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CORRENTEZAS DE SEREIAS E OFÉLIAS – ELENA, OS RITOS DE 

PASSAGEM E A IMAGEM DE SI COMO BUSCA 
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Resumo: Toda narrativa de vida compõe-se de reflexões que tecem o itinerário da 
experiência e alimentam uma tensão entre o singular e o universal. Como um gênero 
derivado das memórias, o autobiográfico fundamenta o desejo de consumir o “eu” 
alheio, disseminando-se em formatos como biografias, autobiografias, cartas e diários. 
No filme Elena (2013), o gesto autobiográfico de Petra Costa parte da dificuldade da 
diretora em se desvencilhar da sombra em torno do suicídio da própria irmã, Elena. 
Entre roupas usadas, páginas de diário e arquivos familiares, a diretora ensaia um olhar 
de dentro da irmã para elaborar a própria imagem de si. Neste artigo, parte-se do filme 
de Petra Costa para pensar as relações entre as narrativas de si e do outro na 
autobiografia (Lejeune 1989; Lane 2002; Macdonald 2013) e como eles podem levantar 
questões em torno dos processos, poéticas e autorias na escrita cinematográfica (Sayad 
2008; Maras 2009; Johann 2015). Busca-se compreender como, no filme Elena, Costa 
assume o autobiográfico como a própria imagem em processo, em que o documentário 
funciona como um espaço em que ela pode repetir a morte da irmã como uma simulação 
para constituir a própria trajetória. Nesses ecos entre morte e encenação como formas 
de falar de si, procura-se pensar em como, ao nos narrar, não nos representamos nem 
nos tornamos um sujeito a partir da narrativa, mas, pelo contrário, nos simulamos. 
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Uma imagem de si e para si 

“Vocês se parecem, né?” ou “Tem muito misturado, você com ela, é 

impressionante” ou “O riso, o jeito de franzir a boca… Essa daqui, sim, tá muito 

parecida!”. Essas falas surgem em off em uma das cenas do filme Elena (2013), dirigido 

pela cineasta brasileira Petra Costa, cujo gesto autobiográfico parte da dificuldade da 

diretora em se desvencilhar da sombra em torno do suicídio da própria irmã, Elena. Na 

cena em questão, vemos a diretora, adulta, caminhando por uma ponte em Nova York, 

e ouvimos familiares comentando as falas sobre a semelhança entre ela e a irmã. Nesse 

filme, a diretora a diretora ensaia um olhar de dentro de Elena para elaborar sua própria 

 
1 Roteirista, Pesquisador, Produtor e Educador. Doutor em Comunicação (PGGCOM/UERJ) e Mestre 
em Educação Tecnológica (PPGEDUMATEC/UFPE), com pesquisas sobre roteiro, cinema, 
documentário, escritas de si.  
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imagem a partir dos vestígios de sua existência - roupas usadas, páginas de diário e 

arquivos familiares. 

A imagem pode ser definida como um espaço em que formas de olhar o mundo 

se cruzam e partilham um instante, tornando-se um objeto resultante tanto dos contextos 

que o condicionam como dos desejos de imaginação de um sujeito. Nessa relação entre 

objeto e sujeito, as formas que se imprimem em uma imagem de si confluem os desejos 

de ser e suas condições de existência. Ao se ver atravessada pelo fato de tantas pessoas 

reconhecerem nela o espectro da irmã, a diretora também assume esse ponto de partida 

como um dos motores do anseio de alinhavar um gesto biográfico a um desejo de 

descobrir e narrar a própria história2. 

Toda narrativa de vida compõe-se de reflexões que tecem o itinerário da 

experiência e alimentam uma tensão entre o singular e o universal, atuando na 

possibilidade de invenção da própria história e surgindo por motivações como 

confissão, justificação e elaboração de sentidos (Calligaris 1998). Lejeune (1989) 

estabelece as bases que conceituam a autobiografia como um relato retrospetivo da 

existência de um sujeito que possui como principais critérios de identificação: a 

presença de um pacto de veracidade, a abordagem da vida individual, o relato em 

primeira pessoa do singular e a identidade nominal entre narrador, autor e personagem 

– assumindo as formas de autorretratos, diários, crônicas e narrativas sociais e políticas.  

Para Arfuch, o contexto contemporâneo interfere na construção do espaço 

biográfico em um contexto de dissolução dos ideais do Iluminismo, das utopias do 

universalismo e da ideia de história como progresso linear, o que alimenta o 

descentramento do sujeito e “a valorização dos ‘microrrelatos’, o deslocamento do 

ponto de mira onisciente e ordenador em benefício da pluralidade de vozes, da 

hibridização, da mistura irreverente de cânones, retóricas, paradigmas e estilos” (2010, 

7). Sem limitar a exposição da intimidade como um espaço da espetacularização, 

pensamos a intensificação das imagens e narrativas de si como um fenômeno que 

alimenta os desejos de ser e ver. Assim, também entendemos que as formas de 

compartilhar o sentido de uma experiência se exponenciaram, incorporando outras 

possibilidades de um itinerário existencial se concretizar, ao mesmo tempo em que a 

 
2 Segundo os relatos da diretora no documentário Elena – Memórias da Criação, as filmagens das 
entrevistas foram colhidas ao mesmo tempo em que realizava a montagem dos materiais de arquivo, de 
modo que essas etapas do processo se retroalimentavam. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QprO_AOUrI&t=470s Acesso 24.03.2019 
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própria narrativa o modifica, promovendo revelações e epifanias a partir do contato 

com outros sujeitos que tenham vivenciado os mesmos acontecimentos (Maluf 1999).  

Nesse sentido, Elena se compõe a partir de um gesto em que biográfico e 

autobiográfico se atravessam no modo como a cineasta lida com as fugidias imagens 

de sua irmã. Esse gesto de narrar começa, antes de tudo, no indivíduo que elabora para 

si mesmo a experiência, desdobrando-se, por sua vez, nos espaços públicos ou vivências 

terapêuticas e ritualísticas em que essas histórias, geralmente, são compartilhadas. 

Nesse artigo, pretende-se combinar um olhar antropológico sobre a narrativa 

autobiográfica a aspetos criativos e técnicos em torno do roteiro cinematográfico, a fim 

de lançar um olhar diverso e orgânico sobre algumas questões que atravessam o ofício 

do roteirista. Essas temáticas incluem, por exemplo, as potências e limitações do 

processo criativo (Maras 2009), as instâncias de autoria (Sayad 2008) e a possibilidade 

de construção do poético (Jahann 2015). Aqui, pretende-se compreender como essas 

instâncias da escrita de si e da escrita cinematográfica se atravessam, designando o 

documentário autobiográfico como um rito de passagem que permite ao sujeito 

elaborar, ao mesmo tempo, uma imagem de si e para si.  

 

Escrever a si como um ato de sentido 

As bases conceituais da autobiografia consistem na presença de um pacto de 

veracidade, na abordagem da vida individual, no relato retrospetivo da existência em 

primeira pessoa do singular e na identidade nominal entre narrador, autor e personagem. 

Originada, por sua vez, no século XIX, a palavra “autobiografia” designa outras 

dimensões desse desejo por compreender a representação do sujeito, quando os leitores 

começavam a buscar “por detrás da variedade e dos desvios das manifestações 

superficiais, o eu profundo do autor: do lirismo romântico à psicanálise, da crítica 

biográfica a la Sainte-Beuve3 a “Apostrophes”4” (Lejeune 2014, 260. Grifo no 

original). No desejo de consumir o “eu” alheio como uma forma das pessoas 

alimentarem suas próprias subjetividades, o gênero autobiográfico se concebe como 

 
3 Charles Augustin Sainte-Beuve foi um crítico literário francês que concebeu um método intitulado 
Critica Biográfica, em que as reflexões em torno de uma determinada obra literária atravessariam, a partir 
de elementos presentes em um texto, a vida e a obra do autor. Fonte: http://letraseespaco-
blog.tumblr.com/post/55956616959/cr%C3%ADtica-biogr%C3%A1fica Acesso em 25.03.2019 
4 Apostrophes: A Book of Tributes to Masters of Music é um livro escrito por Alfred Kreymborg e 
publicado em 1910, em que o autor compõe uma série de parágrafos poéticos dirigidos a vários grandes 
compositores da música clássica, como Antonín Dvořák, Edvard Grieg, Vincent d'Indy, Edward 
MacDowell, Claude Debussy e Richard Strauss. Fonte: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433056655222;view=1up;seq=11 Acesso em 25.03.2019 
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uma narrativa cuja forma deriva das memórias. Calligaris (1998) afirma que, por mais 

que as histórias de vida fossem comuns em períodos anteriores à Idade Moderna, a 

conceção da vida como uma história surgiu nesse período. Para ele, a forma da escrita 

autobiográfica surge, então, em um contexto em que o indivíduo concebe sua vida como 

uma história separada da comunidade a que pertence, o que o desvincularia da crença 

em um destino pré-determinado a ser cumprido.  

De acordo com Maluf (1999), explorar um olhar sobre as potências e significados 

do gesto de narrar atravessa duas dimensões da antropologia contemporânea: uma, que 

se refere à diversidade dos modos de contar histórias como um gesto que, 

paradoxalmente, universaliza a experiência humana; outra, do exercício de narrar como 

uma busca de sentido no encontro com o outro a partir do compartilhamento dessa 

experiência. A emergência dessas características no cinema acontece no campo do 

documentário e do cinema experimental, em que o interesse no gesto de criar uma 

imagem de si revela possibilidades formais que transformaram nossas relações com as 

escritas cinematográficas (Macdonald 2013). O interesse no gesto de criar uma imagem 

possível de si se desenvolve e se repensa no cinema documentário a partir de 

pesquisadores como Phillipe Lejeune (1989), Elizabeth Bruss (1980), Alain Bergala 

(1998), Jim Lane (2002), Alissa Lebow (2012) e Scott MacDonald (2013), teóricos com 

contribuições mais recentes a esse universo de estudos5. Se a emergência do 

autobiográfico no documentário revelou “uma matriz de possibilidades formais (com 

raízes na literatura autobiográfica assim como no formato clássico) que mudaram nossa 

atitude a respeito de como um documentário deve ser e soar” (Lane 2002, 4, tradução 

nossa)6, abre-se espaço para outras possibilidades de definição de sua experiência. 

Em Elena, a realização desse filme, de certa maneira, funciona como um espaço 

em que a diretora pode repetir a morte da irmã como uma simulação, como uma imagem 

em que ela usa a linguagem como forma de, finalmente, se desvincular da irmã e 

constituir sua própria trajetória. Esse desejo, por sua vez, alimenta a busca por 

 
5 Além das pesquisas de carreira desenvolvidas por esses autores, os pensamentos que relacionam o 
universo das autobiografias ao cinema documentário datam de encontros acadêmicos dedicados ao tema 
como os Recontres Cinéma et Autobiographie, realizados na França (1984 e 1998), na Bélgica (1986) ou 
publicações como a Revue Belge du Cinéma, que dedicou dois números - Boris Lehman: un cinéma de 
l'autobiographie (nº 13, 1985) e L'écriture du JE au cinema (nº 19, 1987) – e a La Faute à Rousseau, da 
APA (Association pour l'autobiographie et le Patrimoine Autobiographique), criada por Philippe 
Lejeune, com os números Autobiographie et Cinéma (n°22, 1999) e Cinéma et Autobiographie (nº 63, 
2013) - sobre o tema, por exemplo. 
6 No original: “an array of formal possibilities (with roots in literary autobiography as well as in 
documentar) that have changed our attitudes about what a documentary should look and sound like”. 
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estratégias narrativas e modos de escrita que atravessam o roteiro em seus aspetos 

práticos (Maras 2009), autorais (Sayad 2008) e poéticos (Johann 2015). A partir do 

cotejo de trechos do filme e de suas relações com as reflexões desses autores, busca-se 

compreender as especificidades narrativas que a escrita de si no cinema pode 

apresentar. 

 

A escrita do roteiro como um rito 

No filme de Petra Costa, a autobiografia funciona como um rito de passagem em 

que a diretora não somente conta os eventos que lhe sucederam, mas investe em uma 

operação para se tornar ela mesma. Considerando que as escritas de si precisam 

considerar a transformação do material bruto da experiência do sujeito em formas de 

palavras, ações e imagens, na linguagem cinematográfica, essa escrita acontece a partir 

da elaboração de um roteiro. Maras (2009) entende o roteiro como uma prática que se 

baseia em processos, técnicas e dispositivos organizados de modos distintos que podem 

culminar em possibilidades “não-normativas” de escrita – como a escrita com o som, 

com o movimento, com os corpos. Pelo modo como Costa articula seus modos de olhar 

os arquivos pessoais de Elena filmando a si mesma, a natureza da escrita a partir dessas 

memórias, arquivos e vestígios oferece lugar a um rito.  

Tomar o gesto desse olhar sobre o vestígio como um rito implica compreender 

que o exercício de falar “de si, de suas experiências pessoais singulares e íntimas em 

uma esfera coletiva constitui, com efeito, um aspecto essencial da afirmação de si e da 

demarcação simbólica de uma identidade individual e coletiva” (Maluf 1999, 74-75). 

Para Maras, o roteiro pode ser entendido como um mediador entre agentes, existente 

tanto em abordagens narrativas ou dramáticas clássicas ou em abordagens alternativas 

que aparecem no cinema experimental ou no documentário. No entanto, a autora 

também compreende que “o roteiro não é um 'objeto' em nenhum sentido direto: é uma 

prática e, como tal, baseia-se em um conjunto de processos, técnicas e dispositivos que 

podem ser arranjados de forma distinta em momentos diferentes”(2009, 11, tradução 

nossa)7. 

Essa forma de compreender o roteiro como prática nos ajuda a diversificar os 

exercícios que podem integrar esse processo de escrita: no caso de Elena, vasculhar 

 
7 No original: “screenplay is not an ‘object’ in any straightforward sense: it is a practice, and as such it 
draws on a set of processes, techniques and devices that get arranged differently at different times”. 



268 
 

esses rastros da irmã se compõe como um rito de luto e, ao mesmo tempo, oferece 

elementos sensíveis para constituir uma narrativa. Em algumas das imagens de vídeos 

filmadas por Elena, a cineasta aparece ainda bebê junto aos pais, que dançam com ela, 

e com a irmã, compondo borrões de uma vida em movimento. Ao se debruçar sobre os 

arquivos, Costa dispensa o teor de referência do arquivo pessoal como documento para 

libertar sua irmã de um corpo físico, registrando um tempo que se permite eternizar na 

imagem. 

“As primeiras imagens que eu acho de você são de quando você fez treze anos e 

ganhou essa câmera de presente”. Essa narração aparece em uma das cenas de Elena, 

em que as imagens de arquivo pessoal trazem uma Elena adolescente filmando a si 

mesma com uma câmera e registrando vários espaços da sua casa – um disco girando 

na vitrola, algas se movendo em um aquário e o pai dançando com a diretora ainda 

criança. A voz da diretora reorganiza essas imagens de um cotidiano banal a partir do 

olhar que somente ela poderia imprimir sobre aquele material. Nesse sentido, o roteiro 

se permite compreender como um dispositivo que constrói um conjunto de imagens, 

ações e discursos. Esse conjunto de elementos de um roteiro cinematográfico, como 

defende Maras, funciona para quem os pensamentos e práticas se fundem em 

habilidades e corpos, entendimentos sobre o ofício de criar filmes. Para ela, a “escrita 

de roteiros é, portanto, uma atividade em camadas, reunindo habilidades, desempenho, 

conceitos, experiências e histórias - indivíduos e grupos que se encontram e “sabem” a 

escrita de roteiros por meio dessas construções” (2009, 12, tradução nossa)8. Revelando 

um fascínio por essas imagens, Petra parece se encantar ao olhar a irmã e seu próprio 

lugar dentro delas, num amálgama que se transforma em arquivo no corpo e nos olhos.  

 

A autoria como uma invenção de (um) si 

Ao exibir uma autora que se mostra, ao mesmo tempo, objeto de sua história e 

resultado de uma transformação, o filme nos ajuda a pensar a autoria não como 

resultado de uma expressão de um artista, mas como uma operação de elaboração de si 

nos âmbitos individual, social e espiritual. Sayad  pensa na autoria como uma questão 

relevante nos estudos sobre criação, equilibrando-se entre um olhar formalista e 

estruturalista em torno do fazer e um sentido simbólico que “indica a presença de um 

 
8 No original: “Screenwriting is thus a layered activity, drawing together skills, performance, concepts, 
experiences and histories – individuals and groups encounter and ‘know’ screenwriting through these 
constructs”. 
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ser pensante que se expressa por meio do filme – o que, por sua vez, atribui ao trabalho 

um valor artístico” (2008, 28). Quando olha para si mesma e para a irmã no passado, a 

diretora combina as instâncias da pessoa e da roteirista para reelaborar momentos da 

própria história por meio de uma espécie de jogo, em que o processo de descoberta 

conduz à abertura e repetição do luto. O conceito de “autor”, na história do cinema, se 

configura social e historicamente a partir de uma visão estruturalista e formalista dos 

processos de criação, indiferente a contextos individuais e coletivos em que os artistas 

produzem. Para Sayad, a imagem “de um ‘artista’ que se ‘expressa’ é, em sua 

universalidade, não só romântica quanto indiferente a especificidades nacionais ou 

circunstanciais” (2008, 19). 

No caso de um documentário autobiográfico como Elena, as circunstâncias ao 

redor da produção mobilizam não somente a realização do filme, mas tornam a obra um 

rito de passagem que assume a forma de uma imagem a partir do desejo de estabelecer 

contato com o outro, para atingir o olhar do outro. Nesse processo de absorver a morte 

da irmã, Costa assume culpas e cria rituais que se configuram como o processo de 

elaboração do luto, visto que a “distância necessária para essa interpretação não é, 

assim, apenas temporal, mas também identitária” (Maluf 1999, 76). A composição do 

ritual nas sociedades arcaicas em que se deposita um defunto em um túmulo, de alguma 

forma, cria uma imagem que permanece na memória e na restauração da ordem no 

espaço social dos vivos. Nessa perceção antropológica sobre o rito, compreende-se que 

a “repetição da morte é um rito clássico de iniciação, um rite de passage, tal como em 

certas sociedades masculinas se repete cerimonialmente o nascimento através do ritual 

de aceitação e acolhimento” (Belting 2014, 197).  

Aqui, compreender o filme como um rito de passagem é essencial para entende-lo mais 

como processo/prática do que como resultado, o que, por sua vez, influencia nos modos 

de compreender a autoria. Quando partimos de um conceito romântico da autoria no 

cinema como uma ação “original” e “inédita”, os usos desse termo costumam alimentar 

o anseio de singularizar determinados sujeitos pensantes que se expressam por meio de 

um filme e imprimem nele um desejo e um valor artístico. Quando atritamos essas 

reflexões à experiência de Elena, acredita-se que, por mais esse ser pensante exista por 

trás da obra artística, também se evidencia uma relação entre a pessoa por trás das 

câmeras e aquela que está diante das lentes. Enquanto cria uma imagem de si mesma 

em torno do luto pela irmã, as instâncias entre a Petra pessoa e autora se combinam para 

construir um amálgama entre ambas. Nesse contexto, ser autor de uma imagem também 



270 
 

seria ser inventor de si, pois, ao nos narrar, não nos representamos nem nos tornamos 

um sujeito a partir da narrativa, mas, pelo contrário, nos simulamos. 

 

Sereias, Ofélias e poéticas na escrita do roteiro 

Nesse sentido, a narrativa funciona como uma elaboração poética de uma imagem 

de si, em que os elementos retomados pela autora-pessoa e reelaborados pela autora-

roteirista (cartas, imagens de arquivo, reencenações, entrevistas, narração em voice over 

etc.) funcionam como imagens que constroem sua própria história e a ela mesma. Para 

Johann, um dos elementos do ofício do roteirista consiste em “subverter os elementos 

que nos são dados pelos seus usos; que possamos ter a capacidade de habitar o vazio 

com propriedade, preenchendo-o com a imaginação” (2015, 91). Assim, para Costa, a 

narrativa autobiográfica parte da ausência e do vazio da irmã para preenche-los a partir 

de um rito de passagem que se sustenta na possibilidade da imaginação, de produzir 

imagens.  

Na elaboração dessa narrativa, traça-se um itinerário que atravessa os âmbitos 

individual, social e espiritual das experiências e “lhes dará um sentido e colocará o 

sujeito que conta em uma posição diferente do sujeito” (Maluf 1999, 77) – sujeito que 

se mostra, ao mesmo tempo, objeto de sua história e resultado de sua transformação. 

Para Johann, a conceção do poético no roteiro cinematográfico pode ser analisado a 

partir dos elementos que ganham outros contornos a partir do olhar do criador: “em 

relação aos elementos/objetos que, pelo olhar do roteirista, são transformados em usura 

e escapatória” (2015, 96). Em Elena, um desses elementos consiste na água, que 

atravessa diversos momentos da narrativa, por meio de figuras míticas (como a sereia) 

ou de personagens reconhecíveis (como a referência à Ofélia, de Hamlet).  

De algum modo, esse exercício de inventar modos de evitar as perdas que a morte 

provoca implica, de certo modo, de se cercar de suas imagens, de repetir sua imagem e 

transformar seus significados constantemente. Alimentar a repetição dessas pequenas 

imagens fortalece um desejo de evitar a imprevisibilidade da morte, criando memórias 

que compõem um sentido que lhe permite abrir e fechar os ciclos. 

 

Autobiográfico como imagem de uma busca de si 

“Nos dias que se seguiram, uma prima me disse que, se eu quisesse, eu podia 

continuar falando com você. E você estaria invisível, mas me escutaria. Faço isso: falo 

com você”. Para Petra, talvez o exercício de se amalgamar à irmã para criar uma 
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imagem possível de sua morte fosse o caminho possível para superar o luto, permitindo 

ao seu corpo o exercício de se movimentar no etéreo em que habita o espectro da irmã. 

Ao analisar Elena para pensar como os processos de criação de narrativas de si propõem 

questões em torno dos processos, poéticas e autorias na escrita cinematográfica, crê-se 

que o filme cristaliza um desejo de, ao invés de representar “objetivamente” uma 

imagem de si, imaginar a própria interioridade, permitindo-nos pensar em como, ao nos 

narrar, não nos representamos, mas nos simulamos. Petra Costa assume o 

autobiográfico como a própria imagem em processo que faz nascer o olhar sobre si 

mesma, atravessado por modos de lidar com as contradições em torno da duplicidade e 

da unicidade, do idêntico e do diferente, da vida e da morte, do visível e o do invisível. 
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