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RESUMO

Os filmes ensaio vêm se tornando cada vez mais presentes no cinema contemporâneo. Utilizando diversas maneiras de narrar, percebe-se que 
estes adquirem hoje um lugar importante para novas pesquisas audiovisuais e também no ensino sobre cinema e artes. Com o propósito de 
associar estudos teóricos e práticas fílmicas, encontramos no filme ensaio um modo de relacionar imagem e pensamento, estimulando os alunos 
a realizarem seus próprios filmes, na busca do desenvolvimento de uma linguagem pessoal e autoral. Neste trabalho procuramos primeiramente 
compreender como os filmes ensaio se caracterizam por sua antiestética, questionando ou redefinindo outras formas de representação por meio 
de alguns estudos teóricos. Será também apresentado um curta metragem realizado durante o curso, que teve como referência tais estudos para 
sua construção narrativa. Destaca-se primeiramente que, ao libertar-se da ideia de verdade, a forma ensaio suspende o conceito tradicional de 
método, distanciando-se de dados como origem e história. Opta-se pelos fragmentos e solavancos, acentuando a descontinuidade da realidade. O 
brilho da totalidade está presente nas próprias rupturas, reivindicando ao pensamento uma problematização da adequação entre linguagem e 
conceitos. Os elementos, separados entre si, reúnem-se e cristalizam-se em sua própria dinâmica. 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. Atenta-se para a 
escolha subjetiva das imagens da câmera, da temporalidade da linguagem escolhida, assim como da montagem na realização de um filme, 
visando à desconstrução dessa ideia. É interessante destacar que o caráter ensaístico de uma obra é aqui considerado a essência do audiovisual 
ao produzir um discurso sensível sobre o mundo, permitindo a construção de visões diversas sobre um objeto de reflexão. Ao aproximar-se do 
cinema experimental, os filmes ensaio 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 estéticas. No intento de aproximar teoria e 
prática, além do desenvolvimento dos estudos teóricos, será apresentado o trabalho ensaístico-experimental “Manifesto” realizado por uma 
aluna do curso. O curta trata de um ponto de vista baseado em uma visão subjetiva sobre o cinema nacional.  A montagem da polifonia 
encontrada nas vozes fragmentadas de Oswald de Andrade, no manifesto Pau Brasil e antropofágico, assim como a de Glauber Rocha, no 
manifesto Estetyka e de Carmen Santos, em seu discurso na I Convenção Cinematográfica Nacional é editado sobre cenas com múltiplos recortes, 
como as de imagens de cavalos representando o instinto, o veículo, o destino, o ímpeto e a meta que se propôs alcançar, através da altivez de 
propósitos. Baseado na técnica de found footage, realizou-se uma ressignificação das imagens, para se adequarem a esse fim ensaístico, 
afirmando a produção de um cinema artesanal, autoral. Pretende-se através dos fragmentos reunidos, criar no observador a noção de um todo 
que o faça refletir sobre um ponto de vista particular, crítico e humanista sobre o mundo atual, que busca a globalização e a homogeneização 
cultural. Através da montagem, as imagens audiovisuais se transformam em uma forma de olhar, de pensar, de sentir a respeito das coisas, 
tornando-se um elemento expressivo de criação de sentido, em um tratamento diferenciado do material intelectual e artístico.
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