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Resumo 

 

Este artigo busca observar os agenciamentos relacionais da memória, tendo como foco os 

movimentos de significação engendrados pelos paratextos, com vias à compreensão dos 

seus sistemas de linguagem. Procura experimentar ideias potenciais acerca dos 

agenciamentos da memória audiovisual a partir da relação dialógica e dialética do making 

of com o filme. O corpus analisado é constituído pelos making ofs documentários Burden 

of Dreams e The Hamster Factor and Other Tales of Twelve Monkeys.     
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1. Introdução 

 

“As belas-artes e seus diferentes gêneros datam de um tempo bem diferente do 

nosso, no qual o poder dos homens sobre as coisas e sobre suas relações era insignificante 

em face do que possuímos hoje2” (VALÉRY, 1964, p.103). Ao escrever o ensaio, A 

conquista da ubiquidade, Paul Valéry já demonstrava a complexidade das relações entre 

as artes e os avanços tecnológicos. Walter Benjamin, na abertura da versão final de seu 

célebre ensaio A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, também recorre às 

palavras de Valéry e, ao longo de suas reflexões aponta que o conjunto de inovações 

técnicas influencia não apenas a produção artística, mas sua percepção. Ambos os autores 

se referiam às transformações nos meios de comunicação do começo do século XX e às 

consequentes mudanças na experiência da cultura, da arte e da indústria, muitas das quais 

já foram extensivamente ultrapassadas. 

Proponho essa reflexão inicial, pois me parece claro que o objetivo deste trabalho 

– compreender o funcionamento dos paratextos, com intuito de desvelar os 

agenciamentos da memória audiovisual que se coloca em jogo entre os filmes e os making 

ofs – dialoga com uma transformação de ordem das relações entre as obras audiovisuais 

e destas com a produção artística inserida no âmbito tecnológico das experiências 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 VALERY, Paul. Aesthetics - The Conquest of Ubiquity. New York: Pantheon Books, Bollingen Series, 1964. 
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discursivas e suas leituras. Uma das intenções que perpassam este trabalho diz respeito 

às discussões interdisciplinares entre os estudos da comunicação e do cinema numa 

perspectiva semiótica. Observar os agenciamentos relacionais da memória, tendo como 

foco os movimentos de significação engendrados pelos paratextos, com vias à 

compreensão dos seus sistemas de linguagem, é o ponto de partida deste estudo. Vale 

ressaltar, no entanto, que o conceito de linguagem está sendo lido por um viés 

bakhtiniano, de modo que a busca “das formas de construção e instauração do sentido, 

resvala pela abordagem linguístico-discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela 

teologia, por uma semiótica da cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e ainda 

não inteiramente decifradas” (BRAIT, 2005, p.88).    

Para refletir sobre as relações dos paratextos do cinema e seus respectivos textos 

fílmicos, trago como objeto empírico para esta proposta os making ofs documentários 

(MDocs), na condição de produtos extrafílmicos presentes em edições especiais de 

DVD/Blu-ray. Contemplar estes making ofs enquanto paratextos audiovisuais implica 

compreender a acepção de Gennete, para quem os paratextos são os “textos que nos 

preparam para outros textos” (GENNETE apud GRAY, 2010, p. 542). Ou seja, tratam-se 

de “textos” que circundam o filme e orientam uma dada leitura do mesmo. Nesse sentido, 

para compreender o que os textos culturais significam é necessário examinar os paratextos 

com intuito de analisar os sentidos que estes criam para os textos aos quais se referem 

(GRAY, 2010). Com relação aos MDocs, entendemos que estes modificam a experiência 

cinematográfica dos espectadores com o filme, seja no nível do roteiro e da narrativa 

fílmica, quanto no nível técnico e estético da obra, eles amplificam a teia de sentidos e de 

leituras possíveis. 

Diante disso, este trabalho, portanto, traz como objeto empírico os making ofs 

documentários (MDocs) problematizando teoricamente as relações dialógicas e a 

construção dos sentidos de memória que se estabelecem a partir de duas obras e instâncias 

enunciativas: o filme e o making of. Ao construir outras leituras possíveis do filme, o 

making of o faz de uma maneira particular. É sobre esta dimensão relacional, associada 

ao processo de documentação da produção de uma obra (MDoc) e à obra em si (o filme), 

que o estudo pretende ampliar os horizontes dos estudos acerca dos paratextos e seus 

desdobramentos para refletir sobre os sentidos da memória. A fim de dar conta da relação 

estabelecida, busco os conceitos de imagem crítica e dupla distância, de Georges Didi-

Huberman (2010), para operar analiticamente sobre as noções de memória nas imagens 
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dos MDocs. Isto é, o making of documentário se constrói enquanto uma imagem crítica 

com relação ao filme, numa relação de dupla distância, uma oscilação constante entre o 

simultaneamente próximo e o longínquo. O próprio making of se torna índice de algo que 

ele sustenta, que ele opera visualmente, mas que, ao mesmo tempo, não está ali, está 

distante: o filme. Nas palavras de Didi-Huberman “uma obra da ausência que vai e vem, 

sob nossos olhos e fora de nossa visão, uma obra anadiômena da ausência” (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p.148). Trata-se de um processo que localiza relações dialógicas 

entre o filme e a expressão estética do making of, através de uma dialética do olhar 

proposta por Georges Didi-Huberman (2010), a qual implica o reconhecimento de que 

tudo aquilo que se olha, olha de volta, ou seja, do mesmo modo que o making of olha ao 

filme, este olha de volta, numa relação de dupla distância. 

Penso que o making of propicia um aprofundamento na compreensão e 

constituição de uma obra audiovisual, no momento em que o mesmo, em postura 

reflexiva, articula discursos que dão voz aos participantes da criação (produção 

cinematográfica), indicando um amplo campo de atividades e aspectos do fazer/da 

realização, de modo que se consegue compreender a ‘arte industrial’ cinematográfica 

enquanto uma espécie particular de experiência, que não se parece com nenhuma outra. 

O making of enuncia também uma dada condição audiovisual, uma técnica marcada pela 

tecnologia, seja nas câmeras, nos microfones, nos computadores, nos efeitos visuais.  

Tendo em vista, portanto, essa natureza relacional do making of com o filme, a 

reflexão recai sobre a natureza da relação (dos encontros) que ocorre no nível da 

linguagem e dos discursos, os quais ecoam traços, rastros de uma memória audiovisual. 

A fim de circunscrever a discussão dos sistemas de linguagem dos paratextos, o percurso 

teórico-metodológico traçado parte para uma breve explanação acerca das marcas 

estéticas e de linguagem dos MDocs e, num segundo momento, a conjugação de 

determinados aspectos com as noções de imagem crítica e dupla distância, a partir de 

Didi-Huberman (2010), com intuito de propor uma reflexão sobre os agenciamentos de 

sentidos de memória audiovisual pelo discursos das imagens dialógicas dos filmes e dos 

making ofs. O corpus constituído é composto pelos seguintes MDocs:  

1. Burden of Dreams (de 1982, direção de Les Blank) - making of do filme Fitzcarraldo, 

(de 1982, dirigido por Werner Herzog); 
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2. The Hamster Factor and Other Tales of Twelve Monkeys (de 1996, direção de Keith 

Fulton e Louis Peppe) – making of do filme ‘Os Doze macacos’ (de 1995, dirigido 

por Terry Gilliam). 

 

2.  Delineamentos iniciais: arranjos estético-narrativos dos making ofs 

 

O lugar conferido aos making ofs no campo da produção cinematográfica e/ou 

audiovisual não tem uma definição unificada. Para além das variações de formato e 

modelos de produção, vale lembrar que sua existência remonta o desejo antigo do 

espectador pelo acesso ao backstage (no teatro) ou ao behind the scenes (no cinema e na 

televisão). A partir de uma incursão exploratória do objeto empírico pude identificar um 

amplo espectro de variações com relação à produção dos making ofs. A questão mais 

pertinente diz respeito a dois diferentes tipos de constituição (arranjo formal do objeto): 

(1) making ofs promocionais, com um caráter mais comercial do que documental, também 

chamados de featurettes; (2) making ofs documentais, também chamados em inglês de 

making of documentaries.  

A principal característica dos featurettes diz respeito ao seu curto tempo de 

duração (aproximadamente 15 minutos), o que possibilita, além de serem incluídos como 

materiais adicionais em DVDs e Blu-ray Discs, serem exibidos na televisão. Os espaços 

da televisão a cabo para este tipo de produção ainda são relevantes, donde destacam-se 

os seguintes programas: Behind the scenes (TNT), Inside the movies (Warner Channel), 

What’s on (Universal Channel), HBO First Look (HBO). Já o making of documentário, 

por ter um tempo maior de duração e se constituir enquanto uma obra mais fechada, não 

é mais comumente exibido na televisão, passando a ser quase uma exclusividade das 

edições especiais de DVDs/BDs. Essa diferenciação dos featurettes e MDocs sempre 

esteve presente, desde a época em que o espaço de exibição principal eram as redes de 

televisão. No entanto, aparece de forma mais clara no contexto atual, pois o rótulo de 

“making of” é incluído nos DVDs e Blu-rays como materiais individuais. Na lógica do 

mercado doméstico essa distinção é muito relevante, pois a performance do filme no 

mercado de DVD/BD depende muito da quantidade e da qualidade dos paratextos.  

Outro aspecto de diferenciação diz respeito a uma questão temporal: existem 

making ofs de edições especiais (tanto featurettes quanto documentários) que são feitos 

após o lançamento do filme (geralmente, muitos anos depois), enquanto outros making 

ofs são produzidos antes ou concomitantemente às produções dos filmes. No que diz 
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respeito à circulação em DVDs/BDs, Craigh Hight (2005) elucida a questão da seguinte 

forma: existem making ofs comissionados para edições especiais de DVD/BD, enquanto 

que outros passam a integrar as edições especiais, no entanto foram produzidos e tiveram 

sua primeira exibição na televisão e/ou em festivais de documentários. Com relação a 

isso, outro aspecto que tenho observado é que a maior parte dos making of documentários 

realizados antes da tecnologia dos discos de DVD e Blu-ray se construíam enquanto uma 

obra fechada, com início, meio e fim bem definidos. Ou seja, compartilham recorrências 

estéticas e estilísticas do gênero documentário. Por outro lado, os making of 

documentários que vem sendo realizados após o surgimento destas novas mídias, estão 

se constituindo enquanto obras mais abertas, cujo acesso se dá por capítulos. No menu do 

DVD/BD, o espectador pode escolher a opção “play all”, de modo que assistirá 

continuamente todos os capítulos, ou pode ir acessando do modo que quiser cada um dos 

capítulos, os quais têm, em média, 15 minutos de duração.  

Há quem defenda que o making of pode ser considerado um verdadeiro gênero em 

si mesmo: as várias imagens que são muitas vezes semelhantes (entrevistas, fotografias e 

filmes durante o set, storyboard, etc.), as situações sempre relacionadas com o processo 

de criação (roteirização, casting, ensaios, filmagem, edição, etc.), as relações do universo 

dos profissionais envolvidos (membros da equipe: produtores, roteiristas, diretor, 

atores/atrizes, maquiadores, cenógrafos, operadores de câmera, etc.). Ou seja, identifica-

se um arranjo estrutural recorrente. No entanto, devido ao fato de que sua concepção e os 

seus interesses podem diferir, sua adequação nos níveis de produção e distribuição 

distinguem duas formas comuns de making ofs: o making of documentary e making of 

featurette (promocional). A localização do making of enquanto gênero não é determinante 

neste trabalho, mas sim a compreensão do mesmo enquanto uma obra cujo dialogismo 

diz respeito às relações interdiscursivas com o filme. Ora, o dialogismo se refere a 

“processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, se 

instauram e são instaurados pelos discursos” (BRAIT, 2005, p.95). Isto é, trata-se de um 

encontro dialógico e dialético estabelecido entre o eu e o outro, que se realiza no caráter 

polifônico da relação expressa pela linguagem dos paratextos.  

O making of documentário desponta com o objetivo de dar conta do processo de 

realização de uma obra audiovisual, seja para o cinema, televisão, internet, etc. Este tipo 

de making of é construído com base nos estilos e/ou convenções documentais. Porém, há 

que se ter em mente que o próprio campo do documentário é composto por uma série de 
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indagações, incertezas e uma abertura de possibilidades formais e marcas estilísticas.  

Sendo assim, o documental do making of se identifica no fato de que seu lugar de 

eunciação assinala “a intenção de que a audiência: assuma uma atitude de crença ante o 

conteúdo apresentado; tome as imagens e os sons (assim como as combinações entre eles) 

como fontes confiáveis para conformar essa crença” (DA SILVA, 2013, p.72). É 

importante observar que o making of documentário opera apropriações de diferentes 

modos de construção documentais, dialogando (mais ou menos) com o enfoque da 

“promoção”, dependendo das condições socio históricas e ideológicas a que a obra está 

sujeita. Pois mesmo o making of documentário carrega a dimensão da 

“comemoração/celebração” do evento fílmico, isso aparece de forma mais explícita ou 

menos, de acordo com o ponto de vista de seus discursos. Dentre os making ofs 

documentários, é possível identificar diferentes propostas: 

(1) Making ofs documentários cujos títulos não fazem referência ao filme do qual eles 

tratam. Por exemplo: Burden of Dreams (dirigido por Les Blank, 1982); Hearts 

of Darkness, a filmmaker’s apocalypse (dirigido por Fax Bahr e George 

Hickenlooper, 1991); Lost in la Mancha (dirigido por Keith Fulton e Louis Peppe, 

2002); Full Tilt Boogie (dirigido por Sarah Kelly, 1997); 

(2) Making ofs documentários construídos em partes (blocos) que se referem aos 

estágios de uma produção cinematográfica (pré-produção, roteirização, casting, 

construção dos cenários, filmagens, efeitos visuais, edição, pós-produção, 

lançamento do filme, etc.). Por exemplo: Tour of the Inferno: Revisiting 'Platoon' 

faz uso de intertítulos nomeando as etapas básicas do casting, pré-produção, 

filmagens e pós-produção. Os making ofs dirigidos por Charles de Lauzirika, na 

sua totalidade, apresentam essa concepção narrativa bastante detalhada, com 

destaque para The beast within: Making Alien e Dangerous days: Making Blade 

Runner; os making ofs dirigidos por Laurent Bouzereau também apresentam 

estrutura semelhante, principalmente The Making of Steven Spielberg’s Jaws e 

The Making of Close Encounters of the Third Kind. 

(3) Making ofs documentários construídos como diários de gravação, na forma de 

registro bastante cru em vídeo acompanhando os dias de filmagens. Por exemplo: 

That moment: Magnolia diary, dirigido por Mark Rance, teve 128 horas de 

material capturado durante os oitenta e poucos dias de gravação do filme 

Magnolia (de Paul Thomas Anderson); a edição do making of deixou o 
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documentário com 72 minutos. Full Tilt Bogie (dirigido por Sarah Kelly) 

compartilha algumas características do registro em vídeo com estilo “amador”, 

mas ao invés de mostrar os dias de filmagens, a diretora opta por desvelar outros 

aspectos por trás da produção do filme From Dusk Till Dawn (Um drink no 

infenro, de 1996, dirigido por Robert Rodriguez): seu enfoque se dá, 

principalmente, sobre os maquinistas, eletrecistas, assistentes de direção, os 

extras, o serviço de alimentação, os motoristas, assistentes pessoais dos artistas – 

o making of constrói a sensação da energia descontraída do set, com foco peculiar 

sobre a figura de George Clooney no papel que o lançou no cinema de Hollywood. 

(4) Making ofs documentários que fazem uso da voz off como estratégia narrativa 

condutora do documentário. Por exemplo, em Burden of Dreams temos a voz off 

de Candence Laughlin conduzindo os eventos caóticos que envolveram a 

realização do filme de Herzog; em Hearts of Darkness a voz off de Eleanor 

Coppola, que narra os eventos como alguém de fora acompanhando e elaborando 

um diário de produção do filme, com insights privilegiados sobre o 

comportamento e preocupações de seu marido (o diretor do filme – Francis Ford 

Coppola); em The Hamster Factor and Other Tales of Twelve Monkeys a narração 

em momentos pontuais é de Keith Fulton (um dos diretores do making of), pois 

ao longo do documentário, ao invés da voz off, intertítulos vão estruturando a 

narrativa na forma de perguntas; Lost in la Mancha conta com a narração de Jeff 

Bridges, que vai ao longo de todo making of fazendo asserções e comentários 

acerca dos fatos que vão acontecendo. 

 Deve-se ressaltar que no conjunto dessa produção diversa de making ofs 

documentários, a grande maioria utiliza cenas dos filmes dos quais eles falam sobre, mas 

existem alguns poucos, cuja singularidade se constrói, inclusive, pelo fato de não utilizar 

uma cena sequer. De todos os making ofs documentários dos quais tive acesso, dois se 

destacam por não fazer uso algum de cenas que aparecem nos filmes: Burden of dreams 

(1982) e That moment: Magnolia diary (2000). 

No que diz respeito aos making of featurettes, uma primeira forma de concepção 

do mesmo é dividir um making of documentário em um ou mais módulos/capítulos de 

curta duração (featurettes), com intuito de servir como material de apoio à 

comercialização/promoção durante toda a divulgação do filme do qual ele trata. É como 

se o making of fosse a versão estendida de um trailer. Mas, é possível também que sejam 
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realizados featurettes específicos, não oriundos da fragmentação do making of 

documentário. Quando isso acontece, o que se identifica, geralmente, é o 

desenvolvimento de formatos redundantes e repetitivos (até mesmo na forma de clipes 

com erros de gravação – blooper clips), improvisados (entrevistas rápidas no set de 

filmagem) e inadequados ao potencial e ao universo criativo do filme. Como mencionado 

na seção anterior, muitos deles são exibidos em programas de televisão específicos 

voltados para os bastidores do cinema. 

A distinção do making of documentário se dá por conta do enfoque documental 

que se encontra com uma dimensão “histórica” do cinema, ultrapassando o senso comum 

do promocional do filme. Na próxima seção, irei aprofundar aspectos relacionados aos 

agenciamentos de diferentes sentidos da memória, proporcionados pelos arranjos 

estético-narrativos variados dos MDocs Burden of Dreams e The Hamster Factor and 

Other Tales of Twelve Monkeys. 

 

3. Agenciando sentidos de memória 

No espectro das variadas formas de composição sígnica dos making ofs, o código 

da montagem se apresenta de modo recorrente, não apenas enquanto operação técnica 

mas como princípio da linguagem do making of. Para além dos planos como unidade, o 

objeto da montagem no making of é a memória do próprio fazer cinematográfico de um 

filme. A substância para realizar isso se alterna entre cenas dos filmes, entrevistas, 

fotografias, storyboards, filmagens do set, imagens de arquivo, etc. De uma maneira geral, 

“trata-se de colar uns após os outros, em uma ordem determinada, fragmentos de filme” 

(AUMONT, 2003, p.195), no entanto, o que desponta de forma mais relevante da 

montagem no making of documentário são os arranjos temporais e espaciais construídos 

tal como rastros de uma dada produção fílmica. As imagens e os sons são manipulados 

pela montagem no making of numa perspectiva ambígua: de um lado operando sob a 

lógica da organização e sucessão dos planos que constroem uma narrativa, localizada 

entre o documental e o promocional; e, de outro lado, a montagem é concebida enquanto 

um exercício de constituição e/ou restituição da memória, a qual é operada sobre os 

rastros.  

Assim, através da montagem no making of existe um direcionamento do olhar do 

espectador, o que se manifesta como o lugar privilegiado do agente narrativo no cinema, 

ao mesmo tempo em que se concede abertura aos rastros e reconstruções a partir desse 
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mesmo olhar do espectador. Tem-se uma cristalização da dialética do ver, pois os MDocs 

caminham na esteira da preservação/construção de uma memória, de um passado 

murmurado em entrevistas que buscam (re)constituir ideias e projetos, pelas imagens de 

diferentes tempos e espaços que evocam acontecimentos cinematográficos, cujas 

distâncias alternam sob diferentes olhares (o do filme e o do making of). 

De acordo com Gagnebin (2012), a historiografia crítica de Walter Benjamin 

procura por rastros de outras possibilidades de interpretação. Nas palavras de Benjamin: 

“quem algumas vez começou abrir o leque da memória não alcança jamais o fim dos seus 

segmentos; não se satisfaz com nenhuma imagem, porque descobriu que o leque pode 

desdobrar-se e que a verdade reside entre suas dobras” (BENJAMIN apud SARLO, 2013, 

p.43). Pensando no conceito paradoxal de “rastro”, enquanto “presença de uma ausência 

e ausência de uma presença” (GAGNEBIN, 2012, p.27), e na dialética do ver de Didi-

Huberman, concebo que a montagem no making of ultrapassa o teor narrativo se 

tensionada a partir da dimensão da memória e do tempo. Através da collage de elementos 

díspares justapostos pode-se iluminar e construir conhecimento de algo que foi ou de algo 

que poderá vir a ser. Beatriz Sarlo ao ler Benjamin afirma: “esse conhecimento do futuro 

naquilo que é velho deriva da capacidade (poética/política) de estabelecer o vinculo que 

ilumina ambos os termos, violentando sua distância” (SARLO, 2013, p.36). Trata-se, 

portanto, da ação de um método que concebe o “meu agora” de espectadora/pesquisadora 

que se encontra com o passado das imagens contidas e produzidas pelos MDocs. Desse 

encontro, busco através da pesquisa, num exercício dialético do olhar, iluminar os 

agenciamentos de sentido da memória audiovisual que se desdobram nos e pelos 

discursos das imagens dos MDocs. 

O making of existe numa relação dialógica com filme, e, portanto, podemos 

compreender esta relação como de dupla distância (DIDI-HUBERMAN, 2010): ao 

mesmo tempo que está próximo do filme, está afastado. Ou seja, sua condição de ser é 

um olhar sobre o filme, e nisso se aproxima do mesmo – para isso, articula um conjunto 

de fragmentos em uma montagem própria, criando outra obra, já afastada do filme. A 

polaridade do próximo e afastado é imanente às suas imagens. Trata-se de uma forma 

espaçotemporal orientada por uma “temporalização dialética em que a distância podia ser 

deduzida de uma relação do desejo com a memória” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.164). 

Sejam os making ofs documentários realizados anos após o lançamento dos filmes ou 

durante a gravação destes, a relação circunscrita é a de um condensamento 
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espaçotemporal: ora falando de um filme que já foi ou que poderá vir a ser, ora falando 

de si mesmo enquanto algo que é ou que irá se constituir enquanto uma memória. Da 

mesma forma, eles proporcionam uma experiência dialética ao espectador: tem-se a 

percepção de um objeto espacialmente presente e distante, que manifesta estas diferentes 

formas espaçotemporais nas imagens –do filme, nas imagens próprias, nas entrevistas, 

nas imagens de arquivo. Isto é,  

 
A distância é assim, claramente a forma espaçotemporal do sentir. Na 

experiência sensorial, o tempo e espaço não estão ainda separados em duas 

formas distintas de apreensão fenomênica. Assim, a distância não é 

simplesmente a forma espaçotemporal do sentir, é igualmente a forma 

espaçotemporal do movimento vivo (STRAUSS apud DIDI-HUBERMAN, 

2010, p.162)  

 

 A dimensão posta em movimento aqui diz respeito à experiência dos making ofs 

documentários, como essa experiência se constitui e o que ela provoca. Por isso, diante 

das imagens/sons articulados no making of há que se ir em busca de o que elas estão 

colocando em funcionamento, o que elas fazem e evocam. Encaro os making ofs para 

além de meros objetos, entendendo-os, na perspectiva de Didi-Huberman (2010), 

enquanto ato e processo. O que os discursos fazem e provocam, o modo como elas atuam 

sobre quem as olha/escuta nos possibilita compreender a forma com que seu diretor autor 

se constrói no próprio trabalho.  

 Nesse sentido, a análise dos MDocs pode partir do conceito de dupla distância 

proposto por Didi-Huberman (2010), indo em direção à sua proposição de imagem crítica. 

A imagem crítica para Didi-Huberman constitui-se a si mesma como potência reflexiva,  

 
uma imagem que critica a imagem – capaz, portanto, de um efeito, de uma 

eficácia teóricos – e, por isso, uma imagem que critica nossas maneiras de vê-

la, na medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. 

E nos obriga a escrever esse olhar, não para transcrevê-lo, mas para constituí-

lo (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.172) 

 

 O making of documentário se mostra assim enquanto uma imagem crítica do 

filme, cujas imagens nos obrigam a constituir um outro filme, cujo sentido já é outro. 

Assim, o making of documentário não expõe um discurso de origem do filme, senão que 

seus discursos se tornam visíveis enquanto sintoma. A possibilidade de revelação de 

sentidos não percebidos no filme evocam a criticidade potente dos making ofs 

documentários. A montagem de fragmentos imagéticos e sonoros, provenientes de 

diferentes tempos e espaços, colocam em tensão o ato de observar e a obra observada, ou 

seja, instauram um movimento dialético de abertura entre a memória do filme, a memória 
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do próprio cinema com a vivência presente, incitando assim um olhar reflexivo sobre a 

obra. Trata-se de uma “trama singular de espaço e de tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2010) 

operada nas imagens/sons cuja potência reflexiva se alastra pelos sentidos da autoria, pela 

memória e por uma dimensão histórica do próprio cinema. Para tanto, 

  
[n]ão há que escolher entre o que vemos (...) e o que nos olha (...). Há apenas 

que se inquietar com o ENTRE. [...] É o momento em que o que vemos 

justamente começa a ser atingido pelo que nos olha – um momento que não 

impõe nem excesso de sentido [...], nem a ausência cínica de sentido [...]. É o 

momento em que se abre o antro escavado pelo que nos olha no que vemos. 

(DID-HUBERMAN, 2010, p.77) 

 

 Existem duas ordens de encontro, de espaço-tempo tramado entre “observador” e 

a “obra”: o primeiro é o encontro do making of que empunha a câmera e/ou perscruta as 

imagens de arquivo; o segundo é o encontro do espectador com o making of. A dimensão 

que interessa aqui é muito mais da ordem do encontro primeiro, pois é dele que surge o 

processo dialógico interdiscursivo. Essa linha de pensamento institui o que Didi-

Huberman compreende como uma dialética do ver, essa relação entre o olhante e o 

olhado.  Assim, a questão que se coloca no horizonte metodológico – como o making of 

olha/produz as imagens –, nos conta da forma como ele olha ao filme e constrói esse 

olhar, o qual, ao meu ver, está relacionado ao estado das possibilidades sociais 

discursivas. Quer dizer, “a linguagem funciona diferentemente para diferentes grupos, na 

medida em que diferentes materiais ideológicos, configurados discursivamente, 

participam do julgamento de uma dada situação” (BAKHTIN apud BRAIT, 2005, p.96). 

 É como se o making of vagasse ao processo de produção do filme (no passado ou 

no presente), e através da montagem ele propusesse uma construção/reconstrução de 

tempos que se espacializam, se presentificam nos discursos das imagens dos MDocs. No 

entanto, essa travessia abriga múltiplos sentidos e tempos que ali estão tal como sinais, 

vestígios a serem lidos. No que diz respeito à memória do filme, é válido resgatar 

Benjamin (2012), para quem as imagens carregam vestígios, deixam marcas do passado, 

no entanto, também apontam para um futuro. As imagens do making of documentário 

parecem se revestir dessa lógica de sentido, uma vez que nos remetem à memória de um 

dado processo, de um determinado filme, mas apontam para a construção de uma 

experiência outra, que nada tem a ver com a do filme de ficção ao qual se refere. Desse 

modo, além de se caracterizar pelo caráter de reconstrução da filmagem, as imagens dos 

MDocs são manipuladas pela montagem de forma a permitir a imaginação do espectador, 

bem como o acesso às lembranças.  
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A mesa de montagem não é meramente o lugar da construção da narrativa, mas 

do manuseio de seu próprio filme que fala de um outro filme com imagens de diferentes 

origens. A memória comparece materialmente nas imagens (de arquivo, mas também em 

depoimentos por vezes irrepresentáveis). Tem-se uma espécie de reescrita do 

acontecimento fílmico. Nesse sentido, a análise recai sobre os fragmentos que buscam 

reconstituir e/ou rememorar o filme, bem como sobre a forma como isso acontece, pois, 

mais uma vez, ressalto, que é no modo de manipulação e construção dessas imagens e 

sons que o diretor autor do making of inscreve seu olhar autoral. Trata-se de empreender 

análise sobre o trabalho de mediação das entrevistas, das imagens documentos (imagens 

de arquivo) e as cenas dos filmes.  

O cinema do making of documentário realizado anos após o lançamento dos filmes 

tem uma característica arqueológica muito forte, pois o MDoc escava arquivos e 

(re)monta uma história. Já o Mdoc realizado durante a gravação do filme carrega marcas 

de produção de um olhar presente, em campo, observação quase etnográfica que se 

constrói enquanto história. Seja remontando ou construindo, trata-se de uma história 

mediada com entrevistas de um Agora ou imagens de arquivo que evocam Outrora3, 

conservando, no entanto, marcas que apontam para um futuro, para o desejo de se 

constituir uma dimensão/um espaço de memória. Essa memória não se associa apenas ao 

filme e seu processo de produção, mas é muito mais ampla, ela conta dos sujeitos 

envolvidos no processo evocados nas imagens e pelas imagens, também diz respeito ao 

espectador, que acessa lembranças tanto do filme quanto da relação do filme com sua 

vida, além de se configurar enquanto uma memória que elucida a própria trajetória dos 

diretores. Mas, acima de tudo, trata-se da memória de um dado contexto histórico e um 

determinado modo de fazer cinema (um aspecto ideológico de um “tipo” de cinema). A 

dimensão mnemônica do making of documentário, portanto, não deve ser lida apenas a 

partir do que evoca, mas também da perspectiva do que institui, ou seja, ao se materializar 

enquanto obra, o MDoc se configura também enquanto uma forma viva de memória. 

Com relação aos making ofs documentários The Hamster factor and other tales of 

twelve monkeys (1996) e Burden of Dreams (1982) é possível observar um movimento 

diferenciado de agenciamento da memória, pois tratam-se de making ofs cuja realização 

                                                 
3 Para Georges Didi-Huberman, a imagem dialética de Benjamin constitui o fenômeno originário da 

história. “Sua aparição no presente mostra a forma fundamental da relação possível entre o Agora (instante, 

relâmpago) e o Tempo Passado (latência, fóssil), relação cujas marcas o Futuro (tensão, desejo) guardará”. 

(DIDI-HUBERMAN, 2015. p. 169-170).  
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se deu concomitantemente à produção dos filmes a que se referem, Os Doze Macacos 

(1995) e Fitzcarraldo (1982), respectivamente. Esse fato é de extrema relevância, uma 

vez que a constituição das imagens é definida pela presença da câmera na circunstância 

do set e dos bastidores da produção. Nesse sentido a marca documental se inscreve mais 

explicitamente, tendo em vista que “a tomada da imagem documentária define-se pela 

presença de um sujeito sustentando uma câmera/gravador na circunstância de mundo, em 

que formas e volume deixam seu traço em um suporte que “corre” (trans-corre) na 

câmera/gravador” (RAMOS, 2013, p.82). A abordagem e o trabalho operado sobre as 

imagens apresentam não somente um conjunto estilístico diferente dos outros MDocs, 

mas instalam um estatuto de fruição que direciona o olhar para a presença e ação diante 

da tomada. 

A inscrição do MDoc The Hamster Factor se dá sobre fatos observados num 

presente, com vários testemunhos de Terry Gilliam para a câmera, quase que em tom 

confessional. Recorrendo em alguns momentos à pequenas entrevistas com alguns 

membros da equipe (com o produtor Charles Roven, o co-produtor Lloyd Phillips, o 

designer de produção Jeffrey Beecroft, o decorador de set Crispian Sallis, o publicitário 

Ernie Malik, os roteiristas David Peoples e Janet Peoples e com o editor Mick Audsley). 

Observo que o making of agencia aspectos do processo produtivo, mas trata, acima de 

tudo, de construir um retrato acerca da figura autoral de Terry Gilliam e seus métodos de 

realização. Desse modo, o foco recai mais sobre o cineasta do que sobre o filme em si. 

Ou seja, o trabalho da memória dinamiza o passado de Gilliam em “destino, em futuro, 

em desejo” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.150). Existe, nos termos de Benjamin (apud 

DIDI-HUBERMAN, 2010), uma força do desejo nas imagens de Terry Gilliam cuja 

experiência conjuga um “passado que se dialetiza na protensão de um futuro, e dessa 

dialética, desse conflito, justamente surge o presente emergente” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p.151). Terry Gilliam é perpassado por fluxo temporal que a todo momento escapa 

de seu corpo e provoca um choque de memória que se atualiza em um conjunto diverso 

de imagens que projetam um dado valor de “culto”. 

Burden of Dreams ensaia movimento semelhante, ao dar voz, quase que 

essencialmente a Werner Herzog. Na verdade, são as falas de Herzog para a câmera que 

ancoram o MDoc à existência de um filme (Fitzcarraldo). São fragmentos de 

depoimentos de Herzog incrustados pela sua determinação na realização do filme do 

modo que ele imaginou. Não obstante, é possível identificar um nível de performance de 
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Herzog para a câmera, uma vez que Fitzcarraldo se transforma numa espécie de filme de 

afirmação da vida do diretor. O trecho do MDoc em que isso fica bastante claro é quando 

Herzog fala diretamente para a câmera: “Se abandonasse esse filme eu seria um homem 

sem sonhos ... Eu vivo minha vida ou acabo minha vida com este projeto”. A imagem que 

sai de um plano mais aberto para um plano mais fechado constrói a dramaticidade 

necessária à instauração da narrativa. 

A imagem de memória posta em jogo para contar uma história articulada pela 

montagem, difunde, em certa medida, nostalgia e talvez um reencantamento. No entanto, 

há que se colocar a questão para além do que se mostra visível e tensionar o princípio 

usual da historicidade através do jogo da dupla distância. Cada imagem em Burden of 

Dreams carrega potência de desdobrar-se para além de sua própria visibilidade, ou 

 

[...] o que devemos denominar suas imagens, suas imagens em constelações ou 

em nuvens, que se impõem a nós como outras tantas figuras associadas, que 

surgem, se aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu 

aspecto quanto sua significação [...] (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.149). 

 

 Ao mesmo tempo em que o trabalho da câmera que percorre e habita o presente 

das gravações permite às imagens criarem e/ou transparecem um acontecimento visual 

único, elas também desestabilizam e inquietam pelo seu aspecto de lonjura, de distância 

no tempo e no espaço. Ora, é nesse jogo que a memória orienta e dinamiza passado, 

presente e futuro.  

Diante disso, o exercício de tempo e de memória em The Hamster Factor e Burden 

of Dreams não se fecha ao filme enquanto referente, se abre para a potencialidade do fazer 

cinematográfico em questão. Há que se permitir considerar que The Hamster Factor e 

Burden of Dreams são compostos por imagens críticas, uma vez que 

 

Por um lado, o objeto memorizado se aproximou de nós: pensamos tê-lo 

“reencontrado”, e podemos manipulá-lo, fazê-lo entrar numa classificação, de 

certo modo temo-lo na mão. Por outro lado, é claro que fomos obrigados, para 

“ter” o objeto, a virar pelo avesso o solo originário desse objeto, seu lugar 

agora aberto, visível, mas desfigurado pelo fato mesmo de pôr-se a descoberto: 

temos de fato o objeto, o documento – mas seu contexto, seu lugar de existência 

e de possibilidade, não o temos como tal. Jamais o tivemos, jamais o teremos. 

Somos, portanto, condenados às recordações encobridoras, ou então a manter 

um olhar crítico sobre nossas próprias descobertas memorativas, nossos 

próprios objets trouvés. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.176) 

 

 A memória do filme é desconstruída, pois não se trata de rememorar. As imagens 

indiciam uma memória coletiva deslocada, propiciam uma abertura do tempo em todos 
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os sentidos: são o presente do sujeito-da-câmera4 e do espectador na fruição; são o 

presente e o passado de um processo de produção que transcorre(u); apontam para o 

futuro de um filme que ainda não existe, que está por vir; e, por último, condensam o 

presente, passado e futuro de uma trajetória que diz respeito não apenas a Terry Gilliam 

e/ou Werner Herzog, mas também e, acima de tudo, a Louis Peppe, Keith Fulton e Les 

Blank. Apontam, portanto, para estratos múltiplos da memória inscrevendo movimento 

de desterritorialização do filme enquanto objeto de origem.  

O processo de montagem de ambos MDocs articula tais imagens de modo a 

compor uma narrativa que dissemina vestígios acerca da atividade cinematográfica e 

conjuga traços que desejam projetar-se, para além do mero registro, enquanto obra 

própria. Como diz Fernão Ramos, a imagem “traz em si a marca da aderência (aberta pelo 

lançamento para a duração, presente agora, na fruição) da câmera ao ser que sustenta e 

transcorre no mundo, em sua presença na tomada” (RAMOS, 2013, p.159). Ora, as 

imagens de Burden of Dreams e The Hamster Factor desconstroem a memória do filme 

uma vez que buscam (re)inventar-se a si mesmo enquanto making of documentário. Isto 

é, observo uma reivindicação internamente articulada entre as imagens que apontam para 

uma virtualidade da memória que pode se atualizar na forma inventiva de The Hamstor 

Factor e Burden of dreams dentro do próprio campo do making of. O que se deve ao fato 

da componente crítica da imagem apontar para a decomposição de um dado passado, 

tendo me vista que, para Didi-Huberman (2010, p.178) as obras inventam formas novas, 

no sentido de transformação e recriação de um determinado legado, de reversão histórico 

cultural. Essa perspectiva de Didi-Huberman (2010) aponta para uma virtualidade das 

imagens associarem-se à memória, uma vez que as mesmas são impulsionadoras da 

imaginação para além do teor de seus enquadramentos. 

Nessa instância de novos dispositivos de exposição das obras cinematográficas 

que este estudo buscou, em primeira instância, lançar a problematização da esfera 

dialógica do making of, o que implica compreender o funcionamento e a lógica dos 

sentidos operados pelos paratextos. 
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