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PREFÁCIO

“There is no such thing as Documentary”1 [“Não existe esta coisa 
chamada documentário”, em tradução livre]. Talvez essa boutade seja 
aquilo  que melhor define Trinh T. Min-ha e a sua postura diante do 
cinema que faz. Com frequência citada desde que o assunto seja o filme 
que tem no registro das coisas do mundo o seu traço distintivo, a cine-
asta, escritora, professora e ensaísta americana nascida em Hanói, tem 
sido uma presença incontornável em praticamente todas as reflexões 
que procuram penetrar nos interstícios dessa... “coisa chamada docu-
mentário”. Desde o polêmico Jay Ruby, professor da Temple University e 
pesquisador no campo da antropologia visual, até Bill Nichols, professor 
de cinema na San Francisco State University, internacionalmente reco-
nhecido como uma das maiores autoridades no campo dos estudos do 
documentário.

Jay Ruby, provocativamente, intitulou um de seus textos, publicado 
em 1992, de “Speaking for, speaking about, speaking with, or speaking 
alongside: an anthropological and documentary dilemma”. Conforme 
declara, ao dar tal título ao seu artigo o faz “... apropriando-se do filme 
Reassemblage, de Trinh T. Minh-ha”. E continua: “Eu faço isso com uma 
certa ironia. Considero os seus filmes como derivações pouco inspiradas 
dos filmes experimentais americanos dos anos 1960 e as suas ‘críticas’ ao 
filme documentário e à antropologia desinformadas em relação à tradi-
ção de autocrítica facilmente identificável em ambos os campos.”2  

1 “Documentary Is/Not a Name”, in: October, n. 52, Spring 1990.
2 I do so with some irony. I regard her films as uninspired derivatives of 1960s U.S. experi-
mental film and her ‘criticisms’ of documentary film and anthropology uninformed by the 
tradition of self-criticism easily located within both fields”. 
RUBY, Jay, “Speaking for, speaking about, speaking with, or speaking alongside: an anthro-
pological and documentary dilemma”, in: Journal of Film and Video, Spring/Summer 1992, 
vol. 44, n. 1 and 2, p. 61.
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Já Bill Nichols publicou, em 1994, Blurred Bounderies. Questions of 
Meaning in Contemporary Culture”,3 em que cita nove vezes Trinh T. 
Minh-ha. E isso sete anos antes de lançar o seu paradigmático Introduc-
tion to Documentary,4 traduzido no Brasil em 2005 pela Editora Papirus. 
Aqui, sua primeira menção à realizadora é justamente no primeiro ca-
pítulo quando aborda a questão do cineasta, das pessoas e do público. 
Perguntando-se “como devemos tratar as pessoas que filmamos”, ele 
cita esta última e o seu filme Reassemblage como exemplo da estratégia 
que pode adotar o, ou a cineasta como alternativa à clássica “voz de 
Deus”; estratégia essa que consiste em falar diretamente para a câmera, 
seja dentro ou fora do quadro.

Ora, mas é justamente aqui que vamos ao encontro das razões para 
a proclamada ironia de Jay Ruby. o jogo de palavras que intitula o seu 
artigo ele foi buscar, conforme alude, numa passagem do filme a que 
também se refere Nichols. Em tal passagem, transcorridos um minuto 
e meio de imagens desconexas intercaladas com a tela completamente 
negra, temos as primeiras palavras proferidas pela diretora na narração: 
“I do not intend to speak about. Just speak nearby”. Em sua exaustiva e 
minuciosa pesquisa sobre os meandros da produção de Trinh T. Minh-
ha, Gustavo Soranz expõe com clareza a expressão que levou ao sar-
casmo de Jay Ruby.

“Em Reassemblage Trinh T. Minh-ha profere seu famoso aforisma: 
“Não pretendo falar sobre, apenas falar próximo”, que funciona como 
uma espécie de declaração de intenções. (...) Ao afirmar que pretende 
falar próximo, Minh-ha aponta a existência de uma posição outra, que 
não é o típico “falar sobre”, dominante no documentário de fatura clás-
sica, e nem mesmo o “dar a voz”, emergente a partir dos anos 1960 como 
forma de atribuir maior protagonismo aos sujeitos sociais retratados nos 
filmes. Essas posições discursivas típicas do cinema documentário são 
criticadas por Trinh T. Minh-ha em seu texto “The Totalizing Quest of 
Meaning” (...). 

3 NICHOLS, Bill, Blurred Bounderies. Questions of Meaning in Contemporary Culture. Bloo-
mington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994.
4 NICHOLS, Bill, Introduction to Documentary. Bloomington and Indianapolis: Indiana Uni-
versity Press, 2001.
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Há um segundo aspecto que merece ser glosado na diatribe de Jay 
Ruby, já que ele nos leva a outro viés candente da obra de Trinh T.  
Minh-ha: a relação que faz de sua obra fílmica com o cinema experi-
mental americano dos anos 60. Com efeito, os seus filmes, notadamente 
os dois primeiros, Reassemblage e Naked Spaces: Living is Round, ambos 
de caráter etnográfico e rodados na África, possuem uma não dissimula-
da identificação com esse terceiro domínio do cinema que muitos, den-
tre outras denominações, chamam de experimental. Essas relações são 
óbvias. No entanto, se passarmos em revista os filmes experimentais de 
maior visibilidade dos anos 60, aquele com o qual os dois citados têm 
mais afinidades estéticas é, sem sombra de dúvida, Unsere Afrikareise 
(1966) [“Nossa viagem à África”, em tradução livre] do austríaco Peter 
Kubelka.

Contratado para filmar um safari de ricos austríacos buscando 
aplacar seu tédio fuzilando grandes animais na África, Kubelka reverte 
a intenção inicial e realiza um libelo de repúdio a essa odiosa prática. 
Levou cinco anos para montar três horas de película e transformá-las 
em um filme de pouco mais de treze minutos, sonoro, sem legendas. 
Nele encontram-se muitos dos ingredientes que identificamos em Re-
assemblage. Em termos imagéticos, pois que não há qualquer presença 
do diretor na banda sonora; ele não fala para o espectador, no quadro 
ou fora dele; tampouco usa o estratagema da voz de Deus. Os sons que 
ouvimos são uma mixagem daqueles registrados durante o safari, ruídos, 
músicas que vão do tango ao clássico. Tomemos como exemplo a queda 
de uma girafa abatida que é acompanhada de sons que são um misto de 
gargalhadas e gritos.

Sobre a relação entre os dois elementos o realizador declara: “O 
som e a imagem deveriam estar em relação a cada fração de segundo. 
E assim, nesse filme eu nunca criei ou interpretei numa direção. O fil-
me chega, ele é compacto, e todas as emoções são possíveis ao mesmo 
tempo: enquanto a banda sonora faz rir, a imagem, a imagem pode fazer 
você chorar”.5

5 Peter Kubelka, in "Peter Kubelka: Working for the Next 1000 Years" interview avec Mike 
Wallington, Tony Rayns et John Du Cane, Cinema, n° 9, Cinema Rising Ltd., 1971, London.
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A duração média dos planos de Unsere Afrikareise é de quatro se-
gundos. Não existem planos-sequências. Cada plano se choca com o se-
guinte e a partir desse choque vai produzir sentido. Dentre esses planos, 
muitos são compostos por elementos que também encontramos em Re-
assemblage. O fogo que queima a floresta está lá; a piladora e o seu pilão 
estão lá e, também, voltam algumas vezes a pontuar imagens de animais 
morrendo, tiros, o fogo e o som do seu crepitar; uma zebra já ferida, no 
chão, é novamente atingida por um disparo. Sua agonia é intercalada 
com imagens do que parece ser uma voluntária do Peace Corps. Uma 
verdadeira montagem das atrações.

Ambos os filmes fazem uma crítica explícita ao colonialismo em suas 
mais diversas manifestações, das mais tradicionais às mais sub-reptícias. 
Se Trinh T. Minh-ha nomeia categoricamente o turismo, por exemplo, 
em seu comentário, Peter Kubelka o faz ao sublinhar em grandes planos 
as suas compatriotas bronzeando-se languidamente a bordo de um bar-
co enquanto animais estrebucham graças à ação dos seus companheiros. 
A matança parece ser um ato próprio ao sexo masculino. Se Minh-ha 
trabalha a banda sonora e insere sons destoantes e cacofônicos sobre as 
imagens de carcaças de animais, Kubelka sobrepõe às cenas de grandes 
mamíferos em agonia as gargalhadas e os bramidos de algo semelhante 
a seres humanos. 

Há inúmeros pontos em comum entre os filmes acima menciona-
dos. Curiosamente, são muito raros os trabalhos que tenham feito essa 
associação em termos de homologias e, sobretudo, de verificar no se-
gundo os ecos do primeiro.  Mesmo numa obra do final dos anos 90 em 
que sua autora se propôs a fazer o inventário daquilo que chamou de 
“Etnografia experimental” e onde, por óbvio, Trinh T. Minh-ha se faz 
presente. Tendo começado o seu percurso nos primórdios do registro 
das imagens em movimento, no final do século XIX, levando-o até às 
vésperas da publicação do livro, Catherine Russell, sua autora, explora 
com autoridade as relações entre o cinema experimental e a etnogra-
fia, assim como sugere o título. No entanto, conforme pontua Gustavo 
Soranz com justeza “Apesar de destacar Trinh T. Minh-ha como sendo 
uma cineasta que pratica uma relação importante entre a teoria social e 
a experimentação formal, curiosamente, Russell não se debruça especifi-
camente sobre nenhum filme da diretora para desenvolver suas análises 
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fílmicas e sustentar sua argumentação relativa ao conceito de etnografia 
experimental no cinema. Ao invés disso, opta por abordar filmes diver-
sos mais diretamente associados à noção de cinema experimental em 
suas diversas facetas, desde Eadweard Muybridge até Bill Viola, passan-
do por filmes de Luís Buñuel, Chantal Akerman, Jonas Mekas, Maya 
Deren e Peter Kubelka, entre outros”. 

Somos, no entanto, forçados a constatar que ambos os filmes são 
citados no mesmo capítulo, aquele sintomaticamente intitulado “Zoolo-
gy, Pornography, Ethonography”. E, aqui, Catherine Russell afirma que 
“Reassemblage não ‘subverte’ o olhar. Ele é também aberto à mais lúbrica 
mirada do voyeur da National Geographic; ele não oferece real proteção 
contra o olhar escopofílico”.6 

Uma explicação a essa afirmação desairosa talvez se encontre na 
citação que a precede. A autora afirma que Trinh T. Minh-ha não quer 
ser inserida na tradição do “filme experimental”. Compreensível! Uma 
cineasta que afirma não existir esta coisa chamada documentário não 
se sentirá confortável sendo levada a se associar ao clube dos realizado-
res experimentais. Esse, decididamente, não é o caso de Peter Kubelka, 
que, imediatamente em seguida, merece onze páginas para o seu Unsere 
Afrikareise.7

O fato de ser avessa às etiquetas não impede que Trinh T. Minh-
ha esteja sempre... experimentando. É o que ela faz em Surname Viet 
Given Name Nam. Constituído de entrevistas com vietnamitas, durante 
boa parte do filme o espectador não é informado sobre a identidade 
daquelas mulheres. Apenas a partir de determinado momento lhe é 
revelado que elas vivem nos Estados Unidos e estão ensaiando os tex-
tos que, em princípio, são as suas respostas às entrevistas a que estão 
sendo submetidas. E, como observa Gustavo Soranz, esse dispositivo 
é engendrado mais de vinte anos antes de Eduardo Coutinho ter se  
 

6 RUSSELL, Catherine, Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video. 
Durhan: Duke University Press, 1999, p. 124.
7 Uma crítica bastante ácida a ambos os filmes pode ser encontrada no texto de N. Frank 
Ukadike, “The Others Voices of Documentary: Allah Tantou and Afrique, je te plumerais”, 
in: PFAFF, Françoise, Focus on African Films. Indiana and Bloomington: Indiana University 
Press, 2004, p. 160.
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servido de um procedimento semelhante para construir o seu “Jogo de 
Cena” (2007).  

“O cinema de Trinh T. Minh-ha: intervalos entre antropologia, cin-
ema e artes visuais” é a história de um percurso, não o da cineasta, 
mesmo o sendo também, mas o do autor desta obra. Desde as primeiras 
linhas da sua introdução, uma cortina como que começa a se abrir. Es-
tamos no ano 2000. Pouco a pouco a realizadora vai chegando ao Brasil, 
apresentando-se ao Gustavo e ao leitor. A partir de então, percebe-se, 
sem muita dificuldade, que um roteiro vai sendo escrito. Seu criador, 
o jovem universitário estudioso do documentário, e o seu personagem 
principal, a plurifacetada cineasta, vão interagindo ao longo das pági-
nas que compulsamos. Nestas, para além dos tantos referenciais teóricos 
que embasam reflexões consequentes sobre o campo do documentário e 
as análises fílmicas reveladoras, nos deparamos com uma grade dose de 
afeto a permear toda a exposição que compõe este livro. 

Durante o seu caminhar em companhia de Trinh T. Minh-ha, Gus-
tavo se deu conta de que “Falta ainda um trabalho que se debruce sobre 
sua filmografia e sobre sua produção intelectual de modo mais verticali-
zado e aprofundado”. Ele se propôs a fazer isso. O seu desafio foi consu-
mado e o seu desenlace em forma de livro uma contribuição ineludível 
ao campo dos estudos de cinema, notadamente do documentário. 

Marcius Freire
Decine-Unicamp


