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Resumo: Este ensaio faz aproximações entre os conceitos de dispositivo e vídeo-cartas, 

demonstrando a construção de uma rede audiovisual e a potencialidade da imagem em rede a 

partir dos vetores de leitura das extremidades. Integra uma pesquisa maior que examina 

criticamente os documentários contemporâneos brasileiros do início do século XXI. 
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Na produção contemporânea de documentário, diferentes estratégias são 

adotadas como recurso por seus realizadores. Pretendemos, aqui, investigar a utilização 

de vídeo-cartas. 

A documentarista e pesquisadora Coraci Ruiz possui um sólido trabalho de 

investigação e de experiências com vídeo-cartas. Entre suas principais realizações estão 

os curtas Olhos negros: compartilhando imagens (2003), Saudade, vídeo-cartas para 

Cuba (2005), Outra cidade (2009) e o longa-metragem Cartas para Angola (2013)1. São 

documentários que se utilizam de vídeo-cartas como estratégia de realização. Em sua 

dissertação de mestrado, intitulada Documentário dispositivo e vídeo-cartas: 

aproximações (2009), a autora investiga as linhas de relações possíveis entre o conceito 

de documentário-dispositivo e algumas experiências com vídeo-cartas. O conceito de 

filme-dispositivo (MIGLIORIN, 2005; 2008) é invocado a fim de dar conta dessas 

aproximações, as quais a autora defende como sendo um cinema documental “que não 

se relaciona com um real dado nem com identidades estagnadas, que não busca a 

                                                             
1 Todos esses trabalhos encontram-se disponíveis para visualização no YouTube e no Vimeo da produtora 

Laboratório Cisco. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/laboratoriocisco/videos>; 
<https://vimeo.com/laboratoriocisco> . Acesso em: 01 fev. 2015. 

 

https://www.youtube.com/user/laboratoriocisco/videos
https://vimeo.com/laboratoriocisco


verdade e que não tem certezas. Este cinema deseja falar de processos e 

transformações, de encontros e relações.” (RUIZ, 2009, p. 08). 

Nosso objetivo é fazer uma leitura de um dos trabalhos de Coraci Ruiz realizado 

em conjunto com seu companheiro Julio Matos, o documentário Saudade, vídeo-cartas 

para Cuba (2005), a partir de alguns procedimentos poéticos das extremidades 

propostos por Christine Mello (2008).  

Mello pensa o diálogo entre as linguagens pelo procedimento de contaminação, 

segundo o qual o vídeo se potencializa a partir do contato com outras linguagens, 

ampliando os diálogos nos quais o código videográfico afeta e é afetado.  

 

É a lógica do vídeo +, ou o vídeo que soma seus sentidos aos sentidos de 
outras linguagens (como no videoclipe, na videodança, no videoteatro, na 
videoperformance, na videocarta, na videopoesia, na videoinstalação e nas 
intervenções midiáticas no espaço público) de tal forma que uma linguagem 
não pode mais ser lida dissociada da outra. (MELLO, 2008, p. 137) 

 

A utilização da vídeo-carta no documentário é um exemplo de como o dispositivo 

– entendido aqui como uma estratégia de criação que gera um campo de tensão entre 

os diferentes elementos que o compõem2 – ultrapassa os limites do filme ao criar ações 

e movimentos no mundo, fazendo do trabalho de Coraci uma experiência 

contemporânea que tem lugar nas fronteiras, nos atravessamentos entre espaço sociais, 

ações artísticas e linguagens midiáticas.  

Outro procedimento poético que podemos identificar na realização do 

documentário é o compartilhamento, pensado aqui por Lucas Lespier a partir da 

abordagem de Mello: 

 

O compartilhamento da autoria diz respeito a uma transformação ocorrida na 
produção. Gera novas possibilidades de criação e questiona o sistema clássico 
do cinema com sua estrutura altamente hierarquizada e compartimentada. 
(LESPIER, 2017, p. 118) 

 

 

                                                             
2 Para conhecer melhor esta abordagem do conceito de dispositivo ver MIGLIORIN (2005; 2008) e (NEVES, 
2017). 



Vídeo-cartas3 são mensagens gravadas em vídeo destinadas à troca entre 

pessoas conhecidas ou mesmo desconhecidas. Em Das crianças Ikpeng para o mundo 

(2001), trabalho realizado nas oficinas da ONG Vídeo nas Aldeias4, quatro crianças da 

tribo Ikpeng apresentam suas vidas na aldeia. Apesar de o trabalho surgir como uma 

resposta à vídeo-carta das crianças de Sierra Maestra, em Cuba, não se destina 

exclusivamente a elas, como indica o próprio nome do vídeo. Essa característica de obra 

aberta possibilita diferentes respostas, como o trabalho Outra cidade (2009), produção 

que integra a pesquisa de Ruiz e parte da necessidade de pensar os trabalhos anteriores 

Olhos negros e Saudade, nos quais a elaboração das vídeo-cartas como estratégia de 

realização deu-se de forma muito intuitiva, como menciona a autora em sua dissertação. 

A troca de mensagens de vídeo pode também ser pensada pelo procedimento 

poético do compartilhamento: 

 

O compartilhamento do vídeo representa sua passagem de uma narrativa 
acabada para a construção dinâmica e interativa da narrativa. Esse 
compartilhamento marca a confluência do vídeo com o hipertexto e com as 
redes de comunicação. Tal fenômeno de ressignificação da linguagem é 
encontrado, por exemplo, nos circuitos das web-câmeras, que são concebidos 
como instrumentos de acesso indiscriminado a informações audiovisuais (via 
Google, YouTube, telefones celulares conectados à TV digital e programas de 
trocas de arquivos na rede virtual). (MELLO, 2008, p. 196) 

 

Podemos ver a criação de uma rede de comunicação audiovisual no 

documentário Saudade, vídeo-cartas para Cuba (2005, 25 min). O filme, realizado por 

Coraci Ruiz e Julio Matos, é resultado de uma viagem na qual cursaram o Taller de 

Realización de Documentales [Oficinas de realização de documentários] na Escuela 

Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV). O filme utiliza-se da 

troca de vídeo-cartas entre amigos do Brasil e de Cuba para construir sua narrativa. A 

proposta (dispositivo) dos realizadores foi gravar mensagens em vídeo com pessoas 

conhecidas no Brasil e entregar essas vídeo-cartas para os respectivos amigos em 

Havana, onde gravariam suas respostas. 

                                                             
3 Para conhecer a pesquisa do autor deste texto sobre vídeo-cartas, visite 
<https://projetovideocarta.wordpress.com/>. 
4 Disponível em: <http://www.videonasaldeias.org.br/2009/>. Acesso em: 01 fev. 2015. 
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http://www.videonasaldeias.org.br/2009/


 
OUTRAS ESTRATÉGIAS 

 

Três partes estruturam o trabalho, como em uma narrativa clássica de três atos. 

Na primeira parte, são apresentados os participantes, a proposta do filme, imagens de 

Cuba e as vídeo-cartas sendo assistidas. Na segunda parte, a narrativa se concentra em 

Cuba: as histórias dos participantes são ilustradas por imagens de cobertura de seus 

cotidianos e da vida em Havana. A terceira parte foca dramas pessoais, conflitos, 

dificuldades e planos para o futuro, além das respostas para as vídeo-cartas. 

Logo na introdução do filme, a equipe aparece no espelho de um elevador do 

prédio; em seguida, uma participante, Ireô, ao telefone, anuncia o dispositivo: “Alô. 

Quem fala? Juanita! Sabe quem fala? Ireô. [...] Sim, meu irmão e sua namorada vão fazer 

um curso de documentário aí na San Antonio, e vão ficar três semanas em San Antonio, 

e depois, bem, uma semana aí em Havana. Eu estou fazendo aqui uma coisa, um 

presentinho para você, com eles... você vai ver” (tradução nossa). Neste momento, são 

colocadas as delimitações de espaço (Brasil/Cuba) e de tempo (três semanas), as quais 

são recorrentes nos filmes que se utilizam de dispositivos. Contudo, a forma como os 

realizadores escolheram para enunciar esse dispositivo criativo do filme não deixa 

totalmente claro, desde o início, quais são as regras do mesmo. Não é possível saber, 

por exemplo, que existirão respostas para as vídeo-cartas enviadas, e também que não 

haverá a gravação da reação dessas respostas. 

Essa introdução com a fala de Ireô é intercalada com os créditos de abertura e 

com uma animação contendo o nome do filme. Uma trilha sonora com ritmo latino está 

presente em toda a introdução e se encerra com um clipe de imagens de Havana. Além 

de construir um clima e um ritmo para o documentário, a trilha enfatiza uma dimensão 

latina. Antes do início das vídeo-cartas, cartelas de créditos apresentam os nomes dos 

participantes ao lado do desenho de um mapa dos respectivos países – por exemplo, 

Ireô com o mapa do Brasil, Juana, Cibel e Patri com o mapa de Cuba. Esses recursos 

gráficos e sonoros são estratégias estilísticas que não fazem parte do dispositivo criado 

pelas trocas de vídeo-cartas. A legenda funciona mais como uma forma de organizar o 

mundo ou como a noção de polícia que faz a organização na partilha do sensível, 

conforme definição de Rancière.  



Um clipe de imagens indica a chegada da equipe a Cuba; logo depois, veem-se as 

condições em que as vídeo-cartas são exibidas para os participantes. Na casa de Martica, 

um notebook é colocado sobre uma mesa (figura 1). As videocartas são mostradas em 

montagem paralela, juntamente com as imagens das pessoas que as recebem. Essa 

montagem segue uma lógica interna de continuidade, um falso raccord que dá a 

sensação de simultaneidade que só existe no filme. Esse tipo de montagem transparente  

(XAVIER, 2005) é um recurso de linguagem utilizado, com mais frequência, em filmes 

narrativos hegemônicos.  

 

 
Figura 1: Martica assistindo à mensagem.  
Fonte: Saudade, vídeo-cartas para Cuba, 2005. 

 



 

Figura 2: Juana, Cibel e Patri assistindo à mensagem de Ireô. 
Fonte: Saudade, vídeo-cartas para Cuba, 2005. 

 
 

Tanto as vídeo-cartas como suas respostas são divididas em partes, que são 

montadas de forma intercalada. Pode-se identificar, ainda, dois tipos de fala entre as 

brasileiras: uma direcionada para a câmera, que é a mensagem para seu interlocutor; 

outra, já em terceira pessoa, contando suas experiências em Cuba e suas opiniões, como 

respostas a uma entrevista feita pelos realizadores. Essa mudança na fala deixa clara a 

presença dos realizadores como mediadores do processo, privilegiando outras 

estratégias, como a de entrevistas. A presença dos realizadores, no entanto, pode ser 

entendida como um procedimento oposto ao da transparência, como uma opacidade 

na recepção do trabalho, que quebra o potencial de fantasia ou alienação do espectador 

diante do filme, reafirmando que o documentário é um espaço de criação.   

Alik escolhe uma forma diferente de gravar a mensagem. Ela diz: “Eu e a Erica, 

faz um tempo, desde que voltamos de Cuba, queríamos enviar para Ileana e Jorge umas 

coisas, que a gente sabe que lá em Cuba eles têm dificuldade de conseguir”. Em um 

supermercado, ela compra produtos de higiene pessoal (sabonete e pasta de dente). 

Mesmo deixando os participantes escolherem parte da forma como as vídeo-cartas 

foram gravadas – por exemplo, o local da gravação –, os realizadores estão o tempo 



todo presentes, mediando essa produção, e até mesmo editando as mensagens que 

foram levadas para Cuba. Deixam, assim, de aproveitar a possibilidade que o dispositivo 

proporciona, qual seja, a de uma retirada do centro da enunciação, que deixaria a 

gravação das vídeo-cartas por conta dos participantes, o que traria, inevitavelmente, a 

potência e o risco do acaso e do descontrole para a produção. 

 

 

Figura 3: Alik na gravação de sua vídeo-carta em um supermercado. 
Fonte: Saudade, vídeo-cartas para Cuba, 2005. 

 

A maneira como as trocas das vídeo-cartas são realizadas – com a presença dos 

realizadores que levam o vídeo em seus notebooks – cristaliza um momento histórico 

de Cuba, no qual a troca de mensagens de vídeo pela internet, por meio de aplicativos 

de celulares, não era comum ou mesmo possível em razão da restrição do próprio acesso 

à internet. Cria-se, assim, uma rede audiovisual que permite o atravessamento entre os 

espaços sociais e as fronteiras, evidenciando o lugar de extremidade desse trabalho. 

Até a metade do segundo bloco, a estratégia de troca de vídeo-cartas 

(dispositivo) é mantida. Porém, na segunda parte do filme, os realizadores optam por 

outras estratégias. O dispositivo é deixado de lado e são priorizadas as entrevistas, nas 

quais os participantes respondem perguntas dos realizadores. Os cubanos relacionam 



suas histórias de vida com o regime político do país; Martica afirma sua posição de 

esquerda, de ser “vermelha” desde que nasceu; Juana conta sua experiência da 

Revolução junto a seus pais. As falas são intercaladas com imagens de Havana, e há um 

fundo musical. Essas passagens também são imagens produzidas fora do funcionamento 

do dispositivo e servem como elipses de tempo, não deixando evidente em que 

momento ocorreram.  

 

 

 



 

Figuras 4 a 6: Imagens de cobertura produzidas fora do funcionamento do dispositivo. 
Fonte: Saudade, vídeo-cartas para Cuba, 2005. 

 

 

Na última parte do documentário, as estratégias se misturam. Algumas respostas 

diretas às vídeo-cartas, resultado do funcionamento do dispositivo, juntam-se às 

histórias pessoais e aos planos para o futuro. O tema da gravidez surge na fala de Ireô e 

na cena do nascimento do filho de Alik; também aparece o relacionamento entre mães 

e filhas, dada a predominância das mulheres no documentário. 

Segundo a classificação de Bill Nichols, o filme pode ser entendido como modo 

participativo pela forma como é enunciado o encontro entre o cineasta e os 

participantes. “No documentário participativo, a entrevista representa uma das formas 

mais comuns de encontro entre cineasta e tema.” (NICHOLS, 2005, p. 159). Tendo em 

vista que essa classificação não dá conta de uma dimensão possibilitada pela troca das 

vídeo-cartas entre os participantes, haja vista a existência de um hibridismo entre a 

linguagem da carta e a do vídeo, e a da vídeo-carta e a do documentário, buscamos no 

vetor de leitura das extremidades os procedimentos poéticos da contaminação e do 

compartilhamento (MELLO, 2008).  



Em Saudade, vídeo-cartas para Cuba, a principal estratégia utilizada pelos 

realizadores é a troca de vídeo-cartas (mensagens de vídeo entre amigos brasileiros e 

cubanos), artifício que entra em circulação por meio da mediação dos realizadores. A 

utilização dessa estratégia pode ser entendida como um dispositivo, uma estratégia 

artística. O filme revela, em uma dimensão micropolítica, uma relação intimista e 

carinhosa entre amigos distantes, que se estende aos realizadores; em uma dimensão 

macro, apresenta uma visão sobre o regime político de Cuba.  

Entretanto, mesmo utilizando-se de um dispositivo, Saudade não pode ser 

entendido como um filme-dispositivo na perspectiva de Migliorin (2005; 2008), por 

lançar mão de outras estratégias, como entrevistas, passagens em vídeo musicadas 

(videoclipes) e recursos gráficos que se abrem para outras lógicas, para outros efeitos 

de sentidos além daqueles possibilitados pelo dispositivo.  

O uso de diferentes estratégias enunciativas faz com que o trabalho se relacione 

menos com uma tradição do movimento americano do Structural film da década de 

19605 (uma das influências dos filmes-dispositivos) e mais com as experiências 

contemporâneas de produção de singularidades pela ação limítrofe entre linguagens. 

O trabalho de Corari e Julio é um documentário que se utiliza de dispositivo, que 

inicia um movimento no mundo, provocando e potencializando encontros, mas que não 

preserva o dispositivo até o fim. Assumindo outros caminhos e prescindindo de uma 

enunciação compartilhada entre os participantes, o documentário retorna o centro da 

enunciação para os realizadores.  

O filme encontra sua maior potência nos encontros proporcionados pelas trocas 

de vídeo-cartas, que relevam camadas de afetos que provavelmente não apareceriam 

em uma entrevista formal, demostrando, assim, a eficiência de tal estratégia. 

  

                                                             
5 Structural film foi um movimento de cinema experimental que teve seu início nos Estados Unidos na 
década de 1960 e se desenvolveu na década seguinte no Structural/materialist films no Reino Unido. Os 
filmes tinham como característica a repetição de trechos com durações semelhantes. 
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