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RESUMO

Os filmes ensaio vêm se tornando cada vez mais presentes no cinema brasileiro. Ao desafiar limites e fronteiras, inventam narrativas audiovisuais 
que adquirem hoje um lugar importante para expressão de diversos cineastas, assim como nas pesquisas sobre cinema e artes. Neste trabalho, 
serão abordados por uma perspectiva teórica e analítica, filmes recentes que possuem como temática diários e viagens, averiguando em suas 
camadas visuais e sonoras, novas configurações temporais e imagéticas. Dialogando com as imagens do cinema novo no Brasil , o filme “Viajo 
porque preciso, volto porque te amo” (2009) de Marcelo Gomes e Karim Ainouz, acompanha o percurso do geólogo José Renato pelo sertão 
nordestino. Percebe-se que seus caminhos internos se confundem com o possível percurso de um canal que desviará as águas da região. Imagens 
de vazio, de abandono, de isolamento se confundem com as paisagens interiores do viajante, produzindo um “outro sertão”. Por meio de 
alternâncias entre o olhar de dentro do caminhão e de suas paradas na estrada, acompanhamos, no decorrer da narração, suas sensações e seus 
afetos. Percebemos, aqui, como a subjetividade ensaística recria-se por meio de tal experiência, da memória e do pensamento reflexivo. Em 
“Uma Longa Viagem” (2012) Lucia Murat transita entre três jornadas: a memória afetiva da relação com seus irmãos; a viagem de seu irmão 
Heitor para fora do Brasil, como uma maneira de resistir ao tempo sombrio da ditadura militar no país; e os relatos da tortura da própria diretora 
como uma militante de esquerda que foi presa durante este tempo. Nas três conjunções há uma tentativa de reordenar o afeto familiar e político 
a partir destes tempos dispostos em camadas. Utilizando materiais de família, como filmes de super 8 e fotos antigas, em “Diário de Sintra” (2008) 
Paula Gaetan empreende uma mistura de filme caseiro com travelogue, tentando encontrar na cidade de Sintra, vestígios de seu então marido 
Glauber Rocha, onde viveram durante um tempo. Ao ressignificar imagens antigas que se mistura com entrevistas com moradores do local, ela 
produz um material estético vigoroso sobre a figura do cineasta, humanizando sua ausência, por meio de relatos e imagens. Através de séries de 
camadas visuais e sonoras, a cineasta transita entre passado, sonho, imaginação e real. Percebe-se assim, que em um diário ensaístico, a presença 
de uma subjetividade espalhada em zonas temporais, retemporaliza a experiência através de fotografias, vídeos caseiros, imagens sensoriais e 
videoarte. Nas formas fílmicas ensaísticas, observa-se a constante opção pelos fragmentos nas narrativas, tanto por meio da não linearidade 
temporal quanto no uso das relações entre texto e imagem. O uso da montagem, assim como de sons diversos, produz indeterminações entre 
verdade e realidade e entre realidade e ficção. Compreende-se como os filmes ensaio se caracterizam por sua antiestética, questionando ou 
redefinindo outras formas de representação. Sem ser necessariamente ficção, têm em si a potência de ficcionar. Ao aproximar-se das reportagens 
jornalísticas e da autobiografia confessional, dos documentários e do cinema experimental, os ensaios de diários e viagens constituem práticas 
que desfazem e refazem a forma cinematográfica por meio de perspectivas visuais, geografias públicas, organizações temporais e noções de 
verdade, apresentando novas configurações  imagéticas no cinema brasileiro contemporâneo.
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