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RESUMO

A proposta deste projeto visa transcorrer uma análise sobre a construção dos efeitos de sentido produzido pelos documentários de resistência à 
ditadura militar. Percebe-se uma significativa produção na última década nos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) que 
assumem a construção de um espaço biográfico (Arfuch, 2010) no desenho da performance (Nichols, 2006). A pesquisa tem o objetivo de 
fundamentar um campo de pesquisa que assuma a tendência de partida barroca e mestiça nas modulações da subjetividade em tais 
documentários. Nesta perspectiva, traçar uma abordagem que permita primeiramente debruçar-se sobre como um evento de um passado 
recente e tão determinante em tais países, que se mostra muitas vezes esquecido, pode reacender o debate sobre a construção da memória 
coletiva que se perpetua nos dias atuais. Verificar a existência de uma filmografia em que, os documentários não estão mais vinculados a uma 
dada ação política militante, mas sim subordinados ao próprio tempo do filme faz com que a construção da memória não se remeta apenas a um 
passado histórico. Através de suas fissuras, o tempo cronológico é quebrado e torna-se um tempo transportado. O intuito é colocar o leitor-
espectador como ponto de partida na discussão da comunicação fílmica, sob a perspectiva que o encontro só adquire sentido apenas na relação 
com o sujeito que o percebe. Trata-se de estudar como os filmes constroem seu espectador, como manifestam esta construção, como 
determinam o seu lugar, como o fazem percorrer certo trajeto e certamente como o fazem reagir. Dessa forma, propõe-se primeiramente adotar 
uma estratégia que investigue a partir dos 14 documentários as manifestações convergentes a partir das pistas esboçadas – condição filial, 
narrativas de busca, partidas e encontros – para então sair em busca das divergentes. Certos elementos elegíveis como: voz (implicada e 
testemunha); memória (nas fissuras do afeto que não se faz pela sucessão e herança, e sim da disputa e lapsos) e suportes (desenhos animados, 
fotografias, imagens de televisão, encenações, cartas e até mesmo reconstituições), ainda em fragmentos, modulam-se com o confronto de 
épocas, de um presente que se pergunta sobre o político e um passado no qual a política parecia oferendar o pleno. A memória torna-se viva pela 
performance do sujeito intercessor em primeira pessoa. E nela se configura um novo campo de luta política e social. Assim como as construções 
discursivas mudam em função de cada realidade histórica específica, a arena política do debate ideológico também se altera. Nessa dinâmica, é 
indispensável que as reflexões acerca da influência e hegemonia da linguagem audiovisual num mundo globalizado se localizem no proscênio da 
discussão sobre Comunicação Social.
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