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Um cinema de sensações... 

B
uscando essas coisas que icam, o documentarista Mar-

cos Pimentel (‘A poeira e o vento” - doc. 35mm .2011) 

se lança num universo de pessoas que vivem isoladas 

geograicamente. Na região do Parque Estadual de 

Ibitipoca encontra o ambiente perfeito para registrar pequenos 

rituais diários temperados com situações da memória e da emo-

ção, o que resulta um clima de mistério e celebração. Mistério dos 

olhares de personagens se relacionando com a câmera e celebra-

ção de uma relação inteira com a natureza.

O resultado é uma obra extremamente sensorial, percebida e 

sentida por luxos de ruído do vento, movimento da vegetação 

e personagens entregues corajosamente à ação implacável e in-

tensa do tempo.

Depois de um mergulho nas veias dos espaços urbanos e seus 

habitantes com a trilogia “Urbe”, “Taba” e “Pólis”, o documenta-

rista desloca seu olhar e afeto para o exato oposto: áreas rurais, 

as mais isoladas possíveis. Pessoas que mergulhadas em práticas 

de trabalho e subsistência, constroem um diálogo constante com 

a natureza e com o tempo.

Se na trilogia o artista claramente dialoga com Vertov (Dziga Ver-

tov – cineasta russo diretor de “Um homem com uma câmera”- 

1929), agora a conversa muda de interlocutor e se aproxima de 

Flaherty (Roberty Flaherty – realizador americano de “Nanook, 

o esquimó”, de 1922 e “Moana”, de 1926), isso traz uma alteração 

substancial nos ilmes e nas sensações, mas há coisas que icam.

Na trilogia, temos um pulsar dos seres urbanos numa monta-

gem clara, precisa, exata, que leva o expectador aos seus rituais 

modernos de sobrevivência, como o deslocamento, a produção 

seriada, o nascimento e a morte. Na nova empreitada, o diretor 

desacelera e deixa que a natureza e as personagens e suas prosai-

cas atividades ditem o ritmo da narrativa. Aí temos um transcor-

rer surpreendente, que por mais que pareça que não vai chegar 

a lugar algum, na verdade, chega a todos os lugares, porque ao 

transcorrer, divide conosco, expectadores, o desaio de mirar o 

derradeiro passar do tempo em suas marcas num monte de po-

eira ao vento.

Se o ritmo e a precisão da montagem vão dialogando com a for-

ma dos ilmes, há algo que não se altera, que de uma forma ou de 

outra, vem se fazendo presente em cada novo plano da trajetória 

desse cineasta: um profundo humanismo na relação com as per-

sonagens e a intensa batalha do homem com o tempo. Pois como 

diz uma música do grupo mineiro Pato Fú (“A Verdade sobre o 

Tempo” de John Ulhoa do álbum “Daqui pro Futuro” – 2007 – 

Pato Fú) “...a vida é como um gás, só um sopro, só um vento, nada 

mais...daqui pro futuro falta só um piscar, que é pro tempo não 

mais nos enganar....ele agora vê que o tempo é uma ilusão, e o 

passado são as linhas em suas mãos, ou não,... a vida é muito mais 

que os dias, que os deuses, que jornais.... ”

E é esse “muito mais” que é a vida que nos salta aos olhos no 

escuro do cinema quando vagarosamente vamos desvelando a 

força daquelas personagens sempre por intensas e fortuitas sen-

sações...

O ilme foi premiado como melhor documentário brasileiro de 

curta metragem no 16º É Tudo Verdade, maior festival de docu-

mentários da América Latina. Segundo o júri “pelas suas qualida-

des cinematográicas, que dispensam o uso da palavra”. Pois, a 

palavra que ica é sensação.

Fugidia e iluminada, como poeira ao vento...

Cristiano Rodrigues*

Talvez uma das coisas mais fugidias de se mirar seja um monte de poeira ao vento./ Você olha é uma coisa. Pisca!  Já é outra! / De tão fugaz, o que 
ica é uma sensação. /  Pela forma, cor, luz, intensidade ou volume do vento ou da poeira... /... mas sempre ica!

*Professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, mestre em Multimeios pela Unicamp e Doutorando em Educação pela UFJF
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