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Olhando para as imagens no documentário contemporâneo 
 
Proposta de estudo 
Logo nas primeiras páginas de “Death in the Afternoon” (1935), extraordinária obra em 
que discorre sobre a sedução misteriosa das touradas, Ernest Hemingway explica ao leitor 
as razões pelas quais não se mobiliza, ou se comove, com a cena da morte do cavalo, que 
acontece na sequência final do combate. Em uma tourada, explica o autor, a tragédia está 
toda centrada no touro e no homem; já “o ponto alto da tragédia na carreira do cavalo 
aconteceu fora da cena, antes dela, no momento em que ele foi comprado para ser usado 
na arena” (p.10). A dura e estoica sabedoria do raciocínio de Hemingway ilumina a 
transcendental oscilação entre pathos e logos na percepção dos acontecimentos, e como 
pensar essa relação nos parece cada vez mais importante em um tempo onde a circulação 
das imagens é cada vez mais acelerada, e onde acontece frequentemente de serem 
produzidas para se esgotar em sua própria duração.    
 
Discutir o que está fica além (ou por trás) da comoção diante da imagem, o que a coloca 
em movimento, o que efetivamente nelas nos movimenta (ou nos paralisa) é uma 
pergunta recorrente em uma parte significativa da produção contemporânea de filmes 
documentários. Seja pelo acesso privilegiado a personagens, a histórias e acontecimentos 
ao longo de seus processos, seja pelos métodos da encenação do cotidiano, da escrita 
ensaística, da tensão entre ficção e realidade, documento e monumento como chave de 
acesso a modos de produção de existência e de pensamento, interessa a esses filmes 
revelar o impasse das emoções como potência da ação.  
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Um caso de família, de Tom Fassaert 
Imagens do Estado Novo 1937-45, de Eduardo Escorel  
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