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RESUMO 
Este trabalho é fruto de duas pesquisas de doutorado em andamento no Programa de Pós-
Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV/UFG) que 
têm como tema dois cineastas: a produção de Josafá Duarte (Forquilha – CE) e de Martins 
Muniz (Goiânia – GO), realizadores populares que trabalham em regime de cooperativa. 
Tomando como base suas narrativas de vida, discute epistemologicamente a relação 
estabelecida entre biografia e constituição de memórias no âmbito dos sujeitos pesquisados, 
bem como dos pesquisadores. 
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ABSTRACT  
This work is the result of two doctoral researches in progress at the Programa de Pós-
Graduação em Arte e Cultura Visual of the Universidade Federal de Goiás (PPGACV / 
UFG), which focus on two filmmakers: the production of Josafá Duarte (Forquilha - CE) and 
Martins Muniz (Goiânia - GO), popular directors who work in a cooperative regime. Based on 
his life narratives, it discusses epistemologically the established relationship between 
biography and the constitution of memories within the scope of the subjects studied, as well 
as the researchers. 
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Apresentação 

Josafá Duarte e Martins Muniz não se conhecem. Eles pertencem a grupos sociais 

díspares, são de gerações diferentes e possuem histórias de vida distintas. Estão 

separados por mais de 2.300 quilômetros. Entretanto, Josafá Duarte e Martins Muniz 

estão unidos por uma atividade comum: fazem parte do grupo de realizadores de 

cinema que trabalha sem fins lucrativos, com parcos recursos financeiros, técnicos e 

tecnológicos disponíveis – portanto, fora dos padrões comerciais – e em sistema de 

cooperativa. Josafá Duarte comanda o grupo Cinecordel no distrito de Salgado dos 

Mendes, município de Forquilha, na zona norte do Ceará, a 240 quilômetros da 

capital Fortaleza. Muniz está à frente do Sistema CooperAção Amigos do Cinema, e 

tem como base a cidade de Goiânia, capital de Goiás. 

Os sujeitos deste artigo 

[...] não se submetem a classificações que os localizem entre 
vencedores ou vencidos. Tomam parte, sim, da corveia anônima, 
como cidadãos que, desconhecendo as adversidades, atuam em 
seus próprios contextos, construindo suas próprias narrativas, entre 
tessituras, diálogos e negociações sempre dinâmicas, entrecortadas 
por dificuldades e conflitos, mas também por sonhos e paixões 
(MARTINS, 2013, p. 13). 

Josafá Duarte e Martins Muniz multiplicam a experiência proporcionada pelo cinema 

desde sua gênese, no final do século XIX. Linguagem e imagem são temas de 

debates entre teóricos a partir de então, sobretudo pela experiência no campo da 

percepção e na visualidade individual. Dessa forma, como observou Walter 

Benjamin (2011), os filmes possibilitam uma carga de “fruição” mista com “prazer 

estético”, levando à ruptura com o rito de contemplação da imagem. 

Para além do debate em torno do caráter de imagem “per se”, e dos avanços 

tecnológicos que possibilitam sua reprodução e a constituição do cinema popular, o 

objetivo deste trabalho encontra-se colocado na memória de Josafá Duarte e Martins 

Muniz, indivíduos “fazedores de imagem”, com seus processos de “fazê-las” e 

“narrá-las”, no âmbito dos seus coletivos de trabalho. 

No processo de construção de filmografias, a memória ocupa papel central. A 

memória traz consigo experiências sensoriais, afetos, enfim, a constituição da 

subjetividade dos realizadores de cinema. 
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Em Deleuze (HUR, 2013), a memória não aparece como algo a ser restituído, mas 

como construção de um movimento. A memória está articulada a outro importante 

conceito: o tempo. O filósofo francês não define o tempo em termos de regularidade 

ou linearidade: 

[...] ao invés de uma linha do tempo, tem-se um emaranhado de 
tempo, em vez de fluxo, uma massa; em lugar de um rio, um 
labirinto; não mais um círculo, porém um turbilhão em espiral (HUR, 
2013, p. 180). 

A memória, para Deleuze (HUR, 2013), opera como dispositivos nestes fluxos de 

tempo assimétricos. 

Portanto, a memória não se restringe a uma versão única e linear 
sobre os fatos, e sim possui um caráter múltiplo, difuso, caótico, em 
que se ramifica e se desdobra de uma maneira magmática, a partir 
de uma interconexão de múltiplos planos temporais, que inclusive 
podem contradizer-se um com o outro (HUR, 2013, p. 181). 

Memória traz consigo a experiência subjetiva sobre o ato de ver filmes, mas também 

sobre os afetos (também no sentido de afetar-se) que envolvem o olhar que abraça 

o écran da sala escura. O aprendizado a partir do ato de “ver filmes” gera novas 

relações pessoais com a imagem cinematográfica. A memória lança-se sobre a 

experiência e é compartilhada no interior de um coletivo de trabalho. Neste sentido, 

memória compartilhada na experiência com o outro gera conhecimento em um 

processo mútuo de aprendizagem. 

O ambiente deste texto procura discutir como o campo de produção da imagem do 

cinema de Josafá Duarte e de Martins Muniz é constituído pela memória, e de que 

forma são as socializadas no contexto das relações entre os eles e os 

pesquisadores. 

Da mesma maneira, a memória constitui um importante eixo para os pesquisadores 

que desenvolvem seus estudos: diários de campo, gravações em áudio e em 

audiovisual, entrevistas, são ferramentas de registro de memórias para a 

constituição de narrativas biográficas. Dessa forma, pesquisadores são 

atravessados pelas memórias dos sujeitos de seus pesquisados, constituindo, 

assim, seu próprio campo de memórias. 
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Este artigo foi composto, então, em uma via de mão dupla. Em um primeiro 

momento, apresenta o texto que organiza a narrativa biográfica dos cineastas 

cearense e goiano. De acordo com Elizeu de Souza, a criação do “eu” é uma arte 

narrativa, um ato performativo pelo qual “dizer” é “fazer” com que o “outro” consista 

em um “em si”. Dessa forma, o sujeito que narra produz formas de existência para 

ele e para o outro, deixando-se ler no que diz, mas também nas entrelinhas, nas 

pausas e hesitações, no que fica vago, no não dito, no que está implícito (SOUZA, 

2015). 

Para levar a cabo este artigo, foram realizadas quatro entrevistas com o cineasta 

cearense (três presenciais e uma por telefone), bem como anotações em diário de 

campo, e investigação a partir do blog Forquilha Cinecordel e do seu canal no 

YouTube. De maneira semelhante, foram feitas entrevistas, diários de campo, 

registros audiovisuais, conversas informais e participação direta nos processos de 

realização dos filmes Fora do Padrão (2012) e A Última Bandeira (2016) de Martins 

Muniz que compõem o acervo de filmes disponíveis no site YouTube (SISTEMA 

COOPERAÇÃO AMIGOS DO CINEMA, 2011). 

Em um segundo momento são destacados aspectos das narrativas desses sujeitos 

pesquisados, que apresentam pistas sobre a motivação para a realização do 

trabalho como cineastas populares. Nesta parte são evocadas as memórias do 

pesquisador durante o a investigação de campo: narrativa sobre organização do set 

de filmagem, funções, relações e impressões sobre o processo fílmico. Portanto, o 

trabalho aqui posto passa de biográfico para autobiográfico. 

Escrever uma narrativa (auto)biográfica para um artigo é trabalhar compondo um 

mosaico de muitas matizes, procurando recortar elementos que apresentem sentido, 

organizem a narrativa e tragam as informações necessárias. Nesta acepção, somos 

portadores de memórias e de histórias, com procuração de terceiros para contá-las. 

Com o mesmo senso de responsabilidade, recebemos nosso próprio salvo conduto 

para narrarmos nossa experiência neste processo. Portanto, cabe uma advertência: 

este é apenas um recorte possível de Duarte e de Muniz, uma fração selecionada de 

suas memórias. Da mesma forma, tornam-se pedaços de nossas próprias memórias 

enquanto produtores de textualidades. 
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Josafá Duarte: narrativa biográfica entre a vida e o cinema popular 

Josafá Duarte se define como alguém que “ama a terra”, e é agricultor. Nascido em 

1960, foi criado em Salgado dos Mendes, pequeno distrito de Forquilha. Até hoje, o 

acesso à localidade – que foi, segundo Josafá, “colonizada” por seu bisavô em 1890 

ou em 1895 – é feito por estrada de terra, ou “de carroçal”, como preferem os 

cearenses. Depois de passar alguns anos vivendo em Sobral, cidade polo vizinha a 

Forquilha, em 1977 mudou-se com sua família para Fortaleza. 

Na capital, Josafá morou na região da Parangaba, em uma localidade conhecida 

como “Baixa da Jumenta”. Neste local, carente de serviços sociais básicos, começou 

a militar politicamente: colaborou com a fundação de uma associação de moradores, 

lutou por urbanização e moradia, e organizou famílias sem teto. Após contato com 

líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) reuniu 40 famílias 

e procurou fazendas com perfil de desapropriação pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Em 1997 – 20 anos depois de chegar a Fortaleza – participou da ocupação da 

Fazenda Lagoa Grande, latifúndio improdutivo de 1.600 hectares, no município de 

Pentecoste, distante cerca de 100 km da capital. 

Em 2001, ex-moradores da fazenda – antigos funcionários fieis ao ex-proprietário – 

ameaçaram Josafá de morte. O grau de gravidade da situação exigiu que Josafá 

ficasse sob proteção da Polícia Federal – a pedido de funcionários do Incra – por 10 

dias. Depois de sofrer por um ano ameaças de morte, Josafá voltou para Salgado 

dos Mendes em 2002, de onde se ausentara desde os oito anos de idade. Na época 

de seu retorno já tinha 42 anos, estava casado e com três filhos homens. 

De volta à sua terra natal Josafá labutou na agricultura, como professor, e viveu 

realizando pequenos trabalhos, como capina, plantio, brocado, etc. Entretanto, com 

o passar do tempo, ao se deparar com o abandono de seu distrito, retomou sua 

militância: criou um jornal chamado Sociedade Salgadense, onde denunciava a 

carência de sua localidade e os desmandos dos políticos locais. A publicação existiu 

entre 2006 e 2015. 
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Josafá começou a fazer cinema de forma despretensiosa em 2006. Conseguiu uma 

câmera de vídeo emprestada e rodou o filme em sua comunidade em apenas um 

dia. “A história de um galo assado” (2006) foi feito sem nenhum conhecimento 

técnico.  

De volta a Salgado dos Mendes, o cinema se transformou em veículo de denúncias 

políticas e de questionamento. Através da comédia, os filmes de ficção de Josafá 

abordam temas como compra de votos, corrupção e injustiças sociais. Segundo ele, 

diante de uma comunidade com muitos analfabetos, o cinema é uma ferramenta 

para levar seu discurso para um número maior de pessoas, e em localidades mais 

distantes. Josafá reconhece que “ter que fazer” filmes era mais importante do que 

“saber fazer filmes”. 

Com o passar do tempo, o cineasta de Salgado dos Mendes foi se qualificando em 

cursos de audiovisual na sede de Forquilha e em Sobral. Após 11 anos da 

realização de seu primeiro filme Josafá soma 25 obras, entre curtas, médias e 

longas-metragens. Do ponto de vista formal, suas produções podem ser definidas na 

categoria do cinema clássico narrativo, sem flashbacks, e as histórias têm início, 

meio e fim. Segundo o próprio Josafá, o universo de sua obra está circunscrito ao do 

homem do sertão cearense: personagens típicos (o avarento, o político corrupto, a 

vizinha fofoqueira) e seu linguajar, costumes, lendas, tradições, enfim, elementos 

culturais de sua terra.  

A circulação de sua obra foi ganhando capilaridade ao longo dos anos. Hoje, 

costuma ser levada à público eventualmente nos parcos espaços públicos de 

Salgado dos Mendes e de Forquilha. Neste sentido, a internet tornou-se importante 

aliada na divulgação de seus filmes. Josafá possui um blog chamado Forquilha 

Cinecordel, criado em 2013 e que está desatualizado desde maio de 2015. Parte de 

suas produções pode ser encontrada em diferentes canais do YouTube. O canal de 

streaming chegou a pagar U$ 100,00 convertidos em reais depois que o filme “Por 

debaixo dos panos” (2010) atingiu mais de 100 mil visualizações. De todas as 

produções de Josafá, “O homem que queria enganar a morte” (2014) passou de um 

milhão de visualizações. 
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A militância de Josafá Duarte no campo do cinema resultou no surgimento de novos 

cineastas em Forquilha, dentre eles Aureliano Shekinah, Paulo Talentos e Ronaldo 

Roger. Josafá encontra, em sua comunidade, vizinhos e amigos que atuam em seus 

filmes. Além de todos, sua esposa, Noélia Duarte, assume importante função, 

atuando, ajudando com figurinos, preparação de lanches, e o que mais for 

necessário. Junto, o grupo compõe o Cinecordel, misto de produtora informal e 

coletivo de trabalho, que produz sem nenhum tipo de ganho financeiro. 

O trabalho coletivo, ignorado pelo poder público municipal durante quase uma 

década, acabou ganhando visibilidade e parceria, que resultou na criação do 

Festival de Cinema de Forquilha, responsável pela exibição de filmes da região norte 

do Ceará. O evento, anual, existe desde 2014. Em todas as três edições Josafá 

recebeu pelo menos um prêmio. Entretanto, a honraria mais importante com a qual o 

cineasta forquilhense foi agraciado foi o prêmio do júri popular para “Cadê meu 

zóculos” (2015) no V Festival Brasileiro do Cinema Digital de Jijoca de Jericoacoara, 

no Ceará, em 2015. 

Martins Muniz: narrativa biográfica e cinematográfica de um encantador de 

passarinhos selváticos 

O set de filmagens está montado. No cenário várias pessoas transitam: atores, 

técnicos e curiosos. Entre os sons indistinguíveis dos diálogos alheios, em um 

assento improvisado, Martins Muniz, 67 anos, adapta o roteiro para suprir a falta de 

atores. O cineasta é pragmático e resolve colocar um mesmo ator para representar 

diferentes personagens: ninguém vai reparar, diz Muniz. A cena descrita é de seu 

último filme, A Última Bandeira, realizado em 2016, em parceria com o Sistema 

Cooperação Amigos do Cinema. 

Nascido no interior do Estado de Goiás, Martins Muniz muda-se com sua família 

ainda criança para a capital Goiânia em busca de melhores condições de vida. 

Nesse processo, Muniz faz os seus primeiros contatos com o cinema. Em 1958, aos 

dez anos de idade, após uma sessão do filme norte-americano Da Terra Nascem os 

Homens (1958) em um cinema da cidade, decidiu que viveria para e pelo cinema. 

Nos dois anos seguintes procurou conciliar sua fixação pelas imagens em 

movimento e a escola que lhe ocupava o tempo. 
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Como em uma narrativa cinematográfica, o personagem, neste caso o próprio 

cineasta, já se depara com um desafio típico das narrativas clássicas: continuar os 

estudos na escola formal ou dedicar-se ao processo de aprender a fazer cinema. A 

situação financeira da família em conjunto com a vontade de fazer filmes impele 

Muniz a escolher pela arte das imagens em movimento. A estratégia traçada por ele 

era a de adquirir habilidades que lhe rendessem algum dinheiro e que propiciasse 

alcançar seu objetivo. Decidiu-se então pelas profissões que se relacionavam de 

certa maneira com alguma etapa na produção de imagens. 

Ao passo que Muniz envelhece, sua memória1 não lhe permite um relato fidedigno 

da sequência dos ofícios que adquiriu ao longo de sua vida e tampouco o tempo em 

que permaneceu neles. Entretanto, pela característica de cada um, é possível traçar 

uma linha sequencial das atividades conforme se envolvia diretamente e 

indiretamente com cinema. Lembra ele, mesmo que remotamente, a importância de 

observar as imagens antes de produzi-las. Seu primeiro emprego, operador de 

cinema (projecionista). 

Durante este período, meados da década de 70, lamentou a ausência de um espaço 

formal para o ensino da sétima arte que poderia ter encurtado a sua trajetória de 

aprendizado: 

Não era possível estudar cinema em uma escola, pois não havia 
escola de cinema em Goiás. O jeito era se aproximar de pessoas 
que trabalhavam com isso. Ficar no pé delas e aprender o máximo 
de coisas que elas poderiam ensinar. Eu enchi o saco de muita 
gente. (MUNIZ, 2016) 

As primeiras oportunidades de trabalho consistiam em substituir os projecionistas 

que estavam de folga. Muniz passou pelos principais cinemas de Goiânia como Cine 

Campinas, Cine Ouro, Cine Capri e Cine Goiânia. A medida que mostrava interesse 

em permanecer na função, passou a trabalhar efetivamente nestes locais. Desta 

forma foi capaz de aprender um dos processos básicos da realização 

cinematográfica, a montagem.  

A tecnologia de projeção cinematográfica, na década em que exerceu suas 

atividades de operador de cinema, exigia certa habilidade manual para montar os 

filmes. A película chegava à sala de projeção separada em várias caixas. Quanto 
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maior a duração do filme, maior era a quantidade de caixas que indicavam a 

metragem2 da fita fílmica. 

Os artifícios utilizados por ele para remendar a película fotográfica remontam às 

técnicas utilizadas por George Méliès no clássico cinematográfico Viagem à Lua 

(1902). A sequência do filme e consequentemente a construção de seu sentido, 

depende de como “colar” as imagens. Sobre o processo ele relembra que, 

[...] o filme chegava em várias caixas, enrolado em papel e até jornal. 
Nós tínhamos a indicação da sequência, mas poderíamos montar o 
filme do jeito que queríamos. Na época, a cola para isso (emendar 
uma tira fílmica a outra) era muito cara, então preparávamos nossa 
cola à base de acetona. No fim dava certo. (MUNIZ, 2016) 

Após sentir-se seguro nas atividades de projecionista, resolveu se aprofundar na 

relação de captura de imagens por meio da fotografia. Se aproximou então dos 

fotógrafos ambulantes, os lambe-lambe, espalhados pelo centro de Goiânia. Com 

eles pôde tomar ciência dos conhecimentos básicos das técnicas fotográficas. Além 

da noção de plano fotográfico, enquadramento, incidência de luz, tornou-se íntimo 

dos processos químicos de revelação e ampliação do material fotográfico. 

Está vendo esta foto na parede? – Aponta para uma imagem de sua 
esposa, Vagna Muniz – Eu mesmo que tirei. Usei a mesma máquina 
que o pessoal do lambe-lambe usava para trabalhar. Era uma 
máquina antiga, mas funcionava muito bem. E não foi só isso. Eu 
também revelei e ampliei a foto. Pode parecer difícil, mas é só 
preparar uma mistura de metol e sulfito de sódio para revelar a 
imagem no filme fotográfico e depois ampliar. (MUNIZ, 2016)  

A partir do universo das imagens fixas, ele adentrou no espaço das imagens em 

movimento. Passou a trabalhar como cinegrafista e logo em seguida como 

desenhista para estúdios de animação em agências de publicidades da cidade. Em 

situação financeira mais confortável, dedicou-se às atividades de iluminador, 

cenógrafo, escritor e, em alguns momentos, à interpretação cênica. 

Os conhecimentos foram finalmente articulados em uma estrutura que lhe permitiria 

exercer a realização cinematográfica: escrita – roteiro, planejamento de arte, direção 

de atores, fotografia – cinegrafia, edição – montagem e projeção. Surgem então as 

primeiras investidas cinematográficas de Martins Muniz e com elas o Sistema 

Cooperação Amigos do Cinema. 
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O Sistema Cooperação Amigos do Cinema foi pensado por Muniz para coletivizar o 

conhecimento constituído pelas suas experiências profissionais e artísticas. Apesar 

de idealizar o filme, há um contexto de capilaridade, pois a construção da narrativa 

se dá na aceitação dos outros sujeitos atores, no múltiplo sentido da palavra. 

A gente vai com um filme e volta com outro. Nunca saberemos quem 
estará disponível para participar no dia da filmagem. Hoje a pessoa 
que interpreta determinado personagem participou de todas as cenas 
e no outro dia, por um motivo qualquer, ela não comparece. Aí a 
gente tem que resolver. As vezes o personagem morre e nas outras 
se transforma. O objetivo é se divertir e aprender a fazer cinema. 
(MUNIZ, 2016) 

Apesar de operar fora dos circuitos hegemônicos de realização e produção 

cinematográfica, Martins Muniz e o Sistema Cooperação Amigos do Cinema foram 

reconhecidos por alguns grupos do universo cinematográfico goiano e por dois 

festivais de cinema com projeção internacional. As últimas homenagens consistiram 

na participação exclusiva da mostra “Cadmus e o Dragão” do Fronteira – Festival 

Internacional do Filme Documentário (FRONTEIRA FESTIVAL, 2015) e da mostra 

paralela do Festival Perro Loco 5 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2015) 

ambos realizados em 2015.  

Josafá Duarte e Martins Muniz: entre narrativas, memórias e socialidades 

Metodologicamente, trabalhar com narrativas (auto)biográficas pressupõe o 

acionamento da memória, e de tudo que a compõe: fabulação, esquecimentos e 

motivações. O ato de narrar é, antes de tudo, humano e socioantropológico. Diante 

de sua biografia os indivíduos se colocam perante o mundo e a sua sociedade. Para 

o sociólogo Wright Mills (1965), é possível estabelecer uma relação entre as 

biografias individuais e os processos históricos, e este não é um privilégio dos 

cientistas sociais, mas uma das características dos artistas e de suas obras. Os 

indivíduos são condicionados pela vida social, mas não ficam inertes diante dela. 

Chegamos a saber que todo indivíduo vive, de uma geração até a 
seguinte, numa determinada sociedade; que vive uma biografia, e 
que vive dentro de uma sequência histórica. E pelo fato de viver, 
contribui, por menos que seja, para o condicionamento dessa 
sociedade e para o curso de sua história, ao mesmo tempo em que é 
condicionado pela sociedade e pelo seu processo histórico (MILLS, 
1965, p. 12). 
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Neste sentido, está imbricada na mesma direção a paixão pelo cinema e o 

sentimento de pertencimento a uma comunidade. A luta política é indissociável da 

experiência de ir ao cinema durante a infância. A paixão de Josafá pelo cinema 

remonta ao intervalo entre 1968 e 1977– período em que morou em Sobral – quando 

começou a ir ao cinema no final de semana. 

[...] nessa época Sobral tinha dois cinemas: o Cine Alvorada e o Cine 
Rangel – nos anos 70. Eu gostava muito de todo o sábado à noite... 
eu tinha que ter um realzinho, um cruzeiro, né, pra mim assistir o 
filme. Né?! Então, eu gostava muito, e via aqueles cartazes, via tudo, 
e tinha aquela paixão. Inda cheguei a fazer uma maquinazinha 
pequena – eu me lembro – de papelão, né, e consegui algumas fitas, 
né, que cortava lá no Cine, e eu e passava em casa. Né?! Eu botava 
uma luz – essas luz incandescentes – e passava na parede 
projetando o filme (DUARTE, 2017). 

Ao longo de sua história, Josafá se lembra dos filmes que o fascinaram e marcaram 

sua biografia. Uma biografia cuja memória foi constituída, no sentido de Mills (1965) 

ao longo de contextos históricos. 

Eu acho assim: tem [...] uns seriado que eu assisti quando era 
pequeno, [...] Mas dos filmes que eu adoro, assisti [...] “Casablanca”! 
[Michael Curtiz, 1942] [...] É um filme em preto e branco que eu 
assisti mais de 50 vezes mas eu gosto, eu gostei da história, muito 
bonito o filme, né?! Assisto muito. Mas foi os filmes brasileiros que 
eu... Eu gosto muito de comédia, né?! Eu gosto do filme “O auto da 
Compadecida”, né?! [Guel Arraes, 1999] (DUARTE, 2013). 

A relação entre memória, experiência de vida e realização cinematográfica é 

intrínseca à trajetória pessoal de Muniz. É por meio do fazer cinematográfico, da 

prática de experimentar empiricamente o cinema, que encontram respaldo as suas 

narrativas cotidianas mais íntimas. Mais importante que o produto é a experiência 

adquirida. 

O interesse é sentir orgasmo ao fazer cinema sem compromisso 
considerando [sic] o cinema de recreação. Tem gente que gosta de 
pescar, tem gente que gosta de futebol e eu gosto mesmo é de fazer 
cinema. (MUNIZ, 2016) 

Destarte, é comum a transposição de acontecimentos e experiências pessoais de 

Martins Muniz em suas obras. Em 2014 ele lança o filme Parkinson, e agora? 

(MUNIZ, 2014) que mesmo sendo um filme de ficção é inteiramente baseado no 

momento de sua vida em que descobre ser portador da doença. O cinema, para 
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Muniz, funciona como uma espécie de catalizador de vivências onde cada um pode 

“contar a sua própria história” (MUNIZ, 2016) e assim criar um registro histórico. 

Neste aspecto a participação dos membros da equipe e da comunidade em suas 

obras é frequente. Não raramente, sujeitos não atores - a partir da perspectiva 

formal -  ganham destaque nos filmes, incluindo o poder de mudar as narrativas. 

Para Muniz a colaboração e a coletividade são os elementos fundamentais para a 

realização cinematográfica democrática. 

Assim, em uma tentativa de perpetuar o fazer cinematográfico, mesmo que em 

parcas condições de realização, Muniz faz da sua paixão pelas imagens em 

movimento a ferramenta para marcar a sua e a posição dos outros sujeitos na 

história e quem souber “uma história melhor, que conte outra” (MUNIZ, 2016).  

Considerações finais sobre biografia, experiência e memória 

Nas pesquisas biográficas sobre Josafá Duarte e Martins Muniz, estão circunscritas 

histórias e estórias, mediadas pelas memórias, resultantes de precisões e 

imprecisões. Neste processo arqueológico, há aquilo que está visível sobre a 

epiderme, mas existe também o que jaz nas sombras do que não é narrado porque 

a lembrança não alcança, ou pelo que a memória conscientemente silencia. 

Todos somos portadores de uma imagem social, de uma assinatura na identidade, 

como nos lembra Bourdieu (2006). Dessa forma, a pesquisa com narrativas 

biográficas está sujeita às ilações com relação às expectativas sobre os discursos 

narrados. Dessa forma, a memória não fica impune aos contextos sociais aos quais 

é submetida. 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si 
suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não 
a associação a um “sujeito” cuja constância certamente não é senão 
aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar 
explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a 
estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as 
diferentes estações (BOURDIEU, 2006, p. 189–190). 

Os dados levantados, orientados por questões originárias de uma pesquisa, não 

podem ser resumidos a binaridades como verdade e mentira, depoimentos e 

omissões, indivíduo e sociedade. 
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Entretanto, os sujeitos Josafá e Martins Muniz também não são inventados. Eles são 

frutos do conjunto de experiências entre pesquisador e pesquisado e, sobretudo, 

resultam de encontros e relações singulares. Mas é necessário observar que ambos 

– pesquisadores e pesquisados – estão inseridos em dados campos sociais. 

Portanto, é necessário conhecer o conjunto das relações objetivas que unem estes 

agentes em confronto com outros agentes envolvidos no mesmo campo 

(BOURDIEU, 2006). 

Dessa forma, nestas relações, novas experiências são criadas e, com elas, novas 

memórias serão construídas para sujeitos pesquisadores e para os sujeitos 

pesquisados. 

Por fim, cabe lembrar que os sujeitos pesquisados promovem ações conjugadas no 

gerúndio: seguem sendo, relembrando, conjecturando, refazendo seu presente e 

reconstruindo seu passado, no sentido de memória construído por Deleuze (HUR, 

2013). 

Notas 

1 Não há documentos trabalhistas que comprovem seus vínculos empregatícios além de alguns produtos 
oriundos de suas atividades. Álbuns fotográficos, arquivos de filmes antigos e peças cenográficas estão entre os 
itens guardados em uma espécie de arquivo que mantém em sua casa. 
2 Os termos longa-metragem, média-metragem e curta-metragem advém da extensão da fita fílmica que indica a 
duração do filme. Nas projeções tradicionais em película 35mm eram necessários 24 quadros fotográficos para 
formarem um segundo de imagem em movimento. 
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