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Resumo expandido 
A investigação do processo criativo (em andamento) do filme Goyania é o objeto da minha 
pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual. A narrativa aqui apresentada é a 
introdução, uma primeira parte, já concluída, dessa poética. No início do percurso de 
construção do filme fiz uma imersão na História da cidade onde nasci e vivo; em suas 
pequenas histórias; em meus próprios lembretes e lembranças; em documentos e imagens 
de arquivos de família (cartas, fotografias, filmes antigos); arquivos do Museu da Imagem e 
do Som – MIS; cinejornais produzidos na década de 1940 pelo DIP – Departamento de 
Imprensa e Propaganda; materiais oriundos de pesquisas acadêmicas, entre outros, 
procurando conhecer, por meio das imagens do passado, as visualidades que caracterizam 
meu local de origem e de partida para o mundo. Ao buscar uma forma para o filme que 
fizesse jus à potência das imagens encontradas, avistei diversas possibilidades: a de 
reescrever a história da jovem Goiânia por meio do gesto de rever imagens do passado; 
desenhar um retrato da cidade traçando outra versão à história oficial; criar uma visualidade 
da minha cidade ao percorrer seu imaginário, ao revisitar nossas histórias pessoais e as 
imagens aqui produzidas. Para isso, não me interessava confirmar a “veracidade” de um 
arquivo, mas, primeiramente, investigar o contexto de sua elaboração: a serviço de quem foi 
produzido, com qual objetivo e por que foi preservado. Os arquivos carecem de profunda 
análise, demandando tanto crença quanto desconfiança, desafiando discernimento e 
capacidade de interpretação, considerando, conforme o entendimento de Didi-Huberman 
(2012, p. 210), tanto sua “natureza lacunar” como de “documento da cultura”. Seguindo essa 
concepção, vislumbrei uma aproximação do meu trabalho como realizadora audiovisual ao 
do historiador da arte, buscando realizar uma espécie de “arqueologia crítica e dialética”, me 
embrenhando por vestígios de coisas sobreviventes, vindas de situações e tempos 
separados por lacunas (Ibidem, p. 211). Realizar esse trabalho seria lançar-me numa 
empreitada que teria por nome “imaginação e montagem” (Ibid, p. 212). Ao pensar em 
imaginação e montagem, estamos falando também do próprio ato criativo que edifica uma 
obra audiovisual. E se essa obra toma por base materiais de arquivo, abre-se a possibilidade 
de construção, pela montagem, de narrativas criativas sobre o passado histórico, revisitando-
o, questionando-o, propondo um outro olhar sobre uma imagem fixa; um evento registrado 
em filme; uma peça de propaganda de governo. Não por acaso essas narrativas são também 
chamadas de filmes de montagem. Pois é por meio da montagem que se opera a 
ressignificação do “real” contido nas imagens. Para operar essa ressignificação ou recriação, 
me sinto compelida a realizar um gesto constante de questionamento. Proponho que, 
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questionando a imagem, dela desconfiando, é que se pode “qualificá-la”. Qualificar uma 
imagem pode ser entendido aqui como o gesto contrário ao de desqualificá-la simplesmente 
porque sofreu uma manipulação. Ora, todas as imagens do mundo, sofrem, de saída, algum 
tipo de manipulação (DIDI-HUBERMAN, 2013). Pretendo qualificar uma imagem ao acolhê-la 
justamente pela espessura da carga de intervenção que contém e pela potência de 
interpretação e operações que desafia. E, ao combiná-la com outra imagem e mais outra, 
espero, assim por diante, ensaiar um olhar que problematize e caiba num mundo que 
transborda imagens por todos os lados. Esse olhar foi se compondo com uma 
autorreflexividade, uma fragmentação, uma interação entre minha visão subjetiva e a 
realidade que me atravessava. Assim procedendo, percebi que fazia um movimento de 
afastamento da proposta inicial de realizar um documentário e vi emergir em meu processo 
criativo uma outra frente poética: o filme-ensaio. Abracei esse fazer ensaístico que derivou 
do meu desejo de ir além de meramente elaborar uma narrativa sobre Goiânia, e deixar 
aflorar na tela “pensamentos ocasionados por” uma cidade (CORRIGAN, 2015) e pelas 
imagens que nela singravam. Talvez por tratar-se da minha cidade de origem, vi tais 
pensamentos se entrelaçarem à experiência mesma de ensaiar um retrato e me inserir 
nesse desenho, pessoal e subjetivamente. Mesmo sendo algo como uma epígrafe ao filme 
Goyania, a narrativa visual aqui apresentada traz um convite ao espectador a empreender ao 
meu lado uma jornada por uma pequeníssima parte do mundo e as imagens que a tornam 
tão feia e tão bela. 
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Abstract 
The investigation of the creative process (in progress) of the entitled film Goyania is my 
doctoral research object in Art and Visual Culture program (FAV-UFG). The narrative 
presented here is the introduction, a first part, already completed, of this poetics. At the 
beginning of the construction work of the film I did an immersion in the History of the ciy I was 
born and live; in its little stories; in my own reminders and memoires; in documents and 
images of family archives (letters, pictures, old film material); some of the Museum of Image 
and Sound’s archive; films produced in the 1940’s by the government’s Department of Press 
and Propaganda; material from academic research, among others, seeking to know, through 
the images of the past, the visualities that characterize my place of origin and departure for 
the world. When looking for a form for the film that was worth the power of the found footage, 
I figured several possibilities: to rewrite the story of the young Goiania through the gesture of 
reviewing images from the past; to draw a picture of the city with another version to the 
official history; to create a visuality of my city going through its imaginary, revisiting our 
personal stories and the images produced here. For this, I was not interested in confirming 
the "truth” of a file, but first, to investigate the context of its production: at the service of whom 
was it produced, for what purpose, and why it was preserved. The archives request deep 
analysis, demanding both belief and distrust, challenging discernment and capacity for 
interpretation, considering, according to Didi-Huberman's understanding (2012, p. 211), both 
its "lacunar nature" and "paper of culture". Following this conception, I glimpsed an 
approximation of my work as filmaker to that of the art historian, capable of performing a kind 
of "critical and dialectical archeology" burrowing through vestiges of survivable things from 
situations and times separated by gaps (Ibidem, p. 211). To carry out this work would be to 
embark on a project called "imagination and montage" (Ibid, p. 212). When thinking about 
imagination and montage, we are also talking about the very creative act that builds an 
audiovisual work. And if this work is based on archival materials, it opens up the possibility of 



 

 

constructing creative narratives about the historical past, revisiting it, questioning it, proposing 
another look at a fixed image; an event recorded on film; a piece of government propaganda. 
It is not by chance that these narratives are also called “montage movies”. For it is by means 
of the editing that the resignification of the "real" contained in the images is performed. To 
operate this re-signification or re-creation, I feel compelled to make a constant gesture of 
questioning. I suggest that by questioning the image and distrusting it, one can "qualify" it. 
Qualifying an image can be understood here as the gesture opposed to disqualifying it simply 
because it has been manipulated. For all the images in the world suffer, from the outset, 
some kind of manipulation (DIDI-HUBERMAN, 2013). I’d like to qualify an image by accepting 
it precisely because of the thickness of the intervention load it contains and the power of 
interpretation and operations it challenges. And in combining it with another image and 
another, I hope, on and on, to rehearse a look that problematizes and fits into a world that 
overflows images on all sides. This look was compounded by a self-reflexivity, a 
fragmentation, an interaction between my subjective vision and the reality that crossed me. In 
doing so, I realized that I was moving away from the initial proposal to make a documentary 
film and saw another poetic front emerge in my creative process: the essay film. I embraced 
this essayistic work that derived from my desire to go beyond merely elaborating a narrative 
about Goiania, and to bring up on the screen "thoughts caused by" a city (CORRIGAN, 2015) 
and the images that existed there. Perhaps because it was my hometown, I have seen such 
thoughts intertwine with the very experience of rehearsing a portrait and inserting myself in 
this drawing personally and subjectively. Even though it is something like an epigraph to 
Goyania movie, the visual narrative presented here invites the viewer to take part in a journey 
through a very small part of the world and the images that make it so ugly and beautiful. 
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