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Resumo 

 

Neste trabalho, tecemos algumas considerações acerca da produção de documentário 

abarcando memória e comunidade, dialogando com Pierre Nora e Michael Bakhtin a partir 

dos conceitos respectivos de lugares de memória e dialogismo, dentre outras contribuições. 

Sob essas perspectivas, analisamos o documentário Benfica da gente: a história do bairro-

cidade contada por seus moradores, que aborda uma periferia da cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais. 
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O dialogismo fecunda os lugares da memória 

 

Pierre Nora (1993) faz uma distinção entre memória viva e memória histórica. A primeira é 

dialética, suscetível a usos, latências e revitalizações, é atual, ligada ao presente, afetiva, 

sensível, por natureza múltipla e desacelerada, coletiva e individualizada, enraizada no 

concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. Uma vez que a história é reconstrução 

incompleta, por meio de uma operação intelectual laicizante, torna a lembrança prosaica, 

balizada em continuidades temporais e evoluções, apropriando-se da memória para 

transformá-la em obrigação. Ela é arquivística e deixa de ser vivida interiormente para ser 

preservada em suportes exteriores cujo avanço tecnológico e transformações político-

econômicas motivaram um número cada vez maior de grupos e pessoas a arquivarem suas 

memórias. O historiador francês refere-se às profundas alterações no modo de fazer história 

com a passagem de Estado-Nação para Estado-Sociedade. Para ele, a história perde sua 

finalidade pedagógica de transmitir valores para debruçar-se sobre si mesma e ampliar o 

foco para memórias particulares, tornando-se um “laboratório de mentalidades do passado” 

(NORA,  1993, p.12).  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Mestranda do programa de Pós-Graduação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

(ECO/UFRJ), e-mail: alinerochajunqueira@gmail.com 
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Pierre Nora se atém ao jogo entre memória viva e memória histórica. Mais que demarcar 

fronteiras, ele oferece uma leitura a partir das encruzilhadas onde se encontram os lugares 

da memória.  

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de uma 

memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados 

nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de 

memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São 

bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse 

ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se 

vivêssemos verdadeiramente as lembranças que elas envolvem, eles seriam 

inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para 

deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam 

lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história 

arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos. (NORA, 

1993, p.13). 

 

Os lugares da memória, então, resultam da tensão entre o vivido, o desfeito e o registrado 

pelas reconfigurações que a própria sociedade engendra. Logo, abarcam o material, o 

simbólico e o funcional desde que contenham uma aura, ou seja, se forem investidos de 

significação, se habitarem o imaginário, porque sempre acontecem novos esquecimentos e 

novas reencarnações. 

Percebemos nessa acepção, uma relação dialógica. Referimo-nos ao dialogismo presente na 

obra de Bakhtin. Para ele, não há completude no indivíduo, a percepção de si e do mundo 

dependem intrinsecamente do outro. Sua obra se fundamenta em uma dimensão constitutiva 

da linguagem que extrapola o sistema de signos que a compõem. Isso porque, 

essencialmente, elaboramos a representação de nós mesmos a partir do jogo entre 

subjetividade e alteridade, e desse modo, os sentidos – tomados como representações 

experimentadas, vivas e materiais – são negociáveis permanentemente.  

...o homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, da sua visão e da 

sua memória; memória que o junta e o unifica e que é a única capaz de lhe 

proporcionar um acabamento externo. Nossa individualidade não teria 

existência se o outro não a criasse. A memória estética é produtiva: ela gera 

o homem exterior pela primeira vez num novo plano da existência 

(BAKHTIN, 1997, p.55). 

O indivíduo é a unidade da subjetividade, mas ao invés de determinar um encerramento 

contingente, ele abrange atravessamentos de fluxos de representações, pois as 
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representações que temos de nós mesmos, dos outros e do mundo formam-se por várias 

outras representações as quais não são inspirações espontâneas, mas constructos sociais. 

A língua perpassa todas as atividades da vida humana. “A palavra é o modo mais puro e 

sensível de relação social” (BAKHTIN, 2006, p. 34). Ainda em pensamento, há uma 

ordenação discursiva que remete a repertórios de significação anteriores e desencadeia 

outros processos de significação e produção de sentidos. “Cada enunciado é um elo da 

cadeia muito complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 1997, p.291). Backtin estava 

tratando dos enunciados discursivos, mas entendemos que a memória é como uma 

enunciação, ainda que não verbalizada, e a palavra, assim como as representações, possui 

memória. Consequentemente, está impregnada de reverberações anteriores e promove 

ressonâncias, é portadora de memórias coletivas (HALBWACHS, 2006) que, por sua vez, 

são enunciados. Essas memórias podem ser esquecidas se não trabalhadas (BOSI, 1995), 

ou silenciadas, até que as condições socioculturais permitam que saiam do subterrâneo 

(POLLAK, 1989), porque são arenas de negociação e de luta por sentidos, abarcando forças 

centrípetas e forças centrífugas cruzando processos de centralização e descentralização, 

unificação e desunificação (BAKHTIN, 1990, p. 84). 

O resultado é uma luta incessante dos acentos em cada área semântica da 

existência. Não há nada na composição do sentido que possa colocar-se 

acima da evolução, que seja independente do alargamento dialético do 

horizonte social. A sociedade em transformação alarga-se para integrar o ser 

em transformação. Nada pode permanecer estável nesse processo. É por isso 

que a significação, elemento abstrato igual a si mesmo, é absorvida pelo 

tema, e dilacerada por suas contradições vivas, para retornar enfim sob a 

forma de uma nova significação com uma estabilidade e uma identidade 

igualmente provisórias (BAKHTIN, 2006, p.139). 

 

Bosi (1995) destaca que junto ao sujeito estão a estrutura e as interações sociais. A 

construção mnemônica, ainda que resguarde espaços no inconsciente, é ação e é chamado 

do presente. É reconstrução, modelagem, reconfiguração, lapidação de uma matéria-prima 

fugidia pelos que evocam – quando há condições para sua evocação, marcada pela vivência 

– é trabalho. Nesse sentido, há duas dimensões na constituição da lembrança: uma externa, 

voltada à relação do homem com o mundo e, por conseguinte, com a realidade, e outra 

interna, referente aos processos de percepção e representação dessa realidade. 

Cada rememoração carrega consigo um pouco mais da trajetória de vida acumulada que 

transforma a interpretação da própria biografia. Não há palavras que descrevam o lembrado 
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na sua totalidade, a experiência é singular. Não há pormenorização que dê conta de sua 

complexidade. As pressões do tempo – sejam biológicas ou ideológicas – sempre mudam as 

impressões sobre o próprio tempo. Se entendemos que memória-trabalho é reconstrução da 

percepção de mundo, ela é constitutiva da sociedade por sua vez.  

Conhecer o passado é uma busca constante. Como aponta David Lowenthal, precisamos da 

materialidade do passado porque ele é objetivamente inacessível, ele só existe dentro do 

que é conscientemente apreendido. 

Relembrar o passado é crucial para o nosso sentido de identidade: saber o 

que fomos confirma o que somos. Nossa continuidade depende inteiramente 

da memória; recordar experiências passadas nos liga a nossos selves 

anteriores, por mais diferente que tenhamos nos tornado (LOWENTHAL, 

1998, P.83). 

O autor utiliza a metáfora do país estrangeiro, em alusão a Hartley, onde tudo é diferente. 

Talvez porque para tomarmos consciência do passado, seja necessário viajar por ele, por 

diversos roteiros. Ele destaca memória, história e fragmentos, mas esses três instrumentos, 

mesmo inter-relacionados, apesar de oferecerem indícios do que foi, são sempre 

mobilizados pelo presente. 

A consciência do passado nas sociedades primitivas era transmitida de forma oral ou 

ritualística. Com o desenvolvimento sociotécnico da modernidade – imprensa, urbanização, 

industrialização – e da atual configuração centrada no fluxo de informações digitais e em 

rede global – as formas e os locais de buscar o passado e guardá-lo se alteram intensamente. 

No lugar das relíquias, a fotografia; no lugar dos livros, os filmes e telenovelas; no lugar 

das cartas e cartões postais, os e-mails e as fotografias digitais compartilhadas; no lugar do 

papel, os bits. Evidentemente, essas transformações tiveram consequências para o nosso 

modo de conhecer o passado. Se por um lado ampliaram largamente as possibilidades de 

consciência do que se foi, mais distante fica de nós e mais complexa a nossa compreensão 

de nós mesmos. 

Para Bakhtin, nada tem fechamento em si, tudo é e se transforma com as relações sociais. O 

acabamento é a morte. Essa, por sua vez, pode não constituir um fim se reencarnada de 

sentidos que voltam a interagir entre os sujeitos que não são unívocos, mas dialógica e 

historicamente construídos, constituídos e formatados, frente às transformações 

sociotécnicas recentes. 
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Nesse arcabouço, as memórias coletivas passaram a se atualizar externamente ao sujeito, 

nos aparatos tecnológicos – da escrita ao chip –, mas não perderam a relação dialógica que 

nutre e fecunda os lugares da memória. 

O documentário enquanto enunciado da memória 

Compreendemos o documentário como um suporte da memória, uma opção de registro. Se 

esta como explicamos anteriormente é um enunciado, aquele se trata de outro enunciado 

composto de enunciados. Sem me ater aos estilos possíveis do gênero, é uma narrativa 

sobre o outro ou outros, cuja matéria-prima é composta da experiência singular em campo e 

da orquestração das falas.  

Tomamos as contribuições acima para analisar criticamente o nosso percurso na realização 

de um produto audiovisual que tem como pano de fundo memória e comunidade: o 

documentário Benfica da Gente. Narrando a história de uma periferia de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, em 72 minutos gravados em mini DV, o trabalho é fruto de uma pesquisa 

documental e de oficinas de memória e audiovisual com jovens, de 14 a 18 anos, de uma 

escola pública local. Iniciou-se em 2004 e foi concluído em 2007, orientado por um viés 

comunitário
3
.  

A região de Benfica tornou-se a mais populosa do município de acordo com o Censo 2010 

do IBGE
4
. Ultrapassa a população do centro da qual é separada por quase 14 km, abrigando 

mais de 23 mil habitantes e polariza toda zona norte da cidade, agregando mais de 100.000 

pessoas em torno do seu comércio, indústria e oferta de serviços. 

Distância e população são pequenas em relação às periferias dos grandes centros urbanos. 

Contudo, sua história lhe confere algumas peculiaridades que influenciam no imaginário 

coletivo. A região começou a ser povoada em virtude do Caminho Novo, foi cenário da 

Revolução de 30, integrou o projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio Vargas 

sediando uma fábrica de material bélico nas décadas de 1930-40, despachou as primeiras 

tropas para o Rio de Janeiro no golpe militar de 1964 e tentou se emancipar, ainda na 

década de 1960. O empenho das lideranças locais nessa empreitada foi frustrado quando a 

região voltou à condição de bairro, deixando a categoria de distrito em 1968. Mas até hoje a 

ideia de independência e o gentílico “benfiquense” habitam as conversas dos moradores. 

                                                
3 Naquele momento, inspirávamo-nos em duas pesquisadoras fundamentais no tema, as quais conhecemos em 

nossa graduação: PAIVA (1998) e PERUZZO (1998). 
4
 Tribuna de Minas, 7 de agosto de 2011, disponível em http://www.tribunademinas.com.br/cidade/cidade-

alta-e-a-regi-o-que-mais-cresce-em-jf-1.587969 

http://www.tribunademinas.com.br/cidade/cidade-alta-e-a-regi-o-que-mais-cresce-em-jf-1.587969
http://www.tribunademinas.com.br/cidade/cidade-alta-e-a-regi-o-que-mais-cresce-em-jf-1.587969
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Por vários momentos, Benfica sediou as esperanças de desenvolvimento industrial de Juiz 

de Fora. Em 1934, a Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia (FEEA) foi instalada. Em 

consequência, a região começou a deixar de ser agropecuária e passou a atrair um número 

grande de moradores, trabalhadores da fábrica e comerciantes. Na década de 1970 o estado 

implantou o Distrito Industrial I; na década seguinte, duas grandes empresas de metalurgia 

se alojaram próximas à localidade. Nos anos 1990, a produção de material bélico na antiga 

fábrica em virtude da guerra Irã-Iraque foi privatizada e a multinacional Mercedes-Benz 

inaugurou uma montadora de carros. 

A população deu um salto de 11.038 em 1991 para 18.111 habitantes pelo Censo 2.000, 

crescimento de mais de 60% e Benfica passou a ser a maior região censitária de Juiz de 

Fora (PJF, 2006). Como aspectos positivos, houve a expansão da atividade comercial e da 

prestação de serviços, e as antigas áreas da fazenda se transformaram em loteamentos 

populares. Contudo, essas estratégias não deram conta das expectativas em relação à 

geração de renda
5
 e o pequeno bairro-cidade adquiriu os problemas da cidade grande. 

Tantas mudanças imprimiram marcas nas memórias individuais e na memória coletiva da 

comunidade. Baseando-se nas oficinas ministradas com os jovens de diversas partes da 

região, o documentário tentou dar visibilidade a essas marcas, ainda que revelasse 

contradições e ambivalências diante de um repertório infinito de versões dos 

acontecimentos. Priorizamos captar os testemunhos por meio da metodologia da História 

Oral. A intenção era de construir uma visão e versão do passado emanada dos atores sociais 

envolvidos. 

Agora, distanciados no tempo, fazemos a análise do nosso percurso naquele momento. Os 

trabalhos de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2003) e Eclea Bosi (1995)
6
, nos 

                                                
5 Terras do estado ficaram ociosas por muito tempo, sendo alvos de invasões. A Vila do Sapê, por exemplo, 
um conjunto de casas de barro às margens da via férrea e do córrego Três Pontes originou a Vila Esperança I, 

nos anos 80, a partir da política de remoção da administração municipal para um local próximo. Outra invasão 

ocorreu novamente nas terras do estado, na década de 90. Após vários e sérios conflitos, foi regularizada em 

1996, batizada pelo poder público de Vila Esperança II. No início dos anos 2000, uma área da iniciativa 

privada foi tomada próxima a estes assentamentos e à beira da rodovia BR040. Esta ocupação cresce até hoje, 

sem qualquer infraestrutura urbana e sem solução, apesar de negociações com a iniciativa privada, com o 
poder público e projetos de remoção. Também resistem pequenas áreas próximas ao bairro Ponte Preta, às 

margens do Rio Paraibuna. 
6 Eclea Bosi em Memória e Sociedade: lembrança de velhos narra suas próprias lembranças e percepções no 

último capitúlo do livro. Maria Laura Viveiros de Castro em Conhecer Desconhecendo: a etnografia do 

espiritismo e do Carnaval carioca revisita seus cadernos de campo e conta como essas experiências lhe 

transformaram.  
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auxiliaram a retomar aqui nosso encontro, ou seja, o que nos levou a realizar esse 

documentário e, assim, percebemos melhor quantas pedras nos deparamos nesse caminho. 

Eu era uma “filha de Benfica”. Meu pai foi encarregado do Instituto Brasileiro do Café e a 

outra, supervisora da Escola Estadual Professor Lopes, ambos funcionários públicos. Ali, 

eles estabeleceram e construíram suas vidas. Por outro lado, estudei no centro da “cidade”. 

Fui de grupo jovem e depois do movimento estudantil. Do engajamento religioso local, 

migrei para a militância política. Fui privilegiada em relação a vários colegas do bairro por 

ter conseguido fazer curso superior, na “federal”, situada em outro extremo da cidade. 

Depois, passei um tempo no Rio de Janeiro. Voltar com uma câmera na mão, de certo 

modo, fazia de mim uma autoridade. Desse modo, houve um reencontro, uma viagem 

percorrida que me fez estranhar o familiar, tomando Gilberto Velho (2003) como 

referência para pensar na relativização do outro, o multipertencimento daquele que se 

propõe a observar e narrar – ou arranjar enunciados – sobre uma comunidade e da 

multidimensionalidade do mundo real. Deparamo-nos, então, com a tensão entre a 

proximidade afetiva e o distanciamento profissional.  

Consuelo Lins (1997) analisa a obra de Eduardo Coutinho afirmando que a característica 

marcante deste cineasta é despertar o gosto pela palavra nos seus entrevistados. A posição 

do diretor e da equipe pode ser desconfortável e provocar uma fala programada em 

consonância com discursos dominantes e midiáticos. Contudo, a relação entre cineasta e 

entrevistado, se ao invés de objetivá-lo, tornar-se disponível ao exercício dialógico, ganha o 

tom de conversa revelador.  

Não me equiparando a Coutinho, penso que nesta primeira experiência na direção de um 

documentário, justamente a condição de filha de Benfica promoveu encontros e conversas 

férteis. Ao me perder nas falas dos outros, a narrativa ganhou vigor. Em consequência, 

várias idas e vindas aos entrevistados e mais de 70 horas gravadas. 

Os depoimentos dos mais velhos, principalmente aqueles que se sentiam protagonistas da 

história do bairro, eram impregnados de vitalidade, o que não necessariamente atestava 

verdade.  

Ali na praça de Benfica era um brejo danado, ali não tinha praça não. Só 

tinha três “casa” e a fazenda velha, ali na praça era a senzala, ali na praça era 

a senzala [repete em tom de voz mais baixo], lá é que batia nos “nego”. Isso 

aqui era tudo de coronel, o que “eles falava” tava falado. Ainda tinha uma 

parte que dizia assim: “se eu não sou homem, leva um fio do meu 
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bigode”[risos]. Era documento, documento [reforça], mandasse uma 

“comparação” buscar, um empregado buscar um dinheiro, [o coronel dizia] 

leva um fio do meu bigode... do patrão [abaixa a cabeça] (JUNQUEIRA, 

2007) 

O depoimento acima é de Dona Almerinda da Silva Hora, negra, com mais de oitenta anos 

de idade, neta do “escravo de confiança” herdeiro das terras do patrão que se transformaram 

no bairro Ponte Preta. Se nos atentarmos apenas à descrição dela não poderíamos afirmar 

que não a vivenciou. Precisaríamos saber que nascera em 1919 e, portanto, não presenciou a 

escravidão propriamente. Mas o período, assim como as práticas dessa época, incidiram em 

sua biografia e demonstram a dimensão social da memória individual da mulher, negra e 

neta de “capataz” que passou a vida como líder comunitária. 

Para contar a “história” de Benfica foram indicados coletivamente nas oficinas os temas 

importantes e os entrevistados, majoritariamente, antigos moradores da região, alguns até 

parentes dos adolescentes. Como eles se envolveram neste processo da produção e 

gravação, acreditamos que estes jovens deveriam ser os protagonistas do tempo presente e, 

assim eles assistiram o material editado sobre o passado e passaram à frente da câmera. Do 

início do projeto até este momento, mais de três anos se passaram. 

Ludmara de Souza: Eu sonhava que ia chegar em Benfica, que ia tá tudo 

muito lindo, as pessoas se amando, se abraçando, todo mundo muito feliz. 

Então eu tinha aqueles pensamentos: eu posso mudar, eu faço. [...] Várias 

pessoas pensam, não é comigo. Então deixa pra lá. Se eu tô bem, sinto muito 

pras outras pessoas.  

Michel Ribeiro: Pra mim, o bairro é bom. Igual o povo usa uma gíria TDB, o 

bairro pra mim é TDB, tudo de bom. 

Roseane Rodriguês: Não tem nada de bom, não tem uma atração, não tem 

nada. Nas praças, os de sempre, nada de interessante, você vai de uma 

esquina à outra, senta no banquinho, mais nada. 

Renata Santos: Eu acho que a primeira coisa que cê tem que saber assim é o 

seu bairro. Não adianta cê querer fazer as coisas se não conhece o bairro. 

Sinval de Abranches Neto: É um bairro que tem tudo pra... tá dando certo e 

pra dar certo ainda mais como... essa pequena cidade dentro de uma cidade. 

Vagner Oliveira: Se os próprios moradores aqui é...continuarem a... procurar 

melhorar o bairro, acho que o bairro tem tudo pra ser melhor. Eu acho assim, 

que Benfica tem tudo pra ser um bairro modelo, sabe, na cidade. Benfica é 

assim, eu acho que todo mundo tem que pensar que Benfica é da gente, 

entendeu, e a gente tem que cuidar dele. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9 

Ludmara reavaliava o seu posicionamento diante da vida, de militante do grêmio estudantil, 

jogadora de futebol e cinegrafista amadora tornara-se uma jovem grávida. Michel pertencia 

a uma família tradicional. Era neto do benzedor mais famoso da região, falecido.  Cantava 

em coral e era uma liderança católica. Cultivava a fé no bairro. Roseane tinha ganhado o 

filho e parou de estudar, o que pode explicar a indiferença com a praça. Já Renata falava 

com um tom educativo, de estudante de pedagogia numa faculdade particular e se 

distanciara do bairro. Mudara-se. Sinval, por sua vez, apesar de também estar cursando 

faculdade, deixa-se influenciar pelas falas dos outros entrevistados. Vagner, que era um 

cinegrafista nato, apaixonado por jornalismo, oriundo de outra família antiga e fervorosa, 

toma o mote do projeto Benfica da Gente para passar uma mensagem engajada. 

Agora, recordamos a confiança dos jovens ao se abrirem diante das câmeras e nosso 

comportamento ao entrevistá-los. Depois de quatro anos de convivência, conhecíamos suas 

famílias, assistimos suas transformações e, de certa forma, queríamos intervir nos seus 

destinos. 

Sílvia Rodrigues: Eu estudava à noite, passei pra de manhã, mesmo assim eu 

não conseguia, eu ia à aula uma vez na semana, duas, fui na aula três 

semanas, parei de estudar (...) Aí fui fazer supletivo, fui na aula 5 meses, 

quase, é 4 pra 5 meses, no último mês eu parei de estudar de novo, aí eu 

voltei a estudar à noite, fiz quatro meses só e desanimei, desisti e saí do 

colégio de novo, e tô aí. (...) Então, no futuro assim, vai fazer falta, se eu 

tiver que arrumar um emprego e precisar de segundo grau completo eu não 

vou conseguir porque... eu não tenho. 

Essa jovem tinha 21 anos. No testemunho, a escola não tem sentido. Ela relata uma série de 

tentativas frustradas de completar o ensino médio porque é necessário. Mas ela não tem 

expectativas, é apática. Quando entrou no projeto já era maior de idade. A mãe morava com 

o namorado. Ela residia com a irmã e o companheiro, tomava conta do bebê deles. Não 

sabíamos do seu pai e a mãe nunca apareceu em nenhuma atividade do projeto. Entretanto, 

considerada uma aluna indisciplinada na escola, sempre teve ótimo desempenho no projeto. 

Nesse momento da entrevista, insistimos equivocadamente aprofundar as razões que lhe 

afastaram da escola já que ela era capaz e consciente da importância do estudo para a sua 

vida. Ela chorou.  

Suellen Barroso: É uma coisa que tá assim no meu convívio porque na parte 

onde é que eu moro é muito presente. (...) A maioria dos pessoal lá não tem 

estudo, não tem profissão, não consegue emprego, ou é montar barraquinha 

de hambúrguer ou é vender droga. (...) Porque a pessoa vai crescendo 
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naquele meio, ninguém fala nada. Não, as pessoas de fora ‘fala’ que é ruim, 

mas ele tá vendo ali que se é tão ruim, por que todo mundo faz? 

A pergunta de Suellen Barroso, aos 18 anos, é provocante. Ela residia perto da Vila 

Esperança, local originado de ocupação irregular e estigmatizado pela população do centro 

de Benfica como responsável pelas mazelas da região. Ela deixa transparecer fortemente a 

sua percepção de mundo, a partir de onde mora.  As coisas são assim e ponto. No início do 

projeto, era muito tímida e quieta. Frequentava igreja evangélica e sua mãe a levava nas 

gravações. A família foi uma das primeiras a morar na área. Seu avô trabalhou para o 

fazendeiro, proprietário das terras dali. Seus pais se separaram e a mãe teve que trabalhar 

mais. Mesmo com boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ela 

abandonou a escola e foi morar com o namorado, traficante de crack. Durante as gravações 

do seu depoimento, ela demonstrou conhecimento sobre o trabalho do companheiro e 

consciência das consequências. Transparecia vontade de ajudá-lo a sair do ramo, mas, ao 

mesmo tempo, justificava a permanência dele pela dívida impagável que um traficante vai 

acumulando, uma bola de neve. Também admitia preferir roupas e sapatos de marca e 

gostar do acesso fácil ao consumo. Suellen também ficou grávida. Atualmente está presa. A 

avó contou que ela era agredida pelo parceiro. 

Estas histórias de vida, do que as personagens eram e o que se tornaram não couberam no 

vídeo. Isso porque o registro é contingente, um enquadramento entre vários 

enquadramentos possíveis. Assim, assumimos e salientamos que o documentarista reúne 

passagens dispersas da sua experiência com o entrevistado em um todo organizado. Essas 

passagens podem estar registradas nos seus aparatos como também na memória. Em suma: 

há a elaboração de um enunciado arranjando vários outros, trabalho sobre o vivido, 

experimentado. Linguagem e representação reconstruindo o tempo, em uma infinidade de 

possibilidades concorrentes. 

Desse modo, aqui, mais do que nos debruçarmos sobre a análise do cinema documental ou 

do discurso, queremos ressaltar que há uma anexação de elementos imaginários, alegóricos, 

afetivos a uma versão dos fatos que concorre com tantas outras disponíveis. Nessa 

perspectiva, pensamos a polifonia de Bakhtin no documentário em questão. A orquestração 

das múltiplas vozes, trabalhadas pelo tempo, constituindo um enunciado que debruçou-se 

sobre os mais dispersos aspectos conduzidos por um lugar comum, materializando no 

território história e memória. 
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São infinitas as opções de narrativas sobre e com os outros. No documentário brasileiro, 

segundo Jean-Claude Bernardet, a predominância é da entrevista sem off com o Cinema de 

Retomada a partir dos anos 90. O crítico identifica essa característica mais com cacoete de 

linguagem
7
 que tenta acentuar a voz do outro e dissimular a do cineasta, além de ter 

limitado o olhar do diretor e espectador. Mas para ele, no caso de Coutinho trata-se de uma 

opção estilística que é radicalizada a partir de Jogo de Cena onde a subjetividade é 

desestabilizada ao transformar as histórias de vida em texto para interpretação e chega até a 

um impasse para o cinema documental brasileiro
8
. 

No documentário Benfica da Gente não nos mostramos abertamente porque trabalhamos 

com apenas uma câmera e confiávamos que o espectador percebe a reordenação das 

histórias de vida. Optamos por uma ordenação sem o uso do off  que evidenciava as 

contradições e ambivalências das falas, como no início do vídeo, ao tratarmos da origem do 

nome da região. 

Raimundo Miranda: Então eles [os tropeiros] vinham e ficavam aqui, então 

já tinha aquela turma que juntava. Aí ficava “cê” vai ou fica? Ah, eu vou 

ficar. Aí botou nome Benfica. Eu não vou hoje, bem fica, um vai o outro 

fica. Então ficou Benfica e “tá” Benfica até hoje. 

Conrado Barbosa: O nome de Benfica aqui é devido ao Padre Bemfica, ele 

era um padre de Mariana. Então quando ele passava aqui, talvez ‘pro’ Rio de 

Janeiro, ele passava aqui neste local. E aqui tinha uma ermida, onde está a 

praça atualmente, era a sede da fazenda [...] Então ele rezava a missa.  

Vanderlei Tomaz (citando uma passagem do livro de Lindolfo Gomes): A 

namorada ia para a estação despedir-se do namorado e gritava: - Bem, fica! 

Bem, fica! o que acabou dando nome ao bairro. 

 

A edição privilegiando as ambivalências ou divergências pode mostrar, por exemplo, que 

apesar da imprensa noticiar a adesão popular às batalhas da Revolução de 1930
9
, a 

população remanescente se recorda de roubos, de deixarem suas casas, do respeito aos 

soldados ou da solidariedade, e dos versos cantados à época. 

Conrado Barbosa: Então dizia aí, dizia a música né. Tenente Beca bota fogo 

sem demora, que a polícia está, é..., danada pra tomar o Juiz de Fora [risos]. 

Alzira Domingos: [canta] Ai, meu Deus não faz assim comigo não. Você tem 

que ‘guentar’ a Revolução. 

                                                
7 Ver Cineastas e a Imagem do Povo (2003). 
8 http://jcbernardet.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html 
9 O jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro de 29 de outubro de 1930 publicou a manchete “Benfica, Verdun da 

Mantiqueira. Resistiu ferozmente aos ataques das tropas legalistas. Uma página épica à tomada de Benfica” 

http://jcbernardet.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html
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Sobre o movimento de emancipação, percebemos a dicotomia entre o documento e a 

reavaliação do protagonista sobre seu papel na história. Domingos Sobreira não se mostrou 

um grande adepto da ideia, apesar de ter secretariado a reunião na qual a mobilização 

começa a se organizar. De acordo com o entrevistado, sua adesão foi afetiva. Diante de uma 

reivindicação que não foi adiante, suas lembranças lhe permitem apenas a função de 

testemunha ocular. “Eu vi, vi e ouvi quando o governador Magalhães disse: Joãozinho, isso 

não vai acontecer porque tem gente forte em Juiz de Fora que não vai permitir” 

(JUNQUEIRA, 2007). 

Se o passado é ressignificado pelo tempo presente, quais as interpretações possíveis sobre o 

presente se ele é dinâmico e não tem vestígios?  As ambiguidades são mais acentuadas. A 

praça ganhou os mais diversos epítetos, de cartão postal a submundo. Saúde, educação, 

emprego, segurança e tantas outras questões afligem moradores, sejam idosos ou jovens.  

Considerações Finais 

Essas questões enunciativas demonstram que os lugares de memória são compostos por 

elos de uma cadeia discursiva que pode ser curta ou longa, monológica ou múltipla, 

dependendo da compreensão que o sujeito tem da própria vida. Da mesma forma que 

existem objetos cobertos de poeira em um canto da sala, pelo qual se passa todos os dias, 

em algum momento, algo pode fazer com que se retire o pó da peça, mude-a de posição ou 

cômodo, limpe-a, lustre-a ou mesmo quebre-a. Também existem salas a decorar, povoar de 

objetos, que serão empoeirados com o passar dos anos, trocarão de lugar, ou se 

estraçalharão. As entrevistas muitas vezes tiraram a poeira da memória como igualmente 

não remexeram nas reminiscências porque não havia o que revirar, e, para os jovens, 

poucos artefatos estavam à disposição. 

Pensávamos que memória estaria em um campo distante da juventude. Mas entendemos que 

memória é processo arquitetado dialogicamente. Os fluxos que atravessam os sujeitos são 

inúmeros, mas os jovens ainda estão mais permeáveis, buscando o próprio enquadramento, 

e demonstram esse movimento no discurso sobre a comunidade que é curto e 

reivindicatório. 

Assim, na memória fica o que significa (BOSI, p.66.) e, nesse processo, a representação 

carrega intensidades diferentes ou até uma mudança radical dependendo da mão-de-obra 

aplicada na memória-trabalho. A transformação na representação evocada tende a ser maior 
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quanto mais vida social tiver o sujeito. Os enunciados, como aponta Bakhtin, estão 

relacionados a enunciados anteriores e posteriores, imagina-se a quem destina-se a fala, 

mesmo inconscientemente, haverá uma resposta que ativa a memória do futuro que 

caracteriza a respondibilidade. 

É justamente pelo inacabamento e heterogeneidade do sujeito que há um jogo complexo 

entre memória do passado e memória do futuro. Conjecturamos permanentemente as 

potencialidades de ação no presente ponderando sobre o vivido. Não existem papéis e 

lugares estáveis, a memória opera de modo cronotópico e exotópico agregando 

temporalidades variáveis e espacialidades sociais mutáveis. 

Existem deslocamentos referentes ao decorrido que compõem a memória de passado e em 

relação ao devir que está na memória do futuro.  Aquela é estética porque tenta dar 

acabamento a existência, esta é moral porque justifica as práticas do presente. Existência e 

quimera, intercambiando-se continuamente uma vez que são infinitas as virtualidades do ser 

humano organizadas nos enunciados. Então não há lugar da memória sem dialogismo e, 

este, só se dá entre os sujeitos. 

A posição do documentarista é privilegiada em relação aos seus entrevistados, porém 

limitadora. Se ao se disponibilizar às potencialidades do encontro motiva múltiplas versões, 

principalmente se as entrevistas movimentarem as visões de mundo dos entrevistados sobre 

si mesmos e sobre os outros, o registro (da gravação à edição) restringe toda a pluralidade 

descoberta anteriormente para revelar um único enunciado, coferindo-lhe um certo 

enquadramento. A qualidade de um documentário como lugar da memória não é a sua 

aproximação com a realidade, mas a capacidade de fomentar múltiplas representações, ou 

seja, uma manipulação técnica e subjetiva inevitável ao gênero que determina o que fica na 

tela, mas que pode motivar inúmeras representações. 
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