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Resumo

O objetivo do texto é analisar as relações entre história e memória presentes em

dois  documentários  nacionais  que  tratam sobre  o  tema  do  cárcere:  Sobre  a  gente,

(Guilherme Penido, 2010)  filme que apresenta o dia a dia de agentes penitenciários e

Pátio (Aly Muritiba, 2013), documentário que mostra cenas do cotidiano do pátio de

uma penitenciária. Será realizada uma reflexão sobre a memória, iniciada a partir dos

lugares  de  memória-conceito  estabelecido  por  Pierre  Nora-;  seguindo  as  ideias  de

Nichols, sobre a maneira como a memória é apresentada nos documentários: não por

atores de dramaturgia mas sim como atores sociais, e utilizando conceitos de memória

estabelecidos por Pollak para auxiliar a estabelecer as relações entre cultura e memória.
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Corpo do trabalho

A memória nos documentários

Este  texto  trabalhará  as  relações  entre  história  e  memória  presentes  em dois

documentários nacionais:  Sobre a gente  (2011),  dirigido por Guilherme Penido, que

trata  de  agentes  penitenciários  de  Minas  Gerais;  e  Pátio  (2014),  dirigido  por  Aly

Muritiba, que apresenta cenas do pátio de uma penitenciária.

Para iniciar as reflexões sobre história e memória é importante que possamos

compreender as diferenças presentes nessas duas instâncias.

1 Trabalho submetido ao GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente
do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência
que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por
grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta
à  dialética  da  lembrança  e  do  esquecimento,  inconsciente  de  suas
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações,
suceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história
é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe
mais.  A memória  é  um fenômeno sempre  atual,  um elo  vivido  no
eterno presente;  a história,  uma representação do passado.  (NORA,
1993. p.9)

 

Nora entende que essa atualidade da memória, se deve ao fato de contar com

elementos emocionais e afetivos, ela é composta por uma série de lembranças sensíveis

às diversas maneiras de interpretações por parte daqueles que a possuem. A história, por

outro lado é fundamentalmente intelectual e exige análise e discurso crítico. Enquanto a

memória emerge de um grupo que ela une a história pertence a todos e a ninguém.

Essa  relação  entre  memória  e  história  permeia  os  documentários  de  muitas

maneiras.  O  depoimento,  por  exemplo,  embora  não  esteja  presente  em  todos  os

documentários,  tem  grande  presença  nesses  filmes  e  consiste,  basicamente,  na

exteriorização da memória do  ator social.  É no momento do depoimento que esses

atores sociais são convidados a colocar em palavras sua versão dos acontecimentos,

seus sentimentos e impressões em relação ao tema tratado. E essa memória,  de um

indivíduo ou grupo de indivíduos, é apropriada pelo diretor que construirá uma história

a partir dela.

Os  documentários  mostram aspectos  ou  representações  auditivas  e
visuais  de  uma  parte  do  mundo  histórico.  Eles  significam  ou
representam os pontos de vista de indivíduos, grupos e instituições.
Também fazem representações,  elaboram argumentos  ou  formulam
suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-nos a aceitar
suas opiniões. Quanto desses aspectos entra em cena varia de filme
para  filme,  mas  a  ideia  de  representação  é  fundamental  para  o
documentário. (NICHOLS, 2010. p.30)

Ao explicar como os documentários representam o outro, Nichols deixa claro

que estes fazem parte do mundo histórico. Embora construídos através das memórias,

os documentários podem selecionar os fragmentos que irão ou não integrar o filme,

alterar  a  ordem em que as  ideias  são apresentadas,  intercalar  as  falas  de  diferentes

entrevistados, etc...
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Se observarmos o documentário  Sobre a gente, no início do filme veremos o

depoimento do Sr. Salvador, que conta sobre sua convivência com o presídio desde a

década de 40, quando ainda era criança e a penitenciária era um espaço onde também

ocorria a exibição de filmes, festas juninas, jogos de futebol e etc. Em seguida Marcola

inicia  seu  depoimento  sobre  como  funcionava  a  penitenciária  no  início,  e  seu

depoimento é composto pela memória de algo que não foi presenciado por ele. 

Eles  me  contam as  histórias,  que  na  época  eles  laçavam  agente
penitenciário,  passava  o  cara  na  porta,  quer  virar  agente?  Agente
penitenciário trabalhava praticamente com as mãos, não tinha algema,
não tinha tonfa, não tinha procedimento... e na época também, dizem
que o salário do agente penitenciário era maior que o da PM (...)

Embora não tenha presenciado essa realidade da penitenciária, Marcola dá o seu

depoimento com clareza, a situação faz parte de seu imaginário, de uma memória que

ele possui mesmo sem ter presenciado os acontecimentos. Na sequência do depoimento

de Marcola, Sr Salvador conta que a convivência com os presos era tamanha que “às

vezes o preso ensinava o cara a trabalhar.”  Após essa fala Ricardo explica algumas

dificuldades nos plantões que ocorriam quando começou a trabalhar na penitenciária.

Braddock aparece fardado, claramente em serviço,  e explica o receio que sentia em

algumas situações. Por último Ricardo aparece comentando sobre como eram os dias de

visita. Nessa sequência do filme existem diversas percepções: a do Sr. Salvador quando

criança e depois como funcionário da penitenciária; as histórias de décadas atrás que

Marcola ouviu, e os relatos de Ricardo e Braddock sobre experiências que tiveram em

serviço. O diretor tendo esses relatos em seu poder, os organizou, retirou trechos e os

reorganizou de maneira que ficasse claro a precariedade e o amadorismo do sistema

penitenciário  da  época.  Todas  as  subjetividades  presentes  nas  memórias  dos  atores

sociais  foram trabalhadas  de modo a  transmitir  uma ideia  que  podemos chamar  de

principal, resumo ou conclusão sobre o que foi dito sobre o tema. O processo realizado

pelo diretor de reunir essas memórias e moldá-las de maneira fixa para que reflitam a

maneira  de  como  o  diretor  enxerga  o  assunto  é  um processo  de  transformação  de

memória para história.

O filme Pátio, com exceção da cena final, é gravado inteiramente com um único

plano de câmera. Esse plano registra as imagens de uma altura superior à do pátio e

atrás de uma grade, provavelmente é o ponto de observação do agente penitenciário.
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Durante o filme uma grande quantidade de pessoas circula no pátio e alguns trechos de

conversas podem ser  ouvidos,  mas as  vozes não possuem um rosto,  os  capoeiristas

cantam, existe um momento de oração, as crianças brincam no dia de visitas. Todas

essas vozes, sons e ruídos constituem a trilha sonora daquele lugar, mas a maneira como

essas vozes são apropriadas no filme deixam claro que o observador está a uma certa

distância  dos  acontecimentos  narrados.  Embora  todos  os  participantes  das  cenas

(agentes penitenciários, visitantes e presos) possuam suas próprias memórias o ponto de

vista do diretor, nesse filme, é o do agente penitenciário e, por isso, a noção de como é

um pátio de penitenciária que fica registrada como documento audiovisual é aquela

escolhida pelo diretor, no caso, a do agente penitenciário. 

 

Fig.1 – Cena do filme O pátio (2013), dirigido por Aly Muritiba

Em ambos os filmes abordados por esse artigo, a imensa maioria das falas são

em  primeira  pessoa,  esse  tipo  fala  é  comum  nos  filmes  documentários  e  algumas

características desse tipo de narrativa podem ser observadas na obra de Nichols. 

Falar  na  primeira  pessoa  aproxima  o  documentário  do  diário,  do
ensaio e de aspectos do filme do vídeo experimental ou de vanguarda.
A ênfase pode se transferir da tentativa de persuadir o público de um
determinado ponto de  vista  ou enfoque sobre  um problema para  a
representação  de  uma  opinião  pessoal,  claramente  subjetiva,  Da
persuasão,  a  ênfase  desloca-se  para  a  expressão.  O  que  ganha
expressão é o ponto de vista pessoal e a visão singular do cineasta.
(NICHOLS, 2010. p.14)

O fato de em Sobre a gente os personagens trabalharem na penitenciária torna

seu discurso muito mais crível, afinal, por ter contato constante com o tema proposto no

documentário, “ele sabe como funciona”. 
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Passei por uma situação aqui no sistema onde houve uma rebelião, não
de  agentes  mas  de  presos,  onde  houve  5  vítimas,  esse  dia  eu  me
encontrava nos pavilhões de baixo e na realidade eu pensei em largar
o sistema, foi quando eu vi os colegas meus na portaria se degladiando
com os presos, eu voltei e daí para lá eu... parece que eu fui tomado,
assim, de uma energia para estar atuando.

Nesse trecho de seu depoimento Roland Lana conta uma experiência perigosa

que teve durante um dia de trabalho na penitenciária.  Essa experiência  relatada por

Roland faz parte de uma sequência de depoimentos dos agentes penitenciários sobre

situações de risco que vivenciaram durante o trabalho. Quando colocado no contexto do

filme, mais precisamente na sequência  onde foi colocado, esse depoimento deixa muito

evidente  o  grau  de  periculosidade  existente  na  função  de  agente  de  segurança

penitenciário. Essa contextualização torna o depoimento de Roland Lana uma parte da

explicação de um todo,  uma peça que completa  um quebra-cabeça,  embora  quando

tenha dado seu depoimento, provavelmente era uma história isolada das outras, embora

tenha ocorrido em situação semelhante. O fato de estar inserida nesse contexto transmite

ao espectador  a  ideia  do quanto é  perigoso exercer  essa função.  Por  mais  que esse

trabalho seja  considerado perigoso  independentemente  do  filme,  este  apresenta  uma

argumentação que induz a pessoa que está assistindo a concordar com ele, é uma ideia

fixa e contextualizada, portanto já transformada em história. Ora, se observarmos a fala

de Roland Lana novamente podemos perceber que no momento em que ele vê os seus

colegas  brigando  com os  presos  ele  retorna.  Existe  uma  pausa  nesse  momento  do

depoimento e logo em seguida ele retorna concluindo que agora tem energia renovada

para atuar. Essa pausa aparece em um momento que a fala ia ser concluída, afinal o que

acontece quando Roland volta? Isso aparentemente não interessou para o diretor, a ideia

da periculosidade do trabalho já havia sido criada. Essa parte oculta da história faz parte

das memórias de Roland e possivelmente complementa a situação narrada por ele. Mas

para a história tratada pelo diretor isso seria pouco ou nada relevante. No documentário

a memória é recortada pela história.

Memória e Identidade

Agora  que  estão  claras  as  transformações  que  ocorrem  no  processo  de

transformação da memória em histórias nos documentários é interessante observarmos

como  a  memória  se  relaciona  com  a  identidade  social.  Em  seu  texto  Memória  e

identidade social (1992), Michael Pollak trata da memória como um fenômeno social e
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coletivo, e por essa razão submetido a mutações constantes, mas Pollak acredita que

essas mutações não ocorrem na totalidade da memória, alguns pontos são invariáveis.

Tanto  na  memória  individual  quanto  na  memória  coletiva  alguns  elementos  são

imutáveis  tamanha  a  solidez  dessas  memórias.  Para  que  possamos  identificar  as

associações entre memória e identidade social nos filmes que compõe o corpus desse

texto é necessário primeiro que estejamos familiarizados com os elementos constitutivos

da memória.

Quais  são,  portanto,  os  elementos  constitutivos  da  memória,
individual  ou  coletiva?  Em primeiro  lugar,  são  os  acontecimentos
vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que
eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos
pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São
acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no
imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase
impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais
longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos
os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa
ou de um grupo. (POLLAK, 1992. p.201)

O primeiro  elemento  constitutivo  da  memória  tratado  por  Pollak,  compõe  a

maior  parte  dos  depoimentos  presentes  no  documentário:  o  entrevistado  relata  uma

experiência  pela  qual  passou.  O  segundo  elemento  pode  ser  observado  na  fala  de

Marcola, apresentada anteriormente, na qual a situação relatada não foi vivenciada por

ele mas é contada com propriedade. Provavelmente por vivenciar com frequência as

situações que ocorrem nas penitenciárias e/ou com os detentos, Marcola se apropriou

dessas memórias de maneira natural e espontânea.

Outra característica interessante na forma como Marcola constitui sua narrativa é

o fato dele se apropriar das memórias de outros agentes penitenciários e relatá-las como

se fossem suas. 

Essa identificação é fundamental, na visão de Pollak, para que possa existir o

conceito de lugares de memória. 

Além dos  acontecimentos  e  das  personagens,  podemos  finalmente
arrolar  os  lugares.  Existem  lugares  da  memória,  lugares
particularmente  ligados  a  uma  lembrança,  que  pode  ser  uma
lembrança  pessoal,  mas  também  pode  não  ter  apoio  no  tempo
cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na infância,
que permaneceu muito forte na memória da pessoa, muito marcante,
independentemente da data real em que a vivência se deu. (…) Locais
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muito  longínquos,  fora  do  espaço-tempo  da  vida  de  uma  pessoa,
podem constituir  lugar importante para a memória do grupo,  e por
conseguinte da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento
a esse grupo.  (…) A memória da África,  seja  dos  camarões  ou do
Congo, pode fazer parte da herança da família com tanta força que se
transforma praticamente em sentimento de pertencimento. (POLLAK,
1992. p.202)

Os lugares  de memória são muito presentes nos dois  documentários  tratados

neste  texto.  Uma  das  primeiras  sequências  de  Sobre  a  gente é  composta  por

depoimentos em sequência dos funcionários do sistema penitenciário mineiro contando

a maneira como imaginavam que seria uma penitenciária, cada um possuía uma imagem

de como seria o interior da penitenciária, mesmo que nunca tivessem estado dentro de

uma. Essa imagem foi provavelmente herdada do grupo de convívio das pessoas que na

grande  maioria  das  vezes  (como  fica  claro  na  fala  dos  agentes)  tem a  imagem da

penitenciária como um local “que não se deve passar nem perto”, feio, perigoso, etc.

mesmo  que  algumas  características  correspondam  a  esses  comentários  todos  os

depoimentos do filme nesse sentido deixam claro que o interior da penitenciária  era

diferente do que imaginavam, isso pode ser observado no depoimento de Júnio no filme

Sobre a gente.

Não  vou  falar  que  no  primeiro  dia,  no  primeiro  contato  não  foi
estranho não porque eu vi um preso andando na galeria sozinho, eu
não sabia que tinha o faxina que fica solto, então eu  imaginava que
aquele preso tava solto ali  porque ele conseguiu abrir a porta e tal,
então o primeiro contato foi assim (...)

No  documentário  Pátio,  a  câmera  representa  o  posto  em  que  o  agente

penitenciário passa parte de seus dias, representando uma espécie de visão em primeira

pessoa,  o  que  faz  muito  sentido  quando  é  observado  o  fato  de  que  o  diretor  do

documentário é um agente penitenciário e para ele esse ponto de observacional deve ser

a representação fiel da visão do agente. Nesse caso o diretor teve contato direto com o

objeto, mas para as pessoas que nunca tiveram contato prévio com uma penitenciária e

assistiram ao filme, possivelmete essa ideia faz parte da construção da imagem de como

é um pátio de uma penitenciária. Esse passa então a ser um lugar de memória. Sobre a

gente apresenta poucas imagens do interior da penitênciária, ele questiona seus atores

sociais  sobre  a  ideia  prévia  de  como  imaginavam  ser  o  interior  da  penitenciária,
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vasculha os lugares de memória, em Pátio o processo é inverso, cria-se essa ideia para o

espectador.

Outra característica citada por Pollak é a memória na construção da identidade

social. Para relacionarmos essa identidade com a memória, é importante observarmos

este trecho.

Nessa construção da identidade – e aí recorro à literatura da psicologia
social, e, em parte, da psicanálise – há três elementos essenciais. Há a
unidade física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso
do corpo da pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso
de um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico
da palavra, mas também no sentido moral e psicológico; finalmente,
há o sentimento de coerência, ou seja, de que os diferentes elementos
que formam um indivíduo são efetivamente unificados. De tal modo
isso é importante que,  se houver forte ruptura  desse sentimento de
unidade  ou  de  continuidade,  podemos  observar  fenômenos
patológicos. (POLLAK, 1992. p.204)

Pollak considera a memória como um elemento que compõe o sentimento de

identidade,  tanto  individualmente  quanto  coletivamente,  pois  ela  tem  grande

importância nos sentimentos de continuidade e coerência do indivíduo.

Em Sobre a gente a identificação dos agentes com a função exercida por eles

deixa  muito  claro  que  eles  se  sentem parte  de  um grupo a  parte,  praticamente  não

existem desacordos, é um discurso em uníssono. As condições peculiares do trabalho e

o espaço que isso toma na vida pessoal dos agentes reforça a criação da identidade desse

grupo, que além das próprias experiências, tomam para si os acontecimentos anteriores

ao seu ingresso no grupo, esses acontecimentos passados, agora, também fazem parte de

suas identidades sociais. Margareth relata em sua fala que ao fazer parte desse grupo (e

identificada como integrante dele) ocorreram mudanças em sua vida social.

Meu  círculo  de  amizades,  por  exemplo,  diminuiu  bastante.  Eles
passam a ver,  assim, você sempre como autoridade. Lá fora você é
visto como um policial. Então assim, se um amigo meu, por exemplo,
eu  tenho  um  amigo  que  ele  fumava,  por  exemplo,  aí  ele  vai
desvincular,  ele vai “não, a Margareth trabalha no sistema então eu
não posso fazer isso perto dela”. Então na realidade o seu círculo de
amizade ele diminui, mas assim, meu namorado, por exemplo, é do
sistema,  né?  Então  assim,  é  muito  mais  tranquilo,  a  gente  sai  nos
mesmos lugares, o seu ciclo de amizade, ele muda, ele passa a ser
aquele ciclo de todo mundo que trabalha junto, todo mundo é agente
penitenciário ou então todo mundo é militar (…).
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Por  essa  íntima  relação  com  a  identidade  social,  os  lugares  de

memória  são  elementos  que  podem  ser  usados  para  criar,  modificar,  ilustrar  e

exemplificar diversos aspectos e impressões no documentário, mas é importante lembrar

que  neste  tipo  de  filme  a  transformação  das  memórias  em  história  pode  ter

consequências na vida “real” do personagem.

As pessoas são tratadas como atores sociais: continuam a levar a vida
mais ou menos como fariam sem a presença da câmera. Continuam a
ser atores culturais e não artistas teatrais.  Seu valor para o cineasta
consiste não no que promete uma relação contratual,  mas no que a
própria vida dessas pessoas incorpora. (NICHOLS, 2010. p.31)

Como vimos,  a  identidade social  está  ligada à  memória coletiva que é  parte

intrínseca  da  construção  do  documentário,  pois  este  não  apenas  se  apropria  das

memórias individuais e coletivas para contar uma história, remanejando-as e dando a

elas   um sentido  global,  contextualizado,  mas  também a  própria  veiculação  dessas

histórias  é  um  elemento  que  pode  contribuir  para  formação  de  novos  lugares  de

memória para os espectadores. Como Nichols coloca, as pessoas que fazem parte do

documentário continuam a viver após a conclusão do filme, por isso é fundamental que

haja constantes reflexões éticas por parte dos documentaristas.
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