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RESUMO

O curta-metragem Caminhos de Luiza é um ensaio documental sobre a história

de vida e memórias da minha mãe, Luiza Maria de Holanda Dantas,  traçada

dentro  da  educação.  O  trabalho  foi  desenvolvido  como  forma  de

autoconhecimento, do reconhecimento e admiração de amor entre mãe e filho,

e da busca da própria linguagem audiovisual, tendo como suporte as reflexões

sobre documentário autobiográfico e reflexivo presente nas obras de Nichols

(2005) e Roitman (2007). A realização desse material passa por um trabalho

metodológico específico, a coleta de informações, investigação documental e

todo o processo de filmagem, edição e montagem, que é feito  através dos

equipamentos de áudio, vídeo e edição. Como resultado, conseguimos concluir

um  documentário  de  curta  metragem  narrado  em  primeira  pessoa  que

sistematiza não apenas o afeto do realizador e da equipe, mas também uma

reflexão sobre um modo de fazer documentários.  

Palavras-chave:  documentário,  ensaio  documental,  curta-metragem,  família,

memória.



ABSTRACT

The short film Caminhos de Luiza is a documentary essay about the life history

and memories of my mother, Maria Luiza de Holanda Dantas, in her  path in

education.  The  study was  conducted  as  a  form of  self-awareness  learning,

recognition and admiration of love between mother and son, and the pursuit of

an  specific  audiovisual  language,  supported  by reflections  on reflective  and

autobiographical  documentary  present  in  the  works  of  Nichols  (2005)  and

Roitman  (2007).  The  achieving  of  this  material  is  based  on  a  specific

methodological work, information gathering, research and the documentation of

the whole process of shooting, editing and assembly, which is done through the

audio, video and editing. As a result, we managed to complete a documentary

short film narrated in first person which organizes not only the affection of the

director and staff, but also a reflection on a way of making documentaries.

Keywords: documentary, documentary essay, short film, family, memory.
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1. INTRODUÇÃO 

Quando  entrei  na  faculdade,  logo  no  primeiro  mês  de  aula,  comecei  a

imaginar o que poderia ser o meu trabalho de conclusão de curso. Como trata-

se de algo importante para toda a vida decidi que falaria e retrataria a história

de vida da minha mãe, o ser humano mais precioso para mim. Apesar das

incertezas a respeito de como realizar esse projeto e de como aproximá-lo do

curso de Comunicação Social com habilitação em Radialismo. 

A cada semestre, eu tentava traçar alguns pontos relevantes que poderiam

ser importantes para o trabalho. Percorrendo esse tema que retrata a história

de vida da minha mãe e que, de alguma forma, tinha ligação direta com o meu

presente, me instigava diariamente a planejar abordagens, era algo ao que eu

me entregava por completo na busca do seu desenvolvimento. 

Este trabalho conta e mostra o passado da minha mãe, e de certa forma, é

um processo para que eu possa compreender um pouco mais sobre o meu

presente. Por isto, servirá como uma atividade de autoconhecimento como ser

humano e profissional da área de comunicação social, além de um exercício

fílmico e documental. 

A proposta deste projeto experimental é mostrar através de uma produção

audiovisual de curta metragem a história de vida de uma professora de família

simples,  filha  mais  velha  de  dez  irmãos,  que  assim  como  muitas  outras

pessoas no Brasil teve que trabalhar muito cedo e, em seguida, sair de casa

em busca da realização seus sonhos. 

O documentário, intitulado “Caminhos de Luiza" tem o intuito de mostrar um

pouco da história de vida de Luiza Holanda, minha mãe. Mas, especialmente

durante as reuniões de produção e debates sobre o que poderia ser retratado

no projeto, passou não só a ser um filme sobre ela, mas também uma reflexão

sobre a educação, o analfabetismo, a memória, sobre a superação e sobre em

que consiste fazer um curta metragem.  

O tema foi escolhido para mostrar e homenagear pessoas que buscam um

futuro melhor, trilhando o seu caminho através da educação. E por meio de

lutas e determinações, conquistam, aos poucos, uma condição de vida mais
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favorável, buscando possibilidades de alcançar seus objetivos com dignidade e

igualdade. 

Essa  história,  de  certo  modo,  representa  também  as  dificuldades  e

desvantagens das pessoas que nascem no sertão, em meio à seca e à fome,

onde muitas vezes não existe a possibilidade de concretização de sonhos; a

infância é perdida e o trabalho na agricultura é o primeiro e único caminho a ser

percorrido.  Diante das dificuldades,  existem pessoas,  algumas destas ainda

crianças,  que resistem e  permanecem na caminhada árdua pela educação,

muitas vezes para isto afastando-se de casa, para que um dia a esperança de

dias melhores possa ser concretizada. Uma história de Luiza e de tantos e

tantas.

10



2. PROBLEMA DE PESQUISA

Quando decidi que faria um documentário sobre a minha mãe, logo me veio

à mente como tornar esse tipo de obra relevante não apenas para mim, minha

família, mas, principalmente para as demais pessoas que viessem a assisti-la. 

A principal problemática, desde a ideia inicial era: como ser abrangente com

um trabalho tão particular,  e  no que essa história  poderia  contribuir  para o

espectador?  Várias  foram as  minhas  indagações  sobre  como retratar  essa

história de vida, que tanto me inspirou todos os dias e inspira até hoje. Mas,

agora tinha o objetivo de mostrar para tantas outras pessoas o seu valor. Trata-

se de um tema familiar, entretanto, coletivo. Cabia a mim respeitar os limites e

evidenciar, em linguagem audiovisual, essas conexões. Uma história humana,

de superação, portanto, rica em sua potencial de identificação.

Construir  a  caminhada,  do  roteiro  à  execução  das  filmagens,  foi  outro

obstáculo a ser vencido por mim. Organizar as ideias do inicio, meio e fim para

que pudesse ser extraído tudo de maior relevância foi desafiador. Diante dessa

problemática, me questionava a respeito de como desenvolver as imagens, em

movimento ou apenas por fotografias? E por que não optar pelos dois? Utilizar

dados ou apenas depoimentos? Só depoimentos ou encenação?

Nesse  trabalho  de  buscar  relatos,  memória  e  na  construção  da

personalidade do ser humano, o emocional é bastante exigido. Cada história e

fato relembrado vêm carregados de pontos positivos e negativos que marcaram

a vida. Através de narrativas e na tentativa da construção da história através da

memória, como explica Halbwachs:

A vida da criança mergulha mais do que se imagina nos meios sociais
através dos quais entra em contato com um passado: do mais ou
menos  distante,  e  que  é  como que  o  quadro  dentro  do  qual  são
guardadas  as  suas  lembranças  mais  pessoais.  É  esse  passado
vivido, bem mais do que o passado apreendido pela história escrita,
sobre  o  qual  poderá  mais  tarde  apoiar-se  sua  memória
(HALBWACHS, 1990, p.71).

Na  medida  em  que  fui  trabalhando  o  conteúdo,  em  minha  própria

reconstituição da memória e nas conversas com a família, pude ter uma melhor

proximidade em relação às experiências vividas, sabendo da importância de

viver  determinadas  situações,  pois,  consequentemente,  servirão  de
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aprendizado sobre modos de se fazer e pensar documentários autobiográficos,

e sobre como estudos sobre aspectos íntimos que se revelam coletivos. 

12



3. JUSTIFICATIVA

Desde muito cedo, sempre tive em minha mãe o meu maior exemplo de

vida.  Foi  com ela  que  aprendi  a  valorizar  a  educação,  o  conhecimento,  o

respeito ao próximo e a humildade na minha formação. Ouvindo sua história de

dificuldades,  o  modo  como  ela  foi  educada  e  também  o  que  ela  sonhava

construir  para  sua  vida.  Mas,  o  que  mais  me  aproximava  dela  e  que  me

deixava  tão  orgulhoso  por  tê-la  como  mãe  eram  suas  histórias  do  amor

dedicado  a  cuidar  de  mim.  Deixou  os  estudos  de  lado  para  ficar  comigo,

abrindo mão, naquele momento, do seu sonho que sempre foi chegar a uma

faculdade  e  seguiu  rigorosamente  os  cuidados  com os  detalhes  que  eram

precisos em cada época e idade da minha vida. E de tanto ouvir e sentir tanto

amor por  parte  da minha mãe, e  de ter  criado um laço apertado de afeto,

companheirismo e, claro, por ser minha inspiração maior de vida, vi  na sua

imagem o objeto do meu trabalho. 

Mas, como justificar esse vínculo pessoal para a realização de uma obra

acadêmica?  Busquei,  então,  nas  próprias  tendências  do  documentário

contemporâneo minha resposta. 

Segundo Roitman:

A partir da década de 80, realizadores que continuaram a questionar
a  pretensa  objetividade  do  documentário  mergulharam  numa
produção  assumidamente  subjetiva,  uma  tendência  que  encontra
cada vez mais espaço entre as novas gerações de cineastas e vídeo-
artistas  e  deu  novo  impulso  às  múltiplas  possibilidades  do
documentário.  Esse  documentário  subjetivo  é  a  junção  do  filme
ensaio com uma proposta autobiográfica,  que inclui  a presença do
diretor performatizado em cena (ROITMAN, 2007, p. 64).

Neste  percurso,  assisti  diversos  documentários  autobiográficos,  como

aqueles da obra de Naomi Kawase,  Agnés Varda e Petra Costa.  Refletindo

sobre  isto,  busquei  investigar  na  teoria  do  documentário  essa  tendência

reflexiva  e  de  filme  ensaio.  Através  da  produção  desse  documentário

autobiográfico, tenho a oportunidade de expor minha ideia sobre o mundo. E a

construção do meu conhecimento veio através de relatos de experiência de

vida,  nas  quais  eu  tive  um  parâmetro  para  a  minha  trajetória.   Esses

depoimentos têm a função de ligar passado e presente trazendo informações e

explicações para alguns fatos. 
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Como tratava-se de um documentário em primeira pessoa, envolvendo a

temática da educação, observei, neste processo, alguns apontamentos acerca

do método autobiográfico de investigação, do qual compreende-se que:

O  estudo  dos  processos  de  formação,  conhecimento  e  de
aprendizagem, tendo em vista a elaboração de uma concepção de
formação experiencial, efetua-se a partir da construção do relato da
história de sua formação, mediante a narração das experiências com
as  quais  o  autor/ator  aprendeu,  a  partir  do  seu  modo  de  operar
escolhas, de se situar em seus vínculos e de definir seus interesses
nas valorizações e aspirações (JOSSO, 2008, p.27).

Refleti, portanto, sobre um processo de estudo, trabalho e conhecimento, a

partir de uma reflexão acerca do aprendizado que me foi passado pela minha

mãe. Entendo que as relações pessoais são também pedagógicas e atuam na

construção individual de cada um, esse conhecimento é passado através de

ideais, do afeto, de ações e códigos.

Então,  este trabalho parte  da história  de vida de uma educadora,  minha

mãe,  e  dela  abstrai  a  ideia  central  de  como  tantas  pessoas  no  país,  no

percurso  de  sua  educação  e  formação,  têm a  capacidade  de  enfrentar

situações que pareciam complicadas e com um destino previsto, com início,

meio  e  fim.  Mas,  a  partir  da  maneira  peculiar  pela  qual  essas  pessoas

percebem os acontecimentos, a construção dessa história pode ser modificada.

Deste modo, esse indivíduo realiza um ciclo de aprendizagem como uma

ação transformadora.  E passa a pensar e sentir de outra maneira os fatos da

vida, levando em consideração outros fatores. Podemos inclusive deduzir que

as ações e estratégias de luta pela formação em contextos adversos passam

pelo que Freire (2011) chama de Pedagogia da Autonomia. Ele afirma que: 

Por  outro  lado,  ele  deve  reconhecer  o  valor  das  emoções,  da
sensibilidade, da afetividade, da intuição. Através da reflexão crítica
sobre  a  prática  de  hoje  ou  de  ontem é  que  se  pode  melhorar  a
próxima prática (FREIRE, 2011, p. 18)

No que diz respeito ao modo de conduzir essa história, investigamos os tipos

de documentários, buscando apropriar-nos de uma teoria que nos ajudasse a

compreender o tipo de abordagem que estamos buscando imprimir em nossa
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obra. Ao conhecer a obra de Nichols, percebemos que há semelhança entre

nossa abordagem e o modo reflexivo, pois:

O modo reflexivo é o modo de representação mais consciente de si
mesmo e aquele que mais se questiona. O acesso realista ao mundo,
a capacidade de proporcionar indícios convincentes, a possibilidade
de prova incontestável o vínculo indexador e solene entre imagem
indexadora e o que ela representa – todas essas ideias passam a ser
suspeitas. (NICHOLS, p. 166) 

O documentário reflexivo é aquele em que o realizador assume sua tese ao

longo da filmagem, sendo a narração (o modo de se contar a história) mais

importante do que os acontecimentos narrados. O documentário reflexivo conta

com a conivência do espectador em entender como convincente a proposta do

realizador, que pode tomar certas liberdades de abordagem e estilo nesse tipo

de narrativa. 

Através  de  diversos  diálogos,  pensamentos,  reflexões  e  observações,

comecei a entender que várias pessoas seguem seu caminho na contramão de

tudo aquilo que está ao seu redor, para que se mude o roteiro do destino que

parecia previsto para a vida. Essa coragem de caminhar no limite da viagem

me prende por completo,  e me faz acreditar  que eu também posso ir  mais

longe.  Escolhi,  então,  uma  história  em  que  o  modo  de  contar  e  minha

proximidade com o objeto representado fossem tão importantes quanto o tema

retratado.  Por isso tentei  recriar  os caminhos de Luiza e as paisagens das

histórias  de  sua  infância,  percorrendo  novamente  estes  como  narrador  e

personagem.

No que diz respeito à autobiografia, o autor Philipe Lejeune (2008) diz que

esta é uma palavra que contempla diversas mídias, inclusive o documentário,

indo muito além do território da escrita. Sendo as memórias um referencial do

verídico e a verdade documentada uma versão nossa da verdade. 

A ideia era apresentar minha mãe a partir de relatos de pessoas da família,

próximas e  daquelas  que apenas tinham um convívio  profissional  com ela.

Então, busquei destacar não apenas a vida de alguém em condições adversas

em relação ao mundo, mas sua visão sobre a construção de um caminho para

um futuro diferente, ganhando, assim, notoriedade e se tornando exemplo para
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tantos outros que, assim como ela, vêm de áreas praticamente invisíveis do

país,  enfrentando o analfabetismo, a  mortalidade infantil,  o  trabalho infantil,

entre outras situações. 

O  documentário  tornou-se  uma  tentativa  de  mostrar  aos  jovens  em

condições  de  isolamento  nas  regiões  mais  pobres  do  país,  as  possíveis

estratégias para o acesso a uma educação. 

Quando comecei a cursar Radialismo, na UERN, fiquei bastante temeroso

pela  responsabilidade  que  teria  em  montar  um  filme  com  um  conteúdo

socialmente  relevante.  E em que eu pudesse colocar  o  meu conhecimento

adquirido no curso. Além disso, eu sabia que tocaria em pontos sensíveis a

vários membros da família e, claro, meus também. 

A área que mais me identifiquei  durante o período de faculdade foi  a de

documentário  audiovisual,  apesar  de  ter  me  envolvido  bastante  com  o

radiojornalismo e ter gostado de alguns projetos que lá realizei. Mas para que o

meu  trabalho  ganhasse  a  dimensão  concreta  desejada,  eu  sabia  que  a

mensagem teria que ser transmitida através de imagens. 

É nessa ordem de pensamento que eu espero ter conseguido comunicar

mensagens, buscando sensibilizar e provocar empatia em quem as assiste.

Lembrando que a nossa história aqui deixa de ser só nossa e passa a ser de

todas as famílias que sobrevivem ao destino da não formação. 
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo central

 A produção  desse  curta  metragem  foi  um  canal  de  conhecimento  em

relação ao que é realizar um documentário, e de como através de imagens

passar conhecimento para a vida de outras pessoas. 

Nosso  objetivo  com  este  projeto  era  realizar  um  curta-metragem  de

linguagem documental, com duração de aproximadamente 15 minutos sobre a

história de Luzia Holanda, com ênfase em suas práticas de aprendizagem e

ensino,  a  partir  de  sua  vivência  no  meio  rural,  diante  das  escassas

oportunidades de formação que este oferece, mas, evidenciando, para isto, os

aspectos privados de sua história, aos quais o realizador, eu, seu filho, tenho

acesso privilegiado.

4.2. Objetivos Específicos

 - Analisar o conceito de documentário, com enfoque no viés autobiográfico,

a partir de literatura científica da área.

- Realizar uma investigação documental (arquivos, fotos, textos, cartas) nos

arquivos pessoais e familiares.

- Construir um argumento e roteiro de pré-produção de viés autobiográfico.

-  Realizar  a  captação,  edição,  montagem e  finalização  do  documentário

"Caminhos de Luiza".
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1. A criação e produção de imagens

A  realização  desse  curta  advém  de  uma  análise  sobre  o  que  é  um

documentário contemporâneo, e também sobre produção de um modo geral,

para,  deste  modo,  podermos  ter  um melhor  entendimento  sobre  como  dar

sentido as imagens. 

Comolli  (2001)  destaca que, no reconhecimento de imagens que nos

afetam, o documentário exerce forte apelo, com seu viés de realidade, pois:

Nada se assemelha ao cinema documentário. Nenhum roteiro que o
sustente. O projeto documentário se forja a cada passo, se debate
frente  a  mil  realidades  que,  na  verdade,  ele  não  pode  nem
negligenciar nem dominar... Longe dos fantasmas do controle ou da
onipotência  que  marcam  cada  vez  mais  os  roteiros,  ele,  o
documentário,  não  pode  avançar  sem  suas  fraquezas,  que  são
também perseverança,  precisão,  honestidade.  (COMOLLI,  2001,  p.
104).

No roteiro do documentário, a função da imagem é recriar uma paisagem, de

forma honesta,  e complementar a memória  de quem conta a história.  Esse

trabalho  é  feito  para  representar  uma  ausência,  uma  falta  inerente  ao  ser

humano que de algum modo não consegue preencher esse espaço de mostrar

o que se quer  apenas com palavras.  Essa lacuna é preenchida através de

imagens, que dão espaço a vários tipos de interpretação da história.

As imagens não têm o poder de substituir o objeto em seu real sentido, e sim

compreender  e  complementar  que  a  presença  percebida  no  que  se  vê  é

consciente de si mesma. O ato de ver é construído a partir da estrutura do ser

humano e da interpretação de cada pessoa.

É através dessas interpretações, que cada espectador define a obra de arte,

que passa a ser um produto complexo e de vários pontos de vista. As imagens

tem  um  poder  de  renovação,  criando  vida  e  uma  nova  realidade  para  o

conteúdo  abordado,  dessa  forma  deixando  bem  próxima  a  imagem  da

imaginação. 
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Imagens  podem  ser  sentidas,  ouvidas  e,  de  outras  maneiras,

conseguem comunicar  uma mensagem.  Portanto,  a  maioria  das imagens é

sentida  não  apenas  pela  visão,  mas  também  pelos  outros  sentidos.  Esse

complemento que se dá através do nosso corpo trás várias configurações que

acompanham o que nossos olhos não detectam. Esta é uma maneira de se

viver  a  história  que  se  passa,  é  como cada  pessoa  pode  sentir  a  mesma

imagem de forma distinta.

6. CINEMA E O IMAGINÁRIO

O cinema trabalha bastante com o imaginário das pessoas. É através desse

trabalho de projeção que é criado um diálogo entre o individuo e o material

apresentado. Neste trabalho, o desafio é transmitir uma história de vida, o que

leva a uma abordagem que passa pela humanização e identificação. 

Contar  histórias  é  uma  atividade  comunicativa.  O  processo  de  contar

histórias  é  uma  maneira  significativa  para  as  pessoas  expressarem  suas

experiências. O poder da imaginação acaba permitindo que o ser humano crie

uma habilidade de entendimento e compreensão de histórias da ficção, pois

nossa vida apenas é entendida também de modo narrativo. As histórias nos

transmitem informações, cultura e aumentam nossas emoções.

As histórias conferem movimento à nossa vida interior,  e isso tem
importância especial nos casos em que a vida interior está assustada,
presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem
correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades,
abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas,
aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor
e ao aprendizado(...).  (ESTES,1996, p. 19)

A experiência de contar histórias surge a partir de alguém que tem interesse

em passar um ocorrido, que consegue imaginar e descrever toda a situação

vivida por ele  próprio  ou por  outra pessoa.  Nesse tipo de trabalho,  o autor

adiciona  a  sua  fantasia  no  que  ele  acha  interessante  e  que  pode  chamar

atenção do espectador. 

Desenhar,  descrever  e  imaginar  um  filme  é  muito  prazeroso,  é  algo

fascinante ver o desenvolvimento de toda obra. É uma dedicação constante

para que se possa passar da melhor maneira o real sentido do filme. O cinema
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dá essa oportunidade de se trabalhar  o processo da nossa própria origem,

reflexão da vida, e do nosso desenvolvimento com ser humano. No caso do

documentário, esta prática por vezes é possibilitada com pouco orçamento e

quando nos toca filmar algo com o que temos proximidade e conhecimento. Se

não é mérito  dele representar  o  real,  é,  certamente,  estar  próximo de uma

versão  da  realidade,  aproximando  pessoas  de  fatos  que  elas  não  teriam

conhecimento. Para Comolli:

O documentário não tem outra escolha a não ser se realizar sob o
risco do real. O imperativo de “como filmar” – coração do trabalho do
cineasta... A prática do cinema documentário não depende, em ultima
análise, nem dos circuitos de financiamento, nem das possibilidades
de difusão, mas simplesmente do bem querer – da boa graça – de
quem  ou  o  quê  escolhemos  para  filmar:  indivíduos,  instituições,
grupos. (COMOLLI, 2001)

O documentário vem ocupando cada vez mais o papel de protagonista na

história do cinema brasileiro. O autor destaca que desde a década de 1990,

cada vez mais aproximando histórias cotidianas da narrativa fílmica, este tipo

de  trabalho  vem  em  uma  crescente,  o  que,  consequentemente,  reflete  na

pesquisa acadêmica e suas reflexões. Neste trabalho, acarreta uma interação

entre pesquisador e documentarista,  buscando elaborar na prática algo que

está em pauta nos debates teóricos.
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7. DOCUMENTÁRIO E REALIDADE

Em  relação  ao  documentário,  gênero  trabalhado  nesse  projeto, não

podemos esquecer que o documentário é uma forma de passar para o público

uma representação do mundo. A diferença desse gênero entre filmes em geral

feita  por  Nichols  (2005)  expressa  essa  linha  tênue  que  separa  o  real  do

imaginário: segundo o autor, todo filme pode ser considerado um documentário,

pois coloca-se em evidência a cultura que o produz, partindo da realidade da

mesma. Sobre a filmagem, Lins corrobora essa tensão, ao dizer que:

A verdade da filmagem significa  revelar  em que situação,  em que
momento ela se dá – e todo o aleatório que pode acontecer nela. É
importantíssima porque revela a contingência da verdade que você
tem. Revela muito mais a verdade da filmagem do que a filmagem da
verdade. (LINS, 2004, p.44) 

Toda e qualquer ação que possa interferir na naturalidade e no resgate da

construção da história já modifica a realidade. O simples ato de filmar é um

bom exemplo. A definição do material que será usado, o movimento de câmera,

trilha sonora, as escolhas presentes em todos esses critérios já modificam a

realidade.

O que eu busco passar nesse filme é todo o processo de ligação da minha

vida com a da minha mãe. Tentando demonstrar toda a representatividade que

ela tem em minha história. Fazendo esse resgate da filha, mulher e mãe, tento

enunciar  como  fui  preparado  para  enfrentar  as  diversas  situações  que

enfrentamos  no  dia  a  dia,  introduzindo  o  respeito  ao  próximo,  amor  e

educação. 

Na verdade, a ideia inicial era apenas homenagear a minha mãe fazendo o

registro  do  real,  da  sua  origem,  do  seu  esforço  para  estudar  e  conseguir

através do  conhecimento  os  seus  objetivos,  e  por  fim seria  uma forma de

imortalizá-la. 

Mesmo utilizando a metodologia de abordagem cinematográfica tradicional,

busco  com  o  documentário  esboçar  uma  versão  da  realidade,  de  nossa

capacidade de olhar o real, posicionando-o nas histórias sobre outras pessoas:
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Se o documentário insiste, urgentemente, é porque o real está sendo
inventado, com imaginação e ficção, porque podemos muito mais do
que existe, porque certas palavras ainda circulam sem fazer diferença
no mundo, porque os recortes do que é visível  e do que é dizível
dependem da  nossa  força  de  imaginação  e  de  invenção  do  real.
Porque diante da dor do outro não há retake.  (apud OLIVEIRA, 2004,
p.17).

Esse tipo  de projeto  documental  que evidencia  algo  pessoal,  de  alguma

maneira traz consigo a exposição do próprio autor. Mas; trabalhando com o

método confessional  com várias pessoas envolvidas;  essa exposição acaba

sendo transferida e trabalhada no âmbito da linguagem documental. Deixando

de ser uma imagem do eu, para se transformar em uma história de todos, a fala

e as imagens passam a ser coletivas e do mundo, numa ação que une o olhar

do realizador, a performance do entrevistado e o afeto do espectador. 

Essa reflexão sobre o método documental acrescenta-se aos afetos
do espectador, que se engaja tanto pela linguagem cinematográfica
apresentada pela câmera quanto pela performance do entrevistado,
sobre a memória que está diante da câmera. (FELDMAN, 2010, p.
159).

Neste trabalho, em vez da ênfase ser nos aparatos técnicos, ressaltamos as

questões ligadas à memória do entrevistado, que está destacando o que há de

maior valor em todo o trabalho, que é o seu conteúdo ou história. 

É a partir dessa não artificialidade que o trabalho da narrativa documental

aproxima o  público,  não  por  meio  da produção  de  imagens,  áudio  e  parte

técnica,  mas  pelo  encontro  que  pode  acontecer  entre  espectador  e

documentário. É nesse momento que toda a ideia proposta começa a ganhar

um espaço e atmosfera, em que cada envolvido no trabalho sente ao seu modo

e tem sua interpretação individual, no diálogo entre o realizador, sua ideia e

câmera, a voz do entrevistado, chegando à percepção do espectador. 
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7.1 AUTOBIOGRÁFICO E REFLEXIVO

Aprofundando um pouco mais nos modos de documentário trabalhado nesta

produção,  destaco o autobiográfico e de viés autorrreflexivo.  Nichols (2005)

refere-se  ao  termo  reflexivo  apenas,  aludindo  aos  documentários  que

evidenciam teses políticas e sociais de seus autores. É bom deixar claro que

existem mais quatro modos de documentários, segundo NICHOLS (2005), esta

divisão destaca as diferentes formas de construção deste gênero. 

No  modo  reflexivo,  no  processo  entre  cineasta  e  espectador  existe  a

preocupação  em  questionar  as  responsabilidades  e  consequências  da

produção documentárias para o cineasta, pessoas envolvidas e espectadores.

Seguindo  essa  linha  “o  lema  segundo  o  qual  um  documentário  só  é  bom

quando é convincente é o que o modo reflexivo do documentário questiona”

(NICHOLS, 2005: 163). O que ele quer dizer é que há a possibilidade de o

realizador  envolver-se  com  seu  tema  e  pronunciar-se  de  forma  crítica  a

respeito dele. Ele não está querendo provar uma verdade, mas justificar uma

visão de mundo.

Já quando se trata do autorreflexivo de viés autobiográfico, temos que ter

consciência  que  é  um  modo  que  levanta  algumas  questões.  É  uma  linha

carregada  de  subjetividade  na  construção  do  argumento.  Através  da

combinação  do  real  com o  imaginário,  o  documentário  vai  se  estruturando

como autobiográfico,  é  uma união entre  o particular  (cineasta)  e  o  coletivo

(espectador),  na qual  as ideias precisam englobar e atingir  outras pessoas,

cativando os mesmos a ter uma reflexão diante da ideia trabalhada. 
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7.2 A CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA ATRAVÉS DA MEMÓRIA 

As  diversas  experiências  e  o  grau  de  importância  na  vida  do  envolvido

variam no seu desenvolvimento comportamental e de suas ações durante a

sua construção de vida familiar, trabalho e relacionamento com a sociedade.

De acordo com Rutter (1985), o potencial de risco de diferentes experiências

de  vida  varia  em  seu  impacto  sobre  o  desenvolvimento  cognitivo  e

comportamental. 

Para registrar depoimentos e locais que foram importantes na construção do

personagem, será desenvolvido um curta metragem com fotografias, vídeo e

encenação. Buscamos recriar referências sonoras e visuais da paisagem rural

e utilizar como trilha canções que fazem parte do repertório da memória dos

entrevistados.

Sabendo da necessidade do deslocamento para outra cidade na produção

do  material,  tivemos que  organizar  e  deslocar  uma  estrutura  para  o

desenvolvimento e gravação.
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7.3 SUBJETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO TRABALHO

Foi com muita convicção que projetei fazer um filme centrado na história da

minha mãe e um pouco da minha família materna. 

Acompanhando vários documentários com esse tipo de abordagem, um me

mostrou que eu caminhava em uma direção coerente. O filme Elena (2013), de

Petra Costa. Expor minha família, tudo o que esta passou, entender um pouco

mais  a  minha  construção  como  ser  humano  e  minhas  origens,  por  mais

humilde que possa ser, foi um ato corajoso.

Petra Costa retrata no filme a história de três mulheres (ela própria, sua irmã

e sua mãe), mostrando imagens que as relacionam. O foco principal é apontar

o trajeto que sua irmã percorreu para se tornar artista, com uma câmera na

mão e mostrando vários tipos de pessoas e lugares, provocando um contraste

entre imagens de arquivos pessoal. É assim que o filme faz o seu percurso,

com imagens interpretativas que se misturam com as da memória da autora em

relação a sua família. 

Elena, o filme, é a trajetória de uma mulher em busca de ser não mais
duas, mas uma. Trata de um tema crucial para todas as mulheres, a
individuação. O arrancar-se do corpo de uma outra – mãe... (irmã...) –
para poder existir. (BRUM, 2013, Revista época on-line)

Então, com uma mistura de sentimentos, ponderei que era muito mais que

retratar a história da minha mãe e de sua caminhada trilhada na educação.

Descobri que esse projeto era a compreensão do meu eu dentro da história de

Luiza. 
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7.4 A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO RURAL

A realidade muitas vezes precária das escolas rurais, o esquecimento e a

pouca importância que recebe do poder público, as necessidades e obrigação

familiar para trabalhar logo cedo e o preparo do educador que vai para sala de

aula lecionar, acabam interferindo na qualidade da educação nos lugares mais

afastados dos grandes centros e no interesse pela aprendizagem da maioria

dos alunos. Então, é cada vez mais comum crianças e jovens se deslocarem

ou até buscarem moradia nas localidades urbanas em busca de uma melhor

educação. 

Um levantamento feito pela revista, no ano de 2010, mostra que 88% dos

estudantes  da  Educação  Básica  do  país  estavam matriculados  em escolas

urbanas  (REVISTA ESCOLA,  2010).  Número  que  mostra  que  apenas  12%

estão  na  zona  rural. A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional

(9394/96) é clara na garantia dos direitos dessa minoria ao afirmar que, "na

oferta  de  Educação  Básica  para  a  população rural,  os  sistemas de  ensino

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da

vida rural e de cada região" (art. 28). No complemento, a legislação ainda diz

que  os  camponeses  e  seus  filhos  deveriam  ter  assegurados:  organização

escolar  própria,  calendário  escolar  adaptado,  conteúdos  curriculares  e

metodologias apropriadas às reais  necessidades e interesses da zona rural

(incisos I, II e III, art. 28). 

Mas a nossa realidade, em termos de educação, continua sendo outra, bem

diferente do que a lei  determina. Com tanta falha na administração pública,

inúmeras  escolas  até  o  ano  de  2010,  segundo  dados  do  Ministério  da

Educação (MEC), mais de 24 mil escolas localizadas em zonas rurais foram

fechadas. Então, historicamente em relação à educação nas pequenas cidades

do  Brasil  muito  pouco  mudou,  e  aquelas  crianças  e  adolescentes  que

acreditam em um futuro melhor através do seu esforço nos estudos, têm que

se arriscar em outros lugares e abdicar de alguns benefícios, que naturalmente

fazem parte  da  infância,  como  a  simples  ação  de  brincar,  substituída  pelo

trabalho, em muitos casos.
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8. METODOLOGIA

Considerando que este trabalho é uma produção audiovisual, do gênero

documentário – que busca mostrar a difícil  trajetória de uma professora que

saiu do sertão cearense ainda na infância, com o objetivo de realizar os seus

sonhos  através  da  educação  –  foi  preciso  fazer  um  registro  através  de

filmagens  de  entrevistas,  locações,  documentos  e  fotografias  para  resgatar

todo o conteúdo histórico da personagem, por isso fizemos a opção pelo vídeo.

Foi  necessária a pesquisa documental  nos arquivos familiares para o

levantamento do material que reconstituiria a cronologia de vida de Luiza. Além

disso, também utilizamos a perspectiva da pesquisa bibliográfica, para a leitura

e fichamento dos textos que subsidiaram este relatório e todo o processo de

constituição do documentário.
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8.1 Pré produção

Minha mãe está na minha vida não só por ser a pessoa que me deu a vida,

mas pela capacidade que teve de ser importante também para outros membros

da família,  além de outras pessoas não tão próximas. Este trabalho é uma

forma  de  prestar  uma  homenagem  a  sua  trajetória  de  humanidade  e

caminhada  de  formação  pessoal,  que  consequentemente  reflete  naquelas

pessoas que estão ao seu redor. 

Antes de conseguir  a aprovação na faculdade,  lembrava a insistência da

minha mãe na importância de que eu conseguisse frequentar uma instituição

de  ensino  superior,  ela  nunca  desistiu  de  mim  e  foi  acreditando  em  suas

orientações que busquei esse caminho. 

Em vários aspectos, a universidade marcou a minha vida, talvez tenha sido

um divisor de águas, onde eu acabei compreendendo muito mais o mundo de

forma  geral,  trouxe-me  ideias  inovadoras  e  me  ajudou  a  firmar  minhas

concepções diante de tantos assuntos do cotidiano. 

A decisão do tema do meu trabalho foi tomada logo no segundo período do

curso.  Muitos  amigos  se  surpreenderam  quando  comentava,  eles  sempre

esperavam algo  relacionado ao futebol,  pela  minha ligação com o esporte.

Mas, de imediato, ficavam curiosos e encantados quando eu comentava um

pouco do que eu tentaria produzir. 

Os maiores desafios começaram a surgir logo no inicio, definir e conseguir

uma boa equipe para me acompanhar nesse sonho e esboço de projeto. Foi

quando,  em meio  a  tantas  dúvidas  em  relação  à  produção,  surgiram dois

grandes amigos que também fazem parte  do curso de comunicação social.

Todos viram ali  uma oportunidade de conhecimento,  crescimento  dentro  de

como realizar cinema, além da história que os deixaram empolgados para fazer

um filme. 

Quando comecei a disciplina de Seminário avançados em Radialismo, com o

professor  Albery  Lúcio,  na  qual  deveríamos  elaborar  nosso  pré-projeto  de

pesquisa, a ansiedade pelo inicio do documentário aumentou bastante. Apesar

de ter percorrido toda a disciplina com o professor citado, eu já tinha definido
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minha orientadora para a conclusão deste trabalho,  Daiany Dantas foi  uma

professora com eu sempre tive grande identificação e que “abraçou” a ideia do

filme.

O final do sétimo período em 2014 foi de ajustes nas ideias para o trabalho.

Foi  o  momento  de  dividir  tudo  aquilo  que  seria  útil  para  o  restante  da

caminhada,  planejar  o  calendário  e  as  tarefas  que  logo  precisariam  ser

executadas. Aproveitando a chegada do final de ano e, consequentemente, a

época do Natal, na qual geralmente toda a família se reúne em Potiretama-CE

para esse festejo. Comecei a fazer os primeiros contatos com meus avós e tios

maternos, cuja participação eu acreditava ser primordial no documentário. 

Foi  importante  interpretação  que  a  professora  Daiany  Dantas,  minha

orientadora, teve sobre o trabalho, gerando uma identificação imediata com o

tema  proposto.  Facilitou  bastante  que  pudéssemos  começar  a  gravar  as

primeiras cenas. Dialogamos sobre a ideia do filme autobiográfico como uma

recriação sensorial do passado, pelos sentidos que estão nas memórias. Nesse

momento, expus o meu desejo de ilustrar as memórias de minha infância por

meio, por exemplo, do barulho dos grilos que se faz quando anoitece no sítio

onde minha mãe nasceu ou de utilizar  como trilha sonora  as  canções que

minha mãe relatava ter ouvido em sua infância.

Logo nos primeiros contatos que fiz com alguns dos meus tios e meus avós,

percebi que o trabalho iria um pouco além da história de vida da minha mãe,

seria  um trabalho que tocaria  em algumas feridas que  ainda permaneciam

abertas,  e  a  cada  conversa  e  descoberta  que  eu  tinha,  era  maior  minha

convicção  de  que  o  documentário  se  assemelharia  à  vivencia  de  outras

pessoas que viveram e vivem naquela região. 

Chegou o momento dos outros dois membros da equipe, Pompílio Neto e

Renato Araújo, terem os primeiros contatos com minha família, participarem um

pouco mais do ambiente do trabalho e sentirem de perto o clima do que viria

pela frente. A partir daquele primeiro contato, sentimos um entrosamento de

equipe ímpar e a expectativa pelo início das gravações apenas aumentavam. 
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8.2 Produção 

Após os primeiros contatos, comecei a idealizar o que mais poderia fazer

parte do trabalho para adicionar um conteúdo interessante. Passei a separar

todas as ideias através do roteiro (ANEXO 1), sempre em sintonia com minha

orientadora e equipe técnica, a cada ideia nova, uma discussão entre todos

para ver a melhor forma de encaixar e saber se era viável. Além do roteiro, foi

estabelecido  o  cronograma de atividades a  serem executadas,  servindo  de

referência e dando uma segurança para a equipe formada por mim, Pompílio

Neto e Renato Araújo.   

A  produção  do  documentário  teve  inicio  no  mês  de  abril  de  2015.  As

entrevistas  agendadas  foram  cumpridas,  porém  representou  a  parte  mais

cautelosa do trabalho, por conta do deslocamento para outra cidade localizada

em outro estado. A disciplina prevaleceu nesse percurso, onde tínhamos que

ser  impecáveis  nos  horários  com  os  entrevistados  e  na  organização  da

decupagem do  material,  que  foi  realizado  sempre  após  cada  momento  de

gravação, foram realizadas, aproximadamente 30 horas de gravação. 
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Etapa 1 – Construção do argumento e roteiro prévio

O primeiro passo que foi  dado na construção do roteiro foi  a coleta de

dados  para  realizar  uma  pesquisa  aprofundada  no  assunto  sobre

documentário, educação e história de vida. Então comecei a analisar o que

seria interessante para compor o corpo desse trabalho, discutindo em sala de

aula com o meu orientador do pré-projeto, o professor Albery Lúcio, fizemos

uma seleção de autores e, do que realmente seria fundamental na construção

desse trabalho documental. 

Dediquei-me bastante a compreender e analisar filmes que fizeram parte

do processo histórico do cinema brasileiro, para ter uma base, e poder começar

a planejar algo que realmente estivesse alinhado a um padrão do documentário

de  qualidade  e  que  fosse  de  fácil  entendimento  para  o  público.  Não  me

aprofundei na história do documentário brasileiro. Mas, buscamos autores com

trabalhos  realizados  no  cinema  que  trabalham  com  a  linha  de  construção

autobiográfica reflexiva. 

Entre várias leituras que realizei, acabei compreendendo que a essência da

produção do documentário é buscar algo a mais do que estamos acostumados

a acompanhar pela televisão, é trazer o espetacular para o telespectador, é

procurar trabalhar com o diferencial do cotidiano, é surpreender. 

O  documentário  representa  uma  parte  do  mundo  que  faz  parte  da

construção histórica do mesmo, mas que por muitas vezes é desconhecida por

uma parte das pessoas, que não tem a oportunidade de saber mais sobre esse

tipo de trabalho. As biografias e autobiografias se encontram em expansão no

documentário  cinematográfico.  Isso  se  confirma  com  o  grande  número  de

documentários biográficos e autobiográficos produzidos nos últimos anos. 

Então,  tive  o  entendimento  que  além de  um trabalho  de  conclusão  de

curso,  eu  teria  a  oportunidade  de  produzir,  levar  e  apresentar  uma  obra

cinematográfica a diversas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter

um contato inicial com tal projeto, que traz uma reflexão sobre a maneira de

filmar  o  documentário,  de  modo  autorreflexivo  e  como  um  filme  ensaio,

entendendo  que:  “O  modo  reflexivo  é  o  modo  de  representação  mais
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consciente de si mesmo e aquele que mais se questiona” (NICHOLS, 2012, p.

166). 

Esse tipo de trabalho dá a oportunidade de mergulhar no conhecimento de

outra vida, com tudo que há de mais particular na história do outro. É tentar

construir  uma  versão  da  história  com  um  toque  particular  de  produção,  e

passar para o público,  para que este faça a sua interpretação do que está

sendo apresentado.
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Etapa 1.2 – Equipamentos 

Após a escrita de um pré-roteiro,  que incluía a ordem de filmagem das

cenas, locações, trilha a ser explorada, ordem das entrevistas e um texto prévio

para  o  áudio  a  ser  inserido  em  voice  over,  a  produção  deve  definir  os

equipamentos necessários para esse tipo de gravação. Ter o conhecimento dos

conceitos  técnicos  do  equipamento  é  de  fundamental  importância  para  a

realização de um vídeo curta-metragem. 

De acordo com Moletta (2009), com a tecnologia atual, um trabalho com a

câmera de vídeo é um facilitador para qualidade do trabalho, pois para cada

situação exige uma função de ajuste. Com seus ajustes de imagem e uma boa

captação de áudio, os produtores devem ficar atentos à estética do trabalho,

com o foco da imagem e toda captação que for feita em movimento. 

O que mais trabalhamos em todos os ambientes de gravação foi o ajuste

de foco e iluminação. Para obtermos uma boa qualidade nesses dois pontos,

antes de posicionar os entrevistados, fazíamos um estudo do local desejado

para as gravações, para poder ter um conhecimento melhor em relação à luz,

se  utilizaríamos  a  natural  ou  artificial.  Se  a  imagem  não  iria  estourar  no

ambiente desejado e a utilização do zoom em algumas tomadas. 

Na produção de imagens desse documentário,  a  maioria  das cenas foi

gravada com luz natural, por se tratar muitas vezes de ambientes abertos que

necessitavam de pouca ou nenhuma luz artificial. 

Além  de  conferir  estabilidade  à  imagem,  dão  precisão  aos
movimentos panorâmicos e de zoom ótico. O cabeçote (parte onde é
fixada  a  câmera  de  vídeo)  do  tripé  permite  também  nivelar
horizontalmente  a  câmera,  evitando  uma  imagem  torta  quando  o
objetivo é gravar uma imagem simétrica. As pernas telescópicas do
tripé regulam a altura da câmera em relação ao objeto a ser gravado.
(MOLETTA, 2009, p.83)

Na definição dos ângulos são observadas as cores, intensidade e sombra

para  conseguir  uma  imagem  de  qualidade  de  acordo  com  a  estética

cinematográfica.  As  luzes  artificiais  foram  usadas  normalmente  em  alguns

momentos das entrevistas para corrigir o sobreamento causado pela forte luz

natural. As imagens desse curta-metragem foram gravadas em HD.
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Etapa 1.3 – Especificação dos equipamentos 

Câmera 1:  Nikon D3100

Câmera 2: Tipo Handycam, Samsung HMX F900

Gravador: Sony ICD-PX312

Luz: Godox Led 126

Microfone:Le Son MI70d-r
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Etapa 2: Planejamento do cronograma e captação de imagens

Após a definição da linha de estudo, dos autores e trabalhos que seriam

adotados com embasamento para está produção, partimos para a montagem

do planejamento do cronograma para a realização das filmagens, e de como

seria feita essa captação. A definição de planos, como alinhar a história real à

ficção, a formação da equipe e os equipamentos necessários para compor a

atividade foram levantados nesse período. A biografia estava em mente,  foi

preciso nos prepararmos para que todas as ideias adotadas para retratar a

narrativa saíssem como planejado. Mas, todo trabalho de filmagem tem suas

surpresas,  que,  com  a  criatividade  de  soluções  adicionam  qualidade  ao

resultado final. Como assume Bernard:

Você quer entrar em campo com um sentido claro da história de seu
filme e de sua abordagem, a fim de poder maximizar a qualidade de
que dispõe e o impacto que pode exercer. Nessa medida, é melhor
que  você  seja  capaz  de  reconhecer  os  momentos  que,  muito
possivelmente, você não poderia ter antecipado de antemão – e tirar
a vantagem deles. (BERNARD, 2008, p.183).

Antes de sairmos para as gravações conversei com a equipe, composta

por  dois  amigos  cinegrafistas,  estudantes  do  curso  de  comunicação  social,

Pompílio  Neto  e  Renato  Araújo,  sobre  a  história  que  eu  estava  querendo

retratar e minhas ideias iniciais. Fiz isso com o intuito de envolvê-los cada vez

mais na caminhada construtiva da história que seria trabalhada. Acredito que o

envolvimento de todos é bastante interessante no surgimento das ideias e claro

para o resultado satisfatório no final. Segundo Bernard (2008), o cinegrafista

precisa viver a história, afinal é ele que vai trabalhar todo o visual e detectar as

suas narrativas através de imagens. 

A atenção com a parte técnica também foi um ponto bem trabalhado pela

equipe, além das câmeras ficamos atentos também à captação de áudio. Em

todas as tomadas de cenas, os dois gravadores sempre estavam ligados para

que nenhum detalhe fosse perdido ou passasse despercebido. 

Tomando  ainda  as  precauções  entendidas  pela  professora  e

documentarista  Bernard  (2008),  buscamos  realizar  as  filmagens  tiveram de
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forma cautelosa, elas por si só devem gerar uma ampla interpretação para o

público.  Entendendo  que  a  equipe  tem  que  ter  o  conhecimento  geral  das

necessidades da narrativa e do que realmente se trata a sustentação principal

do trabalho. Pois é precisa ter atenção a tudo que está sendo captado, para

que não aconteça a perda de foco do objetivo do trabalho, o trabalho com

várias cenas exige bastante concentração e entendimento do que está sendo

proposto. Desta forma o trabalho de edição será bem menos complicado. 

Na  produção  e  captação  de  imagens,  a  produção  deve  ficar  atenta,

juntamente  com  os  cinegrafistas,  para  o  que  será  trabalhado  no  final,  na

edição. Para execução desse momento é importante que o direcionamento das

ideias  sejam de  compreensão fácil,  e  que haja  uma cobertura  de imagens

suficiente para ser trabalhada no corte final. As tomadas devem ser divididas

em ampla, média, close-up e cortes, gerando uma segurança e conforto maior

para o profissional que for finalizar o produto. 
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Etapa 3: Tratamento de imagens e decupagem

Dando  continuidade  à  parte  técnica  do  trabalho,  é  bastante  importante

termos uma interpretação completa do trabalho e das limitações na história

visual,  na  qual  não  conseguimos  retratar  certos  aspectos  da  história  com

exatidão nas imagens. Então, por meio da criatividade, precisamos ampliar o

decorrer  das  atividades  propostas  no  roteiro  unindo  imagens  e  áudio  que

interpretem e dê sentido aonde queremos chegar.  

Para que isso seja possível é preciso um trabalho minucioso, chamado de

decupagem.  É a partir dele que temos um contato mais intenso com imagens e

sons que foram captados no processo de filmagem. Será feito uma pré-seleção

dos pontos que irão compor o trabalho final, passando por todas as cenas. 

Quando executamos a  decupagem, começamos a  definir  a  ligação das

cenas, com o movimento de câmera, posições e os planos. O grande objetivo

nesse  trabalho  é  selecionar  as  cenas  e  dividir  o  que  será  trabalhado  no

decorrer  da  edição.  O  resultado  satisfatório  conduz  o  espectador  ao

entendimento da narrativa. 

A linguagem adotada no tratamento das imagens e consequentemente no

trabalho de decupagem traz  uma qualidade para  o documentário.  Para  um

filme conseguir atingir o seu real sentido, o documentarista deve ter precisão,

objetividade e clareza através da decupagem de cada cena. Então, para se

obter um trabalho satisfatório e de qualidade as imagens devem ser muito bem

trabalhadas. 
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Etapa 4 - Edição

Esse é o momento onde existe uma conexão entre tudo que até então foi

filmado, a captação de som e toda estrutura de roteiro que foi programada.

Quando o editor começa a dar um pouco mais de “vida” ao projeto, a reunir e

cortar as imagens. 

Então, a equipe vai analisar o que realmente será relevante para a história,

o que vai prosseguir e o que ficará apenas arquivado. Com a estrutura do filme

chegando  a  sua  conclusão,  começa  a  fase  de  aprimorar  imagem,  áudio  e

tempo de duração. 

À  medida  que  você  projetar  as  tomadas,  passará  a  procurar  os
momentos  que  o  afetem  de  alguma  forma,  emocional  ou
intelectualmente. Procure cenas e sequências que possam se valer
por si próprias, trechos de entrevistas que pareçam fortes e claros,
material que tenha potencial para revelar temas e questões que você
queira  suscitar e os momentos especiais  que você espera que as
pessoas discutam entre si no trabalho no dia seguinte.  (BERNARD,
2008, p.201).

Com  a  aproximação  do  término  do  filme,  as  decisões  mais  difíceis

precisam ser tomadas, chegar a uma conclusão do que realmente continua e

os  detalhes  que  serão  descartados.  Avaliar  se  o  conteúdo  realmente  ficou

satisfatório e se está de acordo com a proposta inicial. 

A partir  da  aprovação  das  cenas  e  de  todo  o  conteúdo  envolvido,  é

chegado o momento de finalizar o documentário, ajustar a trilha sonora, o plano

de  abertura,  a  sonorização  e  a  imagem,  para  que  possa  ser  apresentado

finalmente para o público. 

38



Etapa 5 – Montagem 

O processo de montagem foi  dialogado antecipadamente  com Pompílio

Neto, que se dispôs a colaborar com este. Conversamos a respeito de como

seria a linguagem, o processo de fazer o filme, mas sempre soube que também

teria  que  interferir  no  filme  enquanto  criador,  pois  logo  que  acabaram  as

filmagens, entendi que seria um filme que se resolveria, de fato, na montagem. 

Para  facilitar  esse  processo,  comecei  a  ver  arquivos  familiares,

principalmente fotos, que me trouxeram inspiração e que foram importantes

para  o  entendimento  da  equipe.  Lá,  encontrei  imagens  diversas,  desde  os

tempos de namoro dos meus pais, do primeiro emprego da minha mãe, do seu

magistério e de alguns momentos que retrataram dificuldades. 

Apesar de começar um entendimento entre nós, aos poucos percebi que o

trabalho pulsava as sensações que gostaria de transmitir, que seriam cenas

que trouxessem maior naturalidade ao trabalho, explorando os detalhes da vida

difícil no sertão, a rotina e o esforço feito para conseguir estudar. 
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8.3.  As primeiras gravações

Sábado - 

Convidei dois amigos. Pompílio Neto, um aluno do sexto período do curso

de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte , seria um

dos  cinegrafistas;  Renato  Araújo,  usaria   uma  outra  câmera;  eu  fiquei

responsável pela captação de áudio. Duas pessoas que, antes de realizadores

com quem criei uma identificação muito grande, muito por conta de trabalhos

realizados em projetos de extensão da faculdade, são bons amigos. Fizemos

uma viagem de carro de Mossoró, Rio Grande do Norte, até Potiretama, Ceará,

em um sábado,  13 de abril de 2015. Partimos cedo, ainda escuro, apesar da

distância não ser tão grande, tínhamos como objetivo chegar na divisa dos

estados, com o sol saindo, o tempo da viagem  tem a estimativa de duas horas

e meia. 

O objetivo de chegar com o dia raiando foi alcançado, e logo começamos a

captar  as  primeiras  imagens.  A sequência  seguiu  até  a  entrada da cidade.

Fizemos uma pequena pausa na casa da minha avó, que fica localizada em um

sítio, e logo voltamos para a cidade para continuar com as imagens. Concluída

a primeira parte, retornamos à casa da família para gravarmos a casa onde

minha mãe passou boa parte da sua infância, nessas cenas contamos com a

participação dos meus avós, que comentaram o que se lembravam daquele

tempo.  

À tarde, organizamos a primeira parte dos depoimentos, seguindo o roteiro,

duas tias (irmãs da minha mãe) seriam as primeiras. Escolhi como cenário a

escola, que minha mãe frequentou enquanto morou lá. Apesar da dificuldade

com a luz tanto do ambiente quanto com aquelas que levamos, o resultado foi

satisfatório. 
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Domingo -

Ao amanhecer no dia seguinte (14 de abril de 2015), toda a equipe já está

de pé, para realizar os primeiros registros. Acompanhar todas as atividades

realizadas pela família que mora no sertão, era o objetivo. Desde a preparação

do café da manhã ao carregamento de água. 

Logo depois partimos em direção a fazenda onde Luiza nasceu. Chegando

lá encontramos José Alcir, padrinho da mesma, que acompanhou os primeiros

passos dela naquele local. Captamos o depoimento e várias imagens do local. 

No período da tarde,  retornamos para  a  casa,  e  lá  fizemos os  últimos

registros. Foram gravados os depoimentos dos pais de Luiza, um dos pontos

altos deste trabalho. 

Mossoró –

Em  Mossoró  (27  de  novembro  de  2015),  realizamos  gravações  na

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Buscando retratar e trazer um

pouco do ambiente que Luiza consolida sua maior conquista a aprovação no

vestibular. 

Após passar algum tempo lecionando em escolas particulares da cidade,

Luiza ver  uma nova oportunidade de retornar  para UERN, desta vez como

professora  substituta,  é  a  concretização  maior  do  seu  caminho  traçado  na

educação.

Procuramos destacar o bloco da Faculdade de Educação, a sala de aula e

a placa de formatura que está fixada em um dos corredores da Faculdade de

Educação. Com essas ultimas gravações, finalizamos a etapa de captação de

imagens. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando  o  projeto  finalizado,  passando  por  todos  os  processos  de

construção  até  chegar  a  escrever  esta  memória,  concluí  que  conseguimos

alcançar tudo o que tinha almejado lá no primeiro período da faculdade quando

comecei a esboçar o que seria, e como faria o meu trabalho de conclusão de

curso. 

Algumas  coisas  que  não  estavam  planejadas,  foram  surgindo  e  se

encaixando  perfeitamente  na  sintonia  do  trabalho,  cito  aqui  os  meninos

colaboradores, Pompílio Neto e Renato Araújo, estes dois amigos produziram

de forma muito profissional e me ajudaram a conduzir a sequência de imagens.

As  dificuldades  existiram,  planejamento  da  viagem,  o  pouco  recurso

financeiro e de equipamentos. Na parte técnica, na criação de imagens e com

os entrevistados, tudo foi superado com dedicação e empenho de todos que se

envolviam. O trabalho foi ganhando forma e demonstrando a essência real do

que eu queria.  Por se tratar de filmagem, nem tudo saiu com a naturalidade ou

realidade que poderia, mas conseguimos retratar  da melhor maneira que nos

foi possível. 

Esse documentário fica registrado,  não como uma grande obra apenas,

mas  como  uma  reflexão  em relação  à  vida,  e  do  que  somos  capazes  de

alcançar.  Além  disso,  é  a  concretização  de  um  sonho  que  aqui  registro,

eternizar a minha mãe, em um dos grandes momentos da minha vida e na

dela, que é o seu nome para sempre dentro da UERN.
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ANEXO
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“Caminhos de Luiza”

(ROTEIRO)

CENA 1 – INT. ESTRADA –  DIA

Carro em movimento, câmera mostrando o caminho de areia e o mato seco que faz
parte de todo o trajeto até Portiretama-CE. 

CENA 2 – Casa Velha – DIA

Os pais de Luiza caminham ao redor da casa onde ela passou boa parte da infância.
Captar depoimentos de Manoel (Pai) e Irene (Mãe) neste ambiente.

Sobe trilha: CASA AMARELA

CENA 3 – CIDADE/IGREJA – DIA

Imagens da cidade de Potiretama-CE. Destacar Igreja do casamento de Luiza. 

CENA 4 – CONVERSA DE ALPENDRE – NOITE

Família  reunida  no  alpendre,  deitados  na  rede,  risos  e  histórias  do  passado  e
presente. (Registrar o som dos grilos)

Sobe som canto dos grilos

CENA 5 – O TRABALHO NA ZONA RURAL/ONDE NASCEU – DIA

Mostrar o trabalho que começa ainda na madrugada. Colocar água nos recipientes,
e o café da manhã. 

Sobe som do galo cantando 

CENA 6 – BURRO CARREGANDO ÁGUA – DIA

Irmão de Luiza trabalhando com seu burro para carregar água. 
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CENA 7 – A Fazenda

Local do nascimento de Luiza, mostrar casa onde nasceu e conversar com o seu
padrinho de batismo que ainda reside no local.

 Sonora: José Alcir (Padrinho)

CENA 8 – IRMÃS

Irmãs de Luiza que se tornaram professoras. 

Sonora 1: -Irineide Holanda

Sonora 2: -Isabele Holanda

CENA 9 – Fotos

OFF: Luiza sempre foi uma menina determinada a ir atrás de seus sonhos, e era
através dos estudos que ela sentia que eles poderiam virar realidade(...)

CENA 10 – MÃE 

SONORA: Irene Holanda (Mãe) 

CENA 11 – O ESFORÇO EM BUSCA DO SONHO

Imagens do trabalho como doméstica para continuar vivendo na cidade de Mossoró
e buscando os estudos. 

(ENCENAÇÃO)

Sobe trilha: PEQUENAS ÁGUIAS (Pe.Zezinho)

CENA 12 – Mossoró

Fotos na época do Magistério (E.E. Jerônimo Fernandes) 

CENA 13 – PAI

SONORA: Manoel Holanda (Pai)

47



CENA 14 – Trajeto na UERN

OFF: Na universidade Luiza pôde aprimorar tudo aquilo que já conseguia colocar em
prática com o seu filho. Servindo para o seu futuro como pedagoga

Imagens: Campus Centra da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

CENA 15 – FILHO

SONORA: Pedro Italo (Filho)

CENA 16: A VIDA

Registros fotográficos do Caminho de Luiza.

Sobe trilha: Como nossos pais (Elis Regina)
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