
Luiz: É com meu pai. Eu sonho muito com ele. Desde que ele faleceu eu
sonhomuitocomele.Nãodiariamente,massonhomuitocomele.Esses
sonhosdelegeralmenteeumelembro,né.Elechamavamuitaatenção,me
davacadaesporro… 
EC:Osenhorvêacaradelenossonhos. 
Luiz:Nitidamente. 
EC:Entãoécurioso,osenhorsonhacomseupaiadotivoqueosenhoracha
queéseuverdadeiropai. 
Luiz:Justamente.Esseéomeu,é… 
EC:Evocêquandoacordadessessonhosvocêsentebem,oumal,ouigual? 
Luiz: Fico às vezes meio chateado, dependendo dos sonhos eu fico meio
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chateado.Comosouumapessoaemotiva,àsvezeseuatéchoro. 
[…] 
EC: E o bebê que o senhor achou no corredor, no tempo antigo antes do
Sérgio? 
Luiz:Não,não,foinaépocadoseuSérgiomesmo.Essetemunstrêsanosaí.
A mãe dessacriançatrabalhavanacasadoseuRoberto,doapartamento
718.Sumiueapareceucomumbebênocoloaí. 
[…] 
Luiz:Daíadezminutoseladescesemacriança.Pô,temalgumacoisaerrada
aí né. Eu subi no elevador, fui até o oitavo andar, vim de escada. Aí
encontreiacriançalánoquintoandar,pertodaportadalixeira.Nochão,
emcimadeumjornal.Atétavabemtratadaacriança,entendeu?Limpa.
Tavagordinha,tavacommamadeira,comsuco,fraldalimpa. 
[…] 
Luiz: Eu desci rápido, chamei o seu Sérgio, a dona Vera, eles foram lá e
tomaramcontadasituaçãoe… 
EC:Vocêjáficoudeladoné. 
Luiz:Jáfiqueidelado.Aívimemcasa,tomeiumpoucodeáguageladacom
açúcar pra dar aquela relaxada e tal. Mas aquilo ficou martelando na
minhacabeça:acena.Entendeu?Acriançalánochão… 
[…] 
Luiz: Aí… o resto ficou tudo certo, mas aquela cena me chocou muito,
pareciaqueeutavamevendoali,entendeu?Maspassouetátudocerto. 


A entrevista de Luiz ocupa 4 minutos e 32 segundos na duração de Edifício
Master.Onarradororganizou,atravésdoscortes(edasperguntasfeitasporCoutinho),
blocos que deram coesão aumahistóriaque,comalgunsdesvios,seresumeàrelação
que Luiz teve com seupassadocomoórfãoecomocasomisteriosoacercadeseupai
biológico.Dessamaneira,onarradornoslevadeumacurtabiografiaaorelacionamento
de Luiz com sua mãe—aguardadoradosegredo—,eemseguidaàreligiosidadedo
entrevistado. Depois, Luiz fala sobre seu sonho recorrente e, terminando sua
performancecomahistóriadobebêabandonadonoMaster,remetecircularmenteaoseu
próprio passado. Os cortes e os enquadramentos também funcionam de forma a
conduzir o espectador durante a performance, com o zoom in e o zoomoutditandoo
tom e a dramaticidade das partes do relato. Para Luiz, o narrador prepara esse relato
circular,atrelandoumepisódiorecentedesuavidaàinfância. 
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Figuras44a55 










Oquadrodoiníciodecadaumdosdezcortesoperadospelonarradorparaorganizara
performancedeLuizemE
 difícioMaster. 


Noparágrafoanterior,quandodescrevemosessacena,tentamos“traduzir”oque
foi organizado audiovisualmente na montagem.Operaçãosemelhanteaconteceriacaso
se fizesse o processo inverso, levando paraastelasoquefoiregistrado,porexemplo,
por Meihy e um de seus colaboradores. É esse tipo de comparação que temos
perseguido desde o começo, aqui exemplificada nas análises do tratamento dado às
narrativas de Augusto e Luiz — mas que poderia, na verdade,serfeitacomqualquer
outro colaborador ou personagem das duas obras, porque são todos apresentados
conforme os mesmos princípios formais. A escrita historiográfica, preparada pela
transcriação e dividida pelas ferramentas linguísticas da escrita (paragrafação,
pontuação etc.), funcionou de maneira análoga à escrita cinematográfica, baseada no
registrodigitaldacâmeraenasferramentasdeediçãoemontagem. 
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Podemos exercitar nosso empenho comparativo se colocarmos lado a lado a
organização dos narradores sobre os relatos de Dona Marieta, em Augusto & Lea, e
Fabiana, em Edifício Master. Vejamos três parágrafos sequenciais da transcriação de
DonaMarieta: 

O ponto de vista da empregada é sempre gozado nessa história porque
oficialmente nós não somos informadas de nada. Então, temos que ficar
encaixandoaspeçasatésaberoquesepassasemqueninguémnosinforme.
É bem complicado, viu.Masacabamossabendoefazemosnossasreuniões,
trocando ideias. Eu tratei de pôr todo mundo no lugar porque empregado
nessa hora tem é que ajudar ou cair fora. Foi o que eu fiz, chamei todos,
cozinheira,chofer,jardineiro,etrateidedizerqueoproblemanãoeranossoe
queestávamosaliparaajudaresó.Omaisdifícilparamimfoitratarcomas
enfermeiras. Elas, quando chegaram aqui, começavam a dar ordens para a
gente e ninguém gostou nada. Tratei também de dizer que éramos
empregados da casa e não delas. Mas ultimamente o trabalho aumentou
muito.Eaumentaacadadiaquepassa.Achoquevaiserassimatéofim…
masopioréquenãosabemoso[que]vaiacontecerconoscodepoisdetudo. 
Lembro-me perfeitamente do dia que a coisa explodiu. Foi
exatamente na véspera do meu aniversário, dia 28 de abril. Eu estava
esperandoofimdodiaparapedirumadispensadoserviçonodiaseguinte…
euqueriairaAparecidadoNorte,pagarpromessa,mas…mastrateideficar
caladinhaenemtevebolonemnada.Vimtrabalharnamaiorsurdina.Nodia
29,elasaiuedepoisfoiparaacasadadonaMartha.Daípordianteestacasa
nuncamaisfoiamesma.Nuncamais…fazquasedoisanos…Nuncamais. 
Odr.Augustoseportoucomodava,né?Elefoimudando,mudando,
e quanto mais a dona Lea ficava doente, mais em casa ele ficava. E mais
quietotambém…muitasvezes,quandocaíaatarde,eupensavaquenãotinha
ninguém na sala,equandoacedia[sic]aluztomavaumsustocomafigura
dele sentado. Nosúltimostemposdelenestacasa,nemseviaseelesaíaou
chegavadotrabalho.216 


E a seguir a inserção completa de Fabiana, com indicação dos cortes entre
planos: 

Fabiana: Eu vim pra estudar aqui no Rio, que eumoravaemBarradeSão
216
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João. 
EduardoCoutinho:Estudaroquê? 
Fabiana:Fazerpré-vestibular. 
EC:Porquê? 
Fabiana:Euvoufazerpraindumentáriaouarquitetura. 
[…] 
EC:Cêprefereindumentária?Cêfalouarquiteturatambém?
Fabiana:É,euprefiroindumentária.Arquiteturaémaispelomeuavôassim,
quegosta. 
EC:Queméoteuavô? 
Fabiana:Omeuavô,éduasvezesmeupai,né.Elequemecriou… 
[…] 
Fabiana:Quandoeuvim,omaisassustadorfoiisso,queeunãoteriamaiso
meuavôpramedizerahoraqueeuiaterqueacordar.Porqueelequeme
acordavaprairpraescola.Eunãoiaterelepradizer:“ah,acorda,vaipra
escola”.Eminhavó:euchegavaemcasa,tavaminhacomidapronta,tudo
o que eu pedia. Daí, os primeiros meses eu tava dormindo e acordava
assim “ai, eu vou pedir pra minha mãe fazer bolo de batata”. E eu
acordavaetavaaquisozinha. 
[…] 
Fabiana: E daí, com o tempo cê vai aprendendo a ser autossuficiente né?
Agoraeujátenhoaminhacasa,comeceiadecorarascoisaseagoraeutô
melhor,assim.Tôatégostando,nãovoltariaamorarcommeuspaisnem
commeusavós. 
[…] 
Fabiana: Desde que eu cheguei escuto o nome dessa menininha que mora
aquiemcima.Amãedela,ospaisdelachamandoela,Tainá. 
EC:Váriasvezesassim. 
Fabiana:É,todoosempre. 
EC:Alguémadultofalando“Tainá,Tainá”. 
Fabiana: É! Falando “Tainá”. E eu escuto a voz delatambém,àsvezesela
canta quando ela tá tomando banho. Daí eu tinha a maior curiosidade
assim.Tinhaatéumdiaqueelatavachorandoassim.Euiapedirpraela,
falar: “ah, Tainá, não chora”. Só que aí eu fiquei com vergonhané.Aí
hoje eu tava descendonoelevadoreeusemprevejoumasmenininhase
fico assim, “será que essa é a Tainá”? Mas eu fico com vergonha de
perguntar.Daíhojeeutavadescendooelevador,quandoeuabriaporta,a
mãe dela — ou a empregada, nãosei—falou:“pegaessascomprasaí,
Tainá”.Aíeufiqueiolhandopraelaassim…hojeeuviquemeraaTainá.
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Depoisdequatromeses. 
[…] 
Fabiana:Ascoisassãoengraçadasporquequandoeuerapequena,assim,que
aspessoasmeperguntavam“oquevocêquerserquandocrescer?”,aíeu
sempre tinha uma resposta assim, muito “ai, eu quero ser médica, eu
queroser…”,nemlembronaverdadeoqueeufalava.Ehoje,queeujátô
crescendo,assim,émuitodifícilresponderisso,né?“Quequecêquerser
quandocrescer?”Euachoqueeunãomeimagino,eunãomeimaginona
verdade nada,assim.Eunãomeimaginomédica,nãomeimaginonada.
Euaindanãoseioquequeeuqueroser.Só. 


Novamente percebemos os cortes funcionandocomoesteioparaaperformance
de um personagememMaster.OstrêsprimeirosplanosacompanhamFabianafalando
sobre estar longe de casa e o pré-vestibular. O quarto já faz avançarahistóriaparao
momentoatual,noqualFabianajásedizmaisindependente.Jáoquintoplanosevolta
para uma pequena e curiosa história vivida nos conjugados doMaster,ondepodemos
vercertaidentificaçãodeFabianacomameninaTainá.OtomdeFabiananoplanofinal
é de incerteza, contribuindo para uma performance que, ao fim e ao cabo, exalauma
significativa insegurança quanto às escolhas para o futuro, apresentadas no início da
inserção. Mantendo comparações, o “tom vital” de Fabiana poderia ser, na esteira da
metodologiadeMeihy,“Eunãomeimaginonada”. 
Já no primeiro parágrafodatranscriaçãodeDonaMarieta,acolaboradoratrata
da posição dos empregados da família Fonseca perante o drama vivido — é um
testemunhofincadonaperspectivadosubalterno(edaconsciênciadessacondição).Jáo
próximo parágrafo faz um corte, no qual Dona Marieta volta para relembrar do dia
exato em que Lea descobre tudo, lendo escondida a agenda de Augusto. No terceiro,
Dona Marieta volta a se aproximar do tempo presente e relembra a condução de
Augusto sobre seu segredo. A casa também aqui é um elemento central da narração,
pois a personagemestádiretamenteatreladaàmanutençãodela.Maisumavez,vemos
que o narrador de Augusto & Lea organiza oenredoatravésdasquebrasdeparágrafo
dentrodatranscriação. 

Figuras56a61 
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Oquadrodoiníciodecadaumdosseiscortesoperadospelonarradorparaorganizaraperformancede
FabianaemE
 difícioMaster. 


Comparando apenas as transcriaçõeseasinserçõesdepersonagensemMaster,
oscortesdamontagemmantêm,defato,umparalelofuncionalcomaparagrafação.Por
sua vez, enquanto a mise enscèneeaamplitudedoquadroorganizamoscomentários
audiovisuais implícitos no contexto da entrevista, operação similar se dá com os
parágrafosdeMeihyantesdecadatranscriação. 
Há uma diferença entre as duas obras, a respeito do que se buscou com as
entrevistas. Coutinho queria encontrar performances ricas, desprogramadas e que
fossem como “acontecimentos verbais”. Dessa forma, as inserções organizadas pelo
narrador não tinham a intenção de traçar umahistóriadevida,enamaioriadoscasos
tambémnãoprocuravamsanardúvidasacercadeaspectosdoprédioouquestõesgerais
de qualquer tipo. Os resultados, então, foram inserções alongadas da maioria dos
personagens, que versaram principalmente sobre experiências pessoais, mas também
sobre temas queapareceramdeformacompartilhada.Nessatoada,osencontrosforam
representados como circunstâncias sociais entre um interlocutor e uma equipe de
filmagem, ou seja, como um evento único, irrepetível e, portanto, valorizador da
instância performática do relato. No caso, o fato de odiretordodocumentáriovisarà
circulaçãonoscinemascertamenteinterferenosobjetivoscolocadosemM
 aster. 
Já Meihy quis encontrar emseuscolaboradoresperspectivasdiversassobreum
mesmo evento. Se conhecer a história de vida do colaborador fosse ajudarnacriação
desse conhecimento, assim ele seria entrevistado. Caso contrário, recorreu-se ao que
Meihy chamou de “relato biográfico”, de cunho mais centrado e diretivo.Osaldofoi
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longas transcriações, que traziam dados e experiências pessoais, porém rememoradas
tendo em vista o caso da família Fonseca. Dessa maneira, em relação a Master, a
transcriação propriamente dita é apresentada ao leitor de forma mais apartada de sua
dimensão fugaz. Assim, se foi uma relação social que engendrou o relato, ela está
ocultada naformadeummonólogocoesoquesubtraiuapresençadoentrevistadorea
ocorrênciadosdiversosencontrosquefomentaramoconteúdonarrativo. 
Apesardessasdiferençasdeprojetoqueaindasaltamaosolhos,osnarradoresde
MasteredeAugusto&Leademonstramrespeitoepreocupaçãoaoexporainteirezado
sentidodaautorrepresentaçãodospersonagensedoscolaboradores—umadecisãorara,
considerando os campos de atuação de Coutinho e Meihy. Em Master, o narrador
buscou extrair a lógica da performance de seus personagens, respeitando sua
autoimagem.JáemAugusto&Lea,onarradordeulugaràperspectivapessoalesocial
de seus colaboradores frente aodramavivido.Assim,osdoisnarradoresreservaramo
espaço de suas obras para privilegiar a voz de seus interlocutores. A maior parte da
duração de Master e das páginas de Augusto & Lea, como já delineamos, foram
dedicadasaesseobjetivocentral. 
A organizaçãopropostapelosnarradoresdenossasfontesbuscouumequilíbrio
dentrodapolifoniaqueosrespectivosprojetosincentivaram.Talharmoniaconsistiuna
autorreflexividadesem,noentanto,sufocarodiscursodosinterlocutores,queeraafinal
o mais importante em Edifício Master e Augusto & Lea. Nossas fontes carregam nas
costas discussões intelectuais e ferramentas emprestadas de diversas disciplinas
acadêmicasecamposartísticos.Buscaram,pois,combinarorigordasprimeirascoma
liberdadedassegundas,alcançandobalançosdíspares,masvisandoaomesmoobjetivo:
construirumprocessoeumaobraexplorandocomooutroerespeitandoseutempoeos
significadosquesuanarrativaqueriatransmitir. 
Para tanto, os narradores recorreram às técnicas e à linguagem que tinham à
mão, nas escritas historiográfica e cinematográfica. A montagem e a transcriação,
estabelecidas como operações análogas — através de tradução, recorte, junção e
sobreposição —, ordenaram, na pessoa do narrador, o discurso dos interlocutores de
forma alongada e aprofundada, limitando-se a tecer comentários escritoseimagéticos
relativamentecurtos,casuaise,porvezes,ambíguos.Fizeram,ainda,questãodeexpora
presença dos artífices/autores do projeto dentro da própria obra, de forma a
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horizontalizarumpoucomaisseusfeitos. 
Através de nossa análise, então, pudemos compreender como operações de
pré-produção, como circunscriçãodeumtemaouespaço/tempofuncionaramdeforma
análoga. Em consequência, entendemos as escolhas dos personagens conforme os
objetivosdecadaprodução.Emseguida,comparamosaformadeestabelecerarelação
na situação social da entrevista. Por fim, comparamos a organização proposta pelo
narrador,entendidoaquicomoprodutodatranscriaçãoedamontagem.Aspersonagens,
diferentesinstânciasnarrativas,apareceramdentrodeequilíbriossimilaresemAugusto
& Lea e Edifício Master, ora quando o narradorsemostravaabertamente,oraquando
fazia curtos comentários acerca do contexto e dos personagens e, por fim, quando
deixava o palco para o personagem se apresentar com tempo e espaço devidos.
Buscamos assimmostrarque,apesardasdiferençasentreaslinguagensdasobras,elas
não só partilham do mesmo objetivo (a polifonia) como, conforme a interpretação
central de nossa dissertação, têm pontos práticos e formais em comum que exercem
funçõessimilares. 
EdifícioMastereAugusto&Leasãoobrasconstruídasconformeeemresposta
aos respectivos debates que envolvem o campodecadaumdeseusautores:ocinema
documentário eahistóriaoral.ÀalturadoséculoXXI,taiscamposseencontraramna
discussão sobre os limites de seus discursos, o que se traduziu na crítica aos modos
precedentes de produção do conhecimento, pautados na busca de provas, de
argumentação cartesiana e explicação de totalidades. Para o documentárioeahistória
oral, a adoção integral desses modos se tornou paulatinamenteproblemática,umavez
que ali o “objeto” principal é a memória individual, ou seja,partesouotododeuma
históriadevida.Adimensãomicroscópicado“objeto”,suaapresentaçãoperformática,
sua inserção no presente compartilhado peloautor,enfim,suaapreensãopossívelpelo
dispositivo da entrevista, desestabiliza intenções de cientificidade e objetividade do
conhecimentoproduzidonoencontro. 
Edifício Master e Augusto & Lea reinventam os moldes de pesquisa e
representaçãohabituais,porémsemquebrá-lostotalmente.Seaconstruçãodapolifonia
e da autorreflexividade inibe uma argumentação, classificação ouexplicaçãoassertiva
acerca dos temas levantados pelos personagens, através de um narrador hegemônico,
taisobrasaindasãotributáriasdepráticasdepesquisacomoasdahistória,dasociologia
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e da antropologia. Como vimos, recorrer a essas práticas ancorou as obras no
reconhecimentodecomunidadesunidasnãoporumconceito,masporhistóriasdevida,
experiências, biografemas. Ou seja, se não há um esforço deexplicaçãoourotulação,
aqui ainda há um esforço de representação e de compreensão de pessoas, eventos e
coletividades. 
Na perspectiva da produção de Meihy, Augusto & Lea se posiciona como um
estudoqueconcentrasuasposiçõesteóricasepráticasdemaneirasimilaràdeoutrosde
seuslivros,demonstrandoumacoerênciaqueoajudouaconstruirumaposiçãomarcada
dentro da história oral brasileira217. É uma obrainscritanoparadigmadatranscriação,
versus a pesquisa acadêmicadahistóriaoralbrasileiraemundial.Jáparaacarreirade
Coutinho, Edifício Master pode ser colocado, conforme Lins, num entrelugar na
trajetóriacumulativademudançasestéticasqueviabilizarãoanovafaseinauguradapor
Jogo de Cena, de 2007, filme que se centra na teatralidade e na performatividade,
combinandohistóriasdospersonagenscomatuaçõesprofissionaisemcimadosmesmos
relatos.Aofazerisso,desnorteiaoespectador,quenãoconseguediscernir“dequeméa
históriaverdadeiramente”.Nesseprincípioformal,Coutinhodirecionaamontagempara
problematizar a força de verdade do relato, esta usada comumente na economia
argumentativa de documentários e, devemos dizer que, por extensão, também de
pesquisase mhistóriaoral. 
Lidando com o recorte microscópico e com o conhecimento que parte da
interaçãocomindivíduos,EdifícioMastereAugusto&Leacontribuempararesponder
(seja essa a intenção de seus autores ou não) à urgência, a nível epistemológico, de
construção de novasformasdepesquisaeformalização/contaçãodahistória218.Assim,
dentro do seu limite, apontam outros caminhos paraaoperaçãobásicaaopensamento
científico, que tem raízes na discussão racionalismo versus empirismo: a procura de
provasnoconcretoparasechegaraoabstrato,evice-versa. 
A autorreflexividade de ambas as obras foi uma admissãodaartificialidadede
seusdiscursos.Osilêncioqueosnarradoresfizeramsobreoqueapresentavamfezcom
que buscássemos nos relacionar de forma mais ativa com essas obras e chegássemos
217

PodemosafirmarissotendoemvistaobrasanterioresaAugusto&Lea,comoCantodemorteKaiowá:
história oral de vida (São Paulo: Loyola, 1991), e posteriores, como Prostituição à brasileira: cinco
históriasdevida(SãoPaulo:Contexto,2015). 
218
NaspalavrasdeAnaMariaMauad,seriaoproblemade“operaraomesmotempocomumafontequeé
tambémobjetodeanálise”.MAUAD,op.cit.,p.141. 

170

com esses eles até certo ponto, mas que sentíssemos que o resto seria feito por nós —
talvez na imaginação, como quando encaramos uma obra de arte. Edifício Master e
Augusto & Lea mais que explicam: nos abrem para a experiência de encarar um prédio
de Copacabana e um drama familiar. Ou, também, nos explicam sobre tudo isso, só que
de outra maneira. De alguma forma, nos surpreendemos, conhecendo os temas por uma
perspectiva diferente, por conta de como as coisas nos foram apresentadas.
Nas duas obras, essa maneira de apresentar os personagens foi eminentemente
polifônica. Quando não há um forte empenho diretivo e quando o narrador se coloca de
forma horizontal em relação aos personagens, abrem-se os significados da obra. A nível
de estilo, para Bakhtin, a obra polifônica alcança uma indefinição, pois seu principal
argumento é a própria expressão aprofundada das diversas e agudamente apresentadas
consciências de seus personagens219. Desse modo, acessamos de outra forma (sob um
estilo indefinido, dificilmente identificável claramente com ensaio ou tese) o
conhecimento que porventura tenha sido criado nessas obras. É no fluxo entre
personagens, como que observando mosaicos, que experienciamos conteúdos sobre vida
urbana, dramas familiares, relações de gênero e clivagens sociais, sem que o narrador
tenha se endereçado diretamente a tais temas. Edifício Master e Augusto & Lea partem
de procedimentos científicos e classificatórios de pesquisa, mas, alcançando um
discurso polifônico, voltam-se para uma representação artística da realidade registrada,
em sua possível abertura de sentidos.
3.5 COMPARANDO ESCRITAS DA HISTÓRIA
Como dissemos, Master e Augusto & Lea apresentam mais que as memórias
esparsas de seus personagens. Em suas escritas polifônicas, Meihy e Coutinho
organizaram essas narrativas individuais e nos forneceram fontes privilegiadas acerca
do estado de coisas do debate sobre a representação da alteridade instigada pela
entrevista.
O que gostaríamos de destacar neste último subcapítulo é que, para além disso,
Master e Augusto & Lea são fontes expressivas de dados históricos do Brasil do início
dos anos 2000, mais especificamente a respeito da sociabilidade de uma classe média.
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Mais ainda, tais fontes trabalharamahistória,construindoalgumdiscursoacercadela.
A primeira implicação de tal afirmação é que podemos e devemos superar o nosso
próprioentendimentodequecomparou-seaquiapenasaescritacinematográficacoma
historiográfica.Issopois,aoobservarmosaformaeoprocessodeproduçãodeambasas
obras,entendemosqueseulado“científico”emetódicoconstitui-seemgrandemedida
pela operação historiográfica: a eleição de personagens, o recorte espaço-temporal ou
temáticoe,porfim,aformalizaçãodeumdiscursoacercadarealidade.Taisoperações
não são exclusivas da historiografia acadêmica, pois podemos entender a escrita da
história de forma mais alargada, perante oesteiodaarticulaçãodeumtempopresente
ocultado - tempo este que, inevitavelmente, aponta para passados de diferentes
larguras220. Essaéumapartedaargumentaçãoquenoslevaaafirmarque,deumlado,
apesar de sua estrutura heterodoxa (no próprio campo da história oral) se escreve
históriaemAugusto&Leae,deoutro,Masternãoé“sócinema”,mastambémescrita
histórica. 
Para avançarmos em nosso delineamento comparativo, devemos dizer que a
escrita da história de nossas fontes não respeita algumas regras caras aos métodosde
pesquisa do formato de tese, em especial em seu estilo de fechamento. Nelas não se
chega a uma teoria explicativa ou a uma conclusão fechada e, como dissemos, há
justamente o contrário, uma abertura de sentidos. Por isso, mais acertado seria
aproximá-lasaoscomponentesdo(filme)ensaio221. 
A forma ensaio organiza, em si, diversas estruturações de nossas fontes. Em
"Ensaiocomoforma",escritoem1954,TheodorAdornotomaoensaionãosócomoum
gênero literário mas, aprofundando as consequências dos traços estilísticos e
epistemológicos da obra de Montaigne, uma forma de pensamento. Dessa maneira,
Adorno encarou a questão de seu uso contemporâneo, em meio às discussões com o
positivismo lógico e o método científico-avessoaométodocartesiano,concluiqueo
ensaio estaria sendo relegado pela academia222. Apesar das críticas ao ensaio como
220
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forma,Adornovênelepontospositivos,poiselenegariaaseparaçãoentrearteeciência
– operada pelo Iluminismo - e o pensamento conceitual totalizante, alcançando um
modo "mais dialético do que a dialética, quando estadiscorresobresimesma"223.Em
suma,oautorconcluiqueoensaioseriaumanovamaneiradeseapreenderomundo,na
qual "o pensamento é profundo por se aprofundar em seu objeto, e não pela
profundidadecomqueécapazdereduzi-loaumaoutracoisa"224. 
Jáapossibilidadedeseconstruirumensaiofílmico/filme-ensaioétemaenvolto
de debates no campo do Cinema. Uma vez que cineastas da importânciadeJean-Luc
Godard, Chris Marker e Agnès Varda se autointitularam "ensaístas", criou-se a
problematizaçãoacercadetalconceito.Em1958,AndréBazinjácitaCartasdaSibéria
(Chris Marker, 1958) como um "ensaio": filme de difícil definição, mas com certeza
diferentedetudojáfeitoantesdele.Comoelementosparaessadenominação,Bazincita
a auto-reflexividade da fita, que se deixa mostrar desnaturalizada, como oprodutode
montagem,eapresençadeumnarradorsubjetivizado,quesecolocanomeiodofluxo
deimagens,enãoacimadele225. 
Arlindo Machado defende que o cinema mantém afinidades com a literatura
devidoàsuaestruturanarrativaediscursiva,eque,portanto,tambémpodeserpensado
como um suporte para o ensaio226. Segundo o autor, o ensaio subverte o axioma
principaldodocumentário:acrençadequeoele(apelícula)eorealsãoamesmacoisa
ou, em outra formulação, que a câmera capta o real em si227. Para Machado, o que
caracteriza o ensaio é justamente a característica de assumir-se enquanto umdiscurso
movidoporimagens.Oensaio,portanto,seriauma"formadepensamentoaudiovisual",
que mobiliza uma "sintaxe de imagens" em sua edição228. À luz do debate acerca do
ensaio como forma e a de suas mutações ao longo dos séculos, Timothy Corrigan
formula o ensaio fílmico como "(1) um teste da subjetividadeexpressivapormeiode
(2)encontrosexperienciaisemumaarenapública,(3)cujoprodutosetornaafiguração
do pensar ou pensamento como um discurso cinematográfico e uma resposta ao
223
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espectador"229. 
A forma ensaio, então, nos fornece parâmetros para aproximar nossas fontes
num entrelugar da ciência e da arte. Mais que isso, como estimulantes de formas de
pensarforadocartesianismo.Quantoàescritadahistória,oensaísmodenossasfontes
poden osfornecerumaformaespecíficadeencararoconhecimentodatemporalidade. 
A articulação do passado com o presente é um poucomaisóbviaaoolharmos
para Augusto & Lea. Pelo enraizamento de Meihy com o campo da história oral, a
questão da história do tempo presente se afirmacommaisclarezaenquantoocasoda
família Fonseca é um fato recente, diretamente narradopelosqueseafetaramporele.
Poŕém, outra temporalidade envolve a obra: para nós leitores da segunda década do
século XXI, o drama já se assinala envolto de constrangimentos, desinformações,
tratamentosmédicosepreconceitosqueforamparcialmente(daísuaimportânciaainda
atual)superados.Ouseja,emnossaperspectivaháumacúmulodetempoquecolocao
drama em grande medida sob o signo do “passado”230. Além disso, outros dados ou
temas do livro evidentemente mobilizam através das transcriaçõesaancestralidadede
algumasposiçõessociais-voltaremosaissoembreve. 
A conexão da escrita da história com o cinema de Coutinho é privilegiada,
geralmente, na observação de seus filmes “macroscópicos”, ou seja, aqueles que
envolvemgrandestemaseeventosdoBrasil:falamosdeCabraMarcadoParaMorrer
(1984) e Peões (2004)231. De forma parecida a esses filmes,gostaríamosdeobservar
que, também em Master, a concepção de históriabenjaminianaonde“arelaçãoentre
hoje e ontem aparece, e não é unilateral: em um processo eminentementedialético,o
presente ilumina o passado, eopassadoiluminadotorna-seumaforçanopresente”232.
Em Cabra iluminou-se aquele presente de 1984 no qual se encontravam os atores da
produção interrompida pelo Golpe de 1964; em Peões, aquele presente de 2004
iluminou os personagens presentesnociclodasGrevesdoABC,ocorridasentreofim
dosanos1970eocomeçodosanos1980.Evidenciadapelailuminação,surgiaanoção,
também benjaminiana, de uma certa melancolia queacercaoolharparaopassado,na
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constatação do acúmulo de barbáries, o heroísmo perdido que torna opaca a cor do
presente. Comosignosprincipaisdessamelancolia,surgeafragmentaçãodasunidades
políticas(ocampesinatoeooperariado)eaconsequenteperdadacapacidadedeinfluir
nahistória,fazê-lasemoverparaumladoouparaoutro. 
Que dizer então de uma história da classe média, coletividade comumente
associada à inanição intelectual e à acomodação/submissão às estruturas sociais? À
contrapelo, Coutinho e Meihy mostraram-nos que dentro dela existem, sim,
contradições,movimentos,acordos,conflitos,enfim,história.Oescopomicroscópico,o
foconoindivíduo/memória,atemporalidadedosrelatoseasensibilidadedasproduções
foram centrais para isso. De fato, parece que de perto ninguém é “normal”, simples
representante de classe, tipo ideal. Como Coutinho comenta, justamente sobre essa
questão,“aclassemédiatambéméfilhadeDeus”233. 
O movimento, a articulação do tempo da classe média, pode ser encontrado
dentro das próprias obras. Como vimos, em Augusto & Lea é central o trabalho de
representação que as personagens fazem sobre o drama passado, apontando suas
implicações presentes. Então, houve aqui diversas reflexões disparadaspelomomento
decrise,queconvocaramaspersonagensarepensaremoureforçaremposições,perdoar
ou apontar culpados, criar diagnósticos. Para além disso, houve a vontade, mais ou
menos evidente a depender do teor, de deixar um testemunho234. Para Lea, o drama
vivido, especialmente sob sua perspectiva de mulher, mãe, esposa e vitimada, não
poderia ter os rastros apagados. Pelo contrário, através do livro ele tinha de ser
publicizado,entrarnosanaisdahistóriadealgumaforma.Eledeveriaservirdeexemplo
e um alerta para outras mulheres que, no futuro, poderiam aprender algo com tanto
sofrimento. 
Naperspectivabenjaminianadehistória,nãoháfragmentodopassadoqueesteja
enterrado para sempre. Isso implica que o presente pode sempre gerar momentos em
que, como num lampejo, fazem vir à tona ecos de outros fatos mais ou menos
socializados235. Daí a importância de registrar, lembrar e divulgar tantas coisas que
aconteceramdeformainfame,ocultadaeatéenvergonhada,comooparadeirodosfilhos
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de Elizabeth Teixeira, dos peões do ABC e o drama de Lea. Nesse olhar, as lutas
perdidas,ospersonagenstombados,ossonhossonhadoseosdesejosdesejadosservem
como fontes de igual importância do que as criadas pelos vitoriosos do passado e do
presente236. 
NoEdifícioMaster,oquesobrouapósopassadoturbulento,domadopelafigura
controladora síndico? Uma juventude (João, Fábio, Fabiana) que encara ofuturocom
desconfiança, e uma série depersonagensque,tomadasemconjunto,ilustramafrieza
dasociabilidadeemcondomínio.Saltaaosolhoseaosouvidosoquãopoucosefalado
futuro aqui, em comparaçãocomopassado.Algunssonhos,porém,sãoregistradosna
obra, como os de Renata, Cristina, Regina e Alessandra. Nesses casos, o passado é
iluminado pela negativa, como dimensão a ser superada. São essas aspirações as
essenciaisparanãocairmosnumavisãoquenaturalizaumapretensaimobilidadedoque
chamamoscomumentedeclassemédia.Poistalvezsejasaudávelenxergarnessaclasse,
aindamaisdepoisdocontatocomasrepresentaçõesformadaspelasnossasfontes,uma
historicidadeprópriaquemobilizacertosanseios,desejoserecalcamentos. 
AexperiêncianarradadosmoradoresdoMasteredosenvolvidosnodramados
Fonseca gerou uma significação própria da formação dialógica de uma identidade
coletiva. Em outras palavras, criou uma forma de experienciar o mundo pela mesma
dinâmica de isolamento e solidariedade: a primeira estruturada nos muros e divisões
cotidianas,asegundaativadageralmentenosmomentosdecrise.Foiassimqueodrama
familiarcrioucomoquegruposnovos(todasasmulheresdolivroemtornodacondição
de Lea, a liderança de Rafael), ou reforços de posições antigas (Marcos). Da mesma
forma, é por crises ou situações excepcionais que observamos uma certa rede de
sociabilidadeemM
 aster(oderramedeHenrique,oaniversáriodeGeicy).
O que a microscopia de Master e Augusto & Lea pode nos mostrar sobre a
históriadoBrasil,essaabstraçãotãoinvocadaedisputada?Talvezque,aoobservarmos
testemunhos incomuns, vindo de locais e classes infames, há uma série de tensões
repetidamenteignoradas,semasquaisnãosepodepropriamentedizerqueconhecemos
o que sepassaemnossoquintal.Arelativamentenovasensibilidadeativadaporobras
comoMastereAugusto&Lea,noslevaacrerhádiversasfraturasecontradiçõesase
desvelarnoprópriopresente-estasnecessáriasdeseremconhecidasediscutidas,antes
236
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de lançarmosovaticíniodequeofuturoabreoufechataisouquaishorizontes.Como
Coutinho diz, ao inverter a frase de Marx: “é necessário conhecer o mundo para
mudá-lo”. Nesse sentido, a história oral e o cinema documentário brasileiro atuais,
representados por nossas fontes, mostra que de fato há muita história que se tirar da
infâmia,daobviedadeaparente. 
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CONSIDERAÇÕESFINAIS 

E se essa ou aquela tese em história oral tivesse sido gravada e os autores
quisessemproduzirumaobraaudiovisualutilizando-sedosencontrosquepromoveram?
Esenóstivéssemosaintençãodeeditarumfilmecomaquelaentrevistaquetantonos
tocou e instigou? Quais técnicas cinematográficas utilizaríamos e por quê? Como
traduzir nossas intenções para a tela? De que forma fazer isso sem recorrer a
expedientes que banalizam a voz e a imagem do outro? Como promover o
conhecimentosemobjetificarnossoscolaboradores? 
Nos fizemos taisperguntasnodecorrerdopercursodenossaprópriapráticano
âmbitodahistóriaoral,atravésdaexecuçãodecentenasdeentrevistasentreosanosde
2014 e 2021, dentro e fora do espaço institucional do Museu da Pessoa. Entender
caminhos,organizardebatespretéritoseexporpropostasnosexigiuaceitarodesafiode
escrever uma dissertação de cunho metodológico e metalinguístico, analisando obras
que conversassem entre si no tocante a objetivos, técnicas emétodos.Antesdetentar
explicar algo e produzir encontros numa dissertação baseada em trabalho de campo,
cabia-nos dar um passo atrás e aprender com autores que responderam de forma
invulgar às complexas questões éticas e epistemológicas que são levantadas, de fato,
semprequeoobjetodeumaobservaçãonãoéumasimplescoisa,masumsujeito.Nesse
sentido,ahistóriaoraleocinemadocumentáriocontemporâneocolocamumalupaem
problemas extremamente caros à sensibilidade do pós-guerra, que revolvem o giro
linguístico, a queda das grandes narrativas e dos modelos teóricos, além de muitas
outrasposturasfilosóficas.Atarefadeproduzirconhecimentopassaasercomooutro,e
nãoapenass obreooutro. 
Essas grandes questões, na perspectiva da história oral, são agudizadas pelo
advento do audiovisual digital, da internet e, logo, das possibilidades de divulgação
inéditas de trabalhos que querem ou não seracadêmicos.Elasaparecemtambémnum
momento em que cada vezmaisoconhecimentoeapesquisasemostramessenciaisà
vida em sociedade e ao debate público — importantes demais para serem esquecidos
nasprateleirasdasbibliotecasuniversitárias. 
Daí a importância de comparação formal entre obraspolifônicas,enãoapenas
plurivocais: é necessário nos inteirar das operações e funções possivelmenteanálogas

178 

entre dispositivos e ferramentas direcionadas para a criação do conhecimento
compartilhado,principalmentequandoháumapotêncianoencontroentreaudiovisuale
históriaoral.Comessacomparação,opróximopasso,apassagemdahistóriaoralpara
umalinguagemaudiovisualconscientedeseusinstrumentos,éticaepolifônica,podeser
facilitada. 
EdifícioMastereAugusto&Lea,pelaformacomoconstruíramsuaspolifoniase
se utilizaram de suas formas de escrita, revelaram um entrelugar daarteedaciência,
uma forma rara de se acercar de seus interlocutores e gerar conhecimento. Nesse
sentido, vimos que não é só o saber/entender que foi promovido, mas também uma
experiênciaaseusespectadoreseleitores. 
Dito de outra forma, nossas fontes alertam que a visualidade, a oralidade, a
individualidade e a memória como ângulos de produção de aproximação sobre a
sociedadeexpõemcontradiçõeselimitesdeformasanalíticasdeconhecimento.Porum
lado, Master e Augusto & Lea são documentos históricos de uma época em que o
documentário e a história oral olham para si mesmos e passam a se questionar. Por
outro, compõem imagens e textos que agenciam uma proposta de mudança em suas
respectivasáreas. 
Em nossa dissertação, retomamos as origens do dispositivo da entrevista, na
contemporaneidadedoséculoXIX,questionamosopretensovalorintrínsecodeverdade
do relato pessoal e apontamos a banalização do outro na mídia atual. Marcando essa
posição,resgatamosodebateacercadamemóriaedarepresentaçãodooutronahistória
oralenocinemadocumentário. 
Em seguida, elegemosnossasfontesecolocamosanecessidadedecomparação
entrehistóriaoralecinemadocumentário,naintençãodetraçarumesboçodepercurso
paraquefossepossívelfazerocaminhoinversodacomparação,ouseja,atraduçãoou
transmutaçãodelinguagementreosdoiscampos. 
Quandoasformasdediscursoeramlimitadasoupossibilitadaspelasferramentas
linguísticas específicas da escrita ou do audiovisual, a dificuldade ao comparar essas
duas obras de suportes diferentes ficou evidente. Por exemplo, em Augusto & Lea, o
discurso donarradornatranscriaçãoeramuitodiversodoregistradonoscapítulosfora
dela.Issosedápeloobstáculodeexporanarraçãodointerlocutoraomesmotempoque
se deseja comentar a respeito do contexto ou incutir qualquer resquício de análiseno

179 

texto. Tal operação é mais viável em Edifício Master, uma vez que um plano pode
conterointerlocutor,oentrevistador,ocontextodoencontro,eaprópriamiseenscène
consegueexpressarumaanáliseorganizadapelonarrador. 
Para quefossepossívelfazerumacomparação,tivemosdefocarnoselementos
que construíssem uma ponte entre as duas linguagens. Assim, a acepção de que toda
obraescritaoufilmada,quandofinalizada,temporfigurasubentendidaumnarrador—
conforme nos ensina Ismail Xavier — foi essencial. Isso nos afastou rapidamente da
naturalização do discurso de nossas fontes. A ideiadequenossasfontesmobilizavam
vozes—ouperspectivas,segundoBillNichols—,tambémfoifundamental,aindamais
quandoencaramosumapolifoniadifícildeseorganizaràprimeiravista. 
A noção de escrita historiográfica — ou de operação, no entendimento de
Certeau e Ricœur —nosfezlembrarquetodahistóriaéenredoe,comodisseNovais,
nunca deixou de ser narrativa. Por outro lado, o audiovisual enquanto escrita
cinematográfica ficou mais evidente com as contribuições de Aumont e Santos, que
explicitaramasfunçõesbásicasdamontagemedaedição.Estaúltimaautora,aliás,foi
essencialparaquepropusemos,emseuencalço,aequiparaçãoentreasduasescritas—
posiçãosemaqualnãohaveriacomoprosseguircomestadissertação. 
Assim, a montagem e a transcriação (e, mais detidamente, o corte e a
paragrafação) como ferramentas centrais na construção de um narrador —e,logo,na
estruturação do discurso de Edifício Master e Augusto & Lea — foram os aspectos
principais de nossa análise comparada. Através dessa mirada, pudemos entender o
significado das operações narrativas ocorridas dentro de nossas fontes e, em seguida,
julgá-las como análogas. Nesse trajeto, procuramos entender como os narradores
organizavamasvozesdeseusinterlocutores,aomesmotempoquecriavamumdiscurso
comeles,emmenormedidasobreelesedeigualmaneiraàrespeitodocontextodeseus
projetosetrajetóriaspróprias. 
Antes de partir para a comparação de operações análogas linguísticas,
equiparamosasfasesdeproduçãoquebasearamasduasobras.Discutimosopapeldas
pré-entrevistas, o recorte temático ou espaço-temporal proposto pelos autores e a
escolha de seus interlocutores. Comparamos a forma como Coutinho e Meihy
encararam a oralidade e o que buscavam nos encontros com o outro. Também
discutimos como ambos preparavam a situação social da entrevista e o lugar que
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concediamaosentrevistadosnapós-produçãodenossasfontes. 
Edifício MastereAugusto&Lea,analisadosemconjunto,demonstraramquea
históriaoraleocinemadocumentáriopartilhamdesuadimensãodeprojeto.Umrecorte
temático, social, espacial e/ou temporal. Um procedimento de acercamento para com
uma espécie de campo amostral de interlocutores. Questões atinentes à projeção e à
viabilização deumbomambienteparaencontros.Aurgênciadaorganizaçãoecriação
deumdiscurso. 
Nesseúltimotópico,nosaprofundamosnaidentificaçãodeoperaçõesanálogas:
a montagem no cinema e a transcri(a)ção na história oral servem para delinear e
estruturar o discurso do outro. Para além disso, comparamos a forma como imagens
extraentrevista e comentários contextuais se equivalem na economia de Master e
Augusto & Lea. Na mistura e na ordenação desses elementos, percebemos como os
respectivos narradores buscaram limitar o alcance de seu discurso acerca de seus
interlocutores.EmMaster,odiscursodonarradoréfragmentado,comoummosaico.Já
em Augusto & Lea há mais sistematização, e o narrador/Meihy ostenta mais sua
presença, sem no entanto explorar análises e abstrações aprofundadas. Assim, essa
propriedade de nossas fontesfoicrucialparaqueseconstruísseumrespeitoéticopara
comaautorrepresentaçãodooutro. 
Outra característica inequivocamente similar e igualmente primordial foi o
tempo e espaço dedicados à narrativa/performance do outro, com relação àtotalidade
dasobras.MastereAugusto&Leaindicamquedarlugaràinteirezadeumahistóriaé
sinal elementar de uma obra compartilhada ou, ao menos, ciente de suas limitações
discursivaseatentaàautossuficiênciadorelatoalheio.Defato,nossasfontesencararam
asnarrativascomoumaespéciedefimemsi,semaveriguaraveracidadeounãodelas.
Dessa forma, a crítica, adesconstruçãoouacontradiçãododiscursodosentrevistados
foramdeixados,decertamaneira,aoespectador/leitor.Ovividoconformeoconcebido
foi mais importante: a experiência de pessoas infames e que raramente encontram
ouvidosnasociedade. 
OsnarradoresconstituídosemAugusto&LeaeEdifícioMasternosmostrama
importância de colocar o projeto, de alguma forma, voltado paraahorizontalidadeda
narração, quando se trabalha com entrevistas. De fato, trata-se de um dispositivo
onipresente e hegemônico dentro do funcionamento da mídia atual — emboramuitas
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vezes posto de forma automática e irrefletida —, para contribuir com a lógica de
mercado que se avizinha cada vez mais das memórias das pessoas e das histórias de
vida de famílias, empresas, instituições etc. Num mundo onde até a diversidade, a
intimidade e a multiplicidade colocam-se como objetos de consumo, temos que
proceder com precaução e, além de lembrarmos da potência narrativa da polifonia,
entender como traduzi-la para o audiovisual. Independentemente do caminho ou do
objetivodosquequeiramgravaroufilmarentrevistascomooutro,éimperiosoqueeles
tenhamconsciênciadaescolhadesuasferramentasedosignificadodoempreendimento
dastécnicasquevenhamadominar. 
Como a personagem “Pesquisadora” (Ana Carolina Marinho)apontaemFome
(Cristiano Burlan, 2015), o outro, quando nos encontramos com ele, não se poupa.
Como bem afirma, muitos se entregam de maneira absoluta, e é necessário que eles
saibamparaqueeparaquemoestãofazendo.Dooutrolado,tambéméprecisoquenós
saibamosporqueecomoofazer. 
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