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ELENA MOBILIZA - GÊNERO

Este conteúdo foi elaborado a partir das articulações com organizações de
mulheres, em particular a Sempreviva Organização Feminista (SOF), e dos
debates e materiais sobre gênero produzidos a partir do filme.

ELENA é uma história sobre mulheres, contada também por mulheres. O filme narra,
a partir da memória, a perda de alguém querido, os dilemas de duas jovens
mulheres e de sua mãe.
Elena é uma jovem atriz de teatro do famoso grupo Boi Voador que na segunda
metade dos anos 1980 ruma para Nova York em busca do sonho de ser estrela de
cinema e vive um fim trágico: entra no espiral da depressão e se suicida. Anos
depois, Petra Costa – diretora do filme e irmã mais nova de Elena – e sua mãe
voltam para Nova York em busca dessa memória, para transformar a perda
inconsolável em elaboração do luto e celebração da vida.
Junto às lembranças e recordações de Elena, o filme suscita temas como a pressão
sobre o corpo, a identidade e o lugar da mulher na sociedade em um repertório
eminentemente feminino – por isso dialoga de forma privilegiada com esse universo.
Historicamente, as mulheres foram forçadas a permanecer à margem nas questões
de liderança política, segurança em zonas de conflitos, proteção contra a violência e
acesso aos serviços públicos. Nos últimos 50 anos, contudo, conquistaram mais
espaço na esfera política, no mercado de trabalho, no cuidado da própria saúde e
nas liberdades pessoais.
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Esse processo de conquista e reconhecimento continua firme e crescente, mas
apesar dos avanços, a equidade de gênero ainda está longe de ser atingida. Nesse
novo cenário, por exemplo, é comum a mulher acumular mais funções e ver
aumentar sua lista de prioridades e atividades, entre as quais o cuidado da casa,
dos filhos, das relações pessoais, dos estudos, da carreira profissional e a busca
pela autonomia financeira e realização pessoal.
ELENA toca em assuntos relacionados ao corpo, aos dilemas e pressões sobre a
jovem mulher, à depressão, às questões da maternidade, à expressão do feminino
no espaço público, à busca por um lugar no mundo profissional. Ao levantar alguns
desafios decorrentes das conquistas das mulheres nas últimas décadas, dá indícios
de que a luta pela igualdade de gênero ainda tem longos caminhos a percorrer.
O filme pode contribuir para essa luta porque:
•

traz elementos e multiplica o debate sobre a subjetividade feminina, os
desafios e o lugar da mulher na sociedade.

•

incentiva o rompimento do silêncio em relação aos sofrimentos e
pressões sobre a mulher.

A partir do vídeo produzido com trechos do Elena, propomos os seguintes eixos de
discussão nos próximos capítulos:
Complexo de Ofélia: o lugar e os direitos da mulher na sociedade
Os dramas de Elena são transpostos para a tela a partir de fragmentos de seus
diários e são misturados aos pensamentos de Petra, que, por sua vez, são levados
ao filme através do recurso da voz em off. Já as confissões da mãe são flagradas
por uma câmera que observa de maneira discreta o desenrolar da trama. A
composição dessas três vozes remete, de forma sutil, mas não menos contundente,
aos desafios enfrentados pelas mulheres em diferentes momentos de suas vidas. O
lugar da mulher na sociedade e as lutas feministas pela conquista de espaço nas
artes e na esfera pública, os dilemas enfrentados por uma jovem mulher, a relação
com o corpo, os desafios da maternidade: no desenrolar da história íntima e pessoal
de ELENA, essas grandes questões aparecem de forma transversal na vida das
personagens.
Rompendo o silêncio: contar para não esquecer, lembrar para não repetir
Ao compartilhar uma memória de sofrimento e superação que tem como pano de
fundo um momento histórico específico – a ditadura militar e os anos seguintes à
abertura política – , ELENA incentiva que situações relacionadas ao universo
feminino se tornem públicas pela narrativa das próprias mulheres e possam ser
trabalhadas coletiva e socialmente. Essas narrativas ajudam a visibilizar as lutas
feministas e a construir um pensamento crítico histórico sobre a condição da mulher
na sociedade.
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COMPLEXO DE OFÉLIA: O LUGAR E OS DIREITOS DA MULHER
NA SOCIEDADE
Os dramas de Elena são transpostos para a tela a partir de fragmentos de seus
diários e misturados aos pensamentos de Petra Costa – sua irmã e diretora do filme
–, que, por sua vez, são levados ao filme através do recurso da voz em off. Já as
confissões da mãe são flagradas por uma câmera que observa de maneira discreta
o desenrolar da trama.
A composição dessas três vozes – das duas filhas e da mãe – remete, de forma sutil
mas não menos contundente, aos desafios enfrentados pelas mulheres em
diferentes momentos de suas vidas. O lugar da mulher na sociedade, os dilemas
enfrentados por uma jovem mulher, a relação com o corpo, os desafios da
maternidade: no desenrolar da história íntima e pessoal de ELENA, essas grandes
questões aparecem de forma transversal na vida das personagens.
De acordo com o caderno Trabalho, corpo e vida das mulheres, elaborado pela
Sempreviva Organização Feminista (SOF), em parceria com a Rede Economia e
Feminismo (REF) e a Rede Latinoamericana Mulheres Transformando a Economia
(REMTE), a análise do modelo social atual sob a ótica feminista passa por dois
temas fundamentais: o papel da mulher na economia da sociedade e a
mercantilização de todas as esferas da vida, que atinge as mulheres de forma
específica. Nesse sentido, ELENA pode contribuir para as discussões sobre:
- A histórica interdição social da mulher e as lutas feministas pela conquista de
espaço nas artes e na esfera pública.
- As formas de ação da mulher na sociedade e o sentido de resgatar a personagem
clássica shakespeariana Ofélia no filme ELENA.
- A relação com o corpo e os padrões de beleza instituídos.
- Campanhas educativas e indiscriminatórias pela igualdade de gênero e contra
qualquer forma de opressão da mulher.

Interdição e liberdade: a mulher nas artes e no espaço público
Bárbara Lopes, em artigo sobre o filme intitulado Sylvia, Elena e a arte à beira do
precipício, para o site Blogueiras Feministas, comparou a trajetória de Elena à da
escritora norte-americana Sylvia Plath. Ambas eram mulheres artistas, com uma
força fora do comum. Eram também depressivas, terminaram por suicidar-se.
“Essas duas mulheres, mesmo que em épocas diferentes, se viram diante dos
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limites para a vivência de mulheres como artistas, os padrões de comportamento e
aparência esperados”, escreve Lopes.
A história da escritora americana Sylvia Plath, que se matou em 1963 com 30 anos,
já foi recontada diversas vezes, enquanto ELENA, por sua vez, é o resultado do
mergulho de sua irmã e diretora do filme, Petra Costa, na vida da atriz, que morreu
em 1990, aos 20 anos.
Apesar da distância temporal, Marta Baião, do Centro Informação Mulher (CIM), em
depoimento sobre o filme, relembra que historicamente as mulheres sempre
sofreram interdição para as artes como escritoras, como filósofas, no espaço
público de forma geral, e na maior parte das vezes, atuavam na clandestinidade. Por
outro lado, as mulheres sempre foram objeto da inspiração masculina: os homens
pensaram, desenharam, representaram a mulher a partir dos seus desejos e criaram
uma imagem do feminino a partir desses desejos. E quando a mulher sai dessas
representações para o mundo público, parecem não se adequar, “é como se não
coubessem ali”, observa Baião.
Segundo ela, o filme remete a esse deslocamento e inadequação a partir de
imagens poéticas e de uma linguagem que lembra a obra da escritora brasileira
Clarice Lispector (1920-1977), e também recorda as reflexões da escritora inglesa
Virginia Woolf (1882-1941) sobre o lugar da autoria feminina no texto Um teto todo
seu.
Essa interdição da mulher a se expor e a ocupar lugares sociais historicamente
definidos e significados pelo masculino levou também a jornalista, escritora e
documentarista Eliane Brum a refletir sobre o filme. No artigo Petra, uma mulher em
busca do próprio corpo, ela se pergunta: “Será que para se tornar mulher é preciso
se mutilar, e só então ganhar pernas e dançar, como em A Pequena Sereia?”.
Brum não se refere à história da Disney, e sim à história original escrita por Hans
Christian Andersen: uma jovem sereia se dispõe a renunciar a vida nos mares e sua
identidade com o objetivo de conseguir uma alma humana e o amor de um príncipe
humano, mas morre ao percorrer esse sonho.
Em uma cena do filme ELENA (1'51), Petra conta como conheceu a verdadeira
história da Pequena Sereia por sua irmã Elena, e como se sentiu enganada ao saber
do desfecho trágico da sereia sonhadora. E Brum continua sua reflexão: “Será que
ao ousar deixar a casa familiar para buscar um outro destino uma menina será
punida, como a pequena sereia, que aceita ter a voz arrancada para habitar o
mundo do príncipe como mulher?”.
Elena pode ser essa sereia. E para Marta Baião, é a “menina artista que
autointerditou todos os seus desejos e seus prazeres, e não se permitiu gozar o
prazer supremo de ser artista”.
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A busca de Elena por seus sonhos e por definir seu lugar no mundo, e o desfecho
trágico de sua vida remetem, por sua vez, à personagem clássica Ofélia.

Ofélias: da impossibilidade de agir, às ruas
ELENA resgata a imagem de Ofélia, da obra Hamlet, de Shakespeare. Eliane Brum,
também no artigo Petra, uma mulher em busca do próprio corpo, escreve sobre a
relação das duas irmãs com essa personagem: “Elena é uma Ofélia, pensa Petra.
Ofélia, a noiva de Hamlet que se suicida na peça de Shakespeare. Ela, Petra,
também é uma Ofélia. São muitas as Ofélias que andam por aí nas ruas deste
mundo, acredita Petra. Meninas que no vir-a-ser mulher afogam-se no rio de desejos
e sensações, de excessos do sentir e do querer. Jovens que submergem nesse
feminino perturbador sem jamais conseguir voltar à superfície”.
As referências a Ofélia no filme remetem a esse fim trágico, mas também o
ressignificam, de acordo com reflexão de Martha Kiss Perrone, diretora de arte e
preparadora de elenco de ELENA. Perrone conta como foi o processo de criação
das cenas das Ofélias e as razões da escolha dessa referência. “O suicídio da Ofélia
no Hamlet é uma manifestação de vida. Ela não pode agir. Finalmente, quando ela
faz algo, é se matar”. De acordo com esse olhar, Ofélia se mata em um ato de
rebeldia, como forma de exercer alguma liberdade sobre si mesma.
Mas essa era a Ofélia do século XVI. O filme resgata essa figura para repensá-la, e
entre diversas releituras da personagem, Perrone retoma a de Heiner Müller,
dramaturgo alemão que em 1977 escreveu a peça Hamlet Machine. Müller
ressignifica o drama de Hamlet e também o de Ofélia. Hamlet entra no palco e
declara não ser Hamlet. E em seguida, Ofélia entra para redefinir seu lugar como
mulher, que sai da impossibilidade de agir para tomar as ruas:
“Eu sou Ofélia, aquela que o rio não conservou. A mulher na forca, a mulher com as
veias abertas, a mulher com overdose, sobre os lábios de neve. A mulher com a
cabeça no fogão a gás. Ontem, eu deixei de me matar. Estou só, com meus seios,
minhas coxas, meu ventre. Destruo os instrumentos do meu cativeiro: a cadeira, a
mesa, a cama. Destruo o campo de batalha que foi o meu lar. Escancaro as portas
para que o vento possa entrar e o grito do mundo. Despedaço janela. Com as mãos
sangrando, rasgo as fotografias dos homens que amei e se serviram de mim sobre
a cama, a mesa, a cadeira, sobre o chão. Toco fogo na minha prisão, atiro minhas
roupas ao fogo. E boto fogo no meu peito, o relógio que era meu coração. Vou para
a rua”.
A saída das mulheres para as ruas e sua libertação do “cativeiro do lar”, contudo,
não significa a batalha da mulher contra o homem: é a reivindicação pela igualdade
de gêneros e pelo companheirismo do masculino, nas palavras de Eleonora
Menicucci, ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do
Governo Federal. Em depoimento sobre o filme, Menicucci comenta as lutas das
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mulheres que saíram às ruas e suas conquistas: “As mulheres tomaram as rédeas de
suas próprias vidas e de seus próprios trabalhos. (…) Estão mostrando ao que
vieram, mas não para eliminar os homens de suas vidas, e sim para dizer 'vamos ser
companheiros', para ser de igual para igual. (…) Esse século possibilita isso. Por
que? Isso é decorrência de um movimento de mulheres no Brasil e no mundo, as
mulheres chegaram ao poder, ao poder da autonomia. Pegaram as rédeas para
remar a própria vida”.

A luta pelo direito de decidir sobre a própria vida e o próprio corpo
ELENA também aborda um tema caro às discussões feministas, que são as relações
que as mulheres estabelecem com o próprio corpo a partir das pressões sociais dos
padrões de beleza e das representações da mulher na mídia e na publicidade.
A Marcha Mundial das Mulheres – movimento social feminista internacional cujas
principais bandeiras são a luta contra a pobreza, a violência sexista e a
mercantilização do corpo da mulher, além da luta pelo direito de decisão sobre o
próprio corpo –, em seus Cadernos, ajuda a explicar esse processo de opressão
sobre o corpo da mulher:
“Na publicidade, a mulher é constantemente representada assim: um
objeto de consumo, que, para ter valor, tem que seguir um padrão. Para
atingir esse padrão, ela deve aceitar as condições do mercado e consumir
uma enorme quantidade de produtos e serviços. As mulheres exibidas
nessas propagandas viram 'modelos de perfeição', modelos que as
mulheres perseguem como se fossem uma condição para sua realização.
Assim, a exposição da imagem e do corpo das mulheres como objeto
contribui muito para colocá-las num estado permanente de insegurança
com relação ao seu corpo.
A magreza das supermodelos é esperada daquelas que 'se cuidam' como
'boas mulheres'. Hoje, cada vez mais jovens sofrem com transtornos
alimentares como bulimia e anorexia. Segundo a Organização Mundial de
Saúde, essas doenças estão entre as principais causas de morte de
mulheres jovens”.
O filme deixa transparecer a preocupação constante de Elena com o próprio corpo,
e a autoexigência para se adequar aos padrões que o mundo artístico e da
exposição exigem. São cenas que ecoam o sofrimento de muitas mulheres frente a
essa pressão e convidam a refletir sobre a importância da luta feminista contra a
imposição de padrões de beleza e de comportamento excludentes, e pelos direitos
de decisão sobre o próprio corpo e sobre a própria vida – em questões como a
maternidade e o aborto, por exemplo.
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Materiais relacionados
– Cadernos Trabalho, Corpo e Vida das Mulheres. Material elaborado pela
Sempreviva Organização Feminista (SOF), em parceria com a Rede Economia e
Feminismo (REF) e a Rede Latino-americana Mulheres Transformando a Economia
(REMTE). Tema: crítica à sociedade de mercado desde a perspectiva feminista.
– Sylvia, Elena e a arte à beira do precipício. Artigo de Bárbara Lopes sobre o filme
ELENA para o site Blogueiras Feministas. Tema: a questão da inadequação da
mulher aos padrões sociais impostos.
– A interdição da mulher. Depoimento de Marta Baião, do Centro Informação Mulher
(CIM), sobre ELENA. Tema: a interdição histórica da mulher para as artes e para
espaço público.
– Um teto todo seu. Ensaio da escritora inglesa Viriginia Woolf (1882-1941). Tema: o
lugar da autoria feminina na sociedade.
– Petra, uma mulher em busca do próprio corpo. Artigo de Eliane Brum para a
revista Época. Tema: a busca pelo próprio corpo e pela identidade, e os desafios da
mulher em busca de seus sonhos e realizações.
– A Pequena Sereia (cena de ELENA, 1'51). Trechos do filme ELENA. Tema: a
diretora Petra Costa narra como descobriu a verdadeira história da pequena sereia,
que renuncia à vida no mar e termina morta na busca pelo sonho de ser mulher no
mundo dos humanos.
– Processo de criação das cenas das Ofélias. Trechos do filme ELENA e depoimento
de Martha Kiss Perrone. Tema: a ressignicação da personagem Ofélia no filme: da
impossibilidade de agir, à tomada das ruas.
– Tornar-se mulher. Debate realizado no MIS. Tema: reflexão sobre a personagem
Ofélia e a condição feminina na construção da identidade. O título do evento faz
referência à histórica frase de Simone de Bouvoir "Ninguém nasce mulher, torna-se
mulher".
– Mulheres saem às ruas. Depoimento sobre o filme ELENA de Eleonora Menicucci,
ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal.
Tema: as lutas das mulheres que saíram às ruas e suas conquistas: “As mulheres
tomaram as rédeas de suas próprias vidas e de seus próprios trabalhos”.
– Cadernos da Marcha Mundial das Mulheres. Tema: a luta contra a pobreza e a
violência sexista, e a luta contra mercantilização do corpo da mulher e pelo direito
de decisão sobre o próprio corpo.
– Corpo e liberdade. Trechos do filme ELENA. Tema: a preocupação com o corpo e a
aparência, e a pressão dos padrões de beleza sobre a mulher.
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ROMPENDO O SILÊNCIO: CONTAR PARA NÃO ESQUECER,
LEMBRAR PARA NÃO REPETIR
Ao compartilhar uma memória de sofrimento e superação que tem como pano de
fundo um momento histórico específico – a ditadura militar e os anos seguintes à
abertura política – , ELENA incentiva que situações relacionadas ao universo
feminino se tornem públicas pela narrativa das próprias mulheres e possam ser
trabalhadas socialmente.
O filme conta uma história íntima e pessoal, mas ao mesmo tempo revela a potência
de uma narrativa que reverbera entre outras mulheres e se transforma em voz
coletiva. Com sua beleza e delicadeza poéticas, reivindica a voz da mulher não
desde o grito, e sim desde o diálogo. Nesse sentido, ELENA suscita discussões
sobre:
•a necessidade de socialização e denúncia de qualquer opressão e violência
de gênero para fortalecer e pautar políticas públicas e ações sociais.
•o poder de transformação social e ressignificação da História a partir de
narrativas de mulheres desde a memória e a experiência.
•o papel social da mulher na época da ditadura brasileira e nos anos que se
seguiram à abertura política, e as violências específicas sofridas nesse
período.

A narrativa como ferramenta de denúncia e transformação social
“A superação não se faz com esquecimento”, afirma a ministra da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, Eleonora Menicucci, em
depoimento sobre o filme. “A delicadeza de ELENA mostra que é possível as
mulheres ultrapassarem a solidão do sofrimento”, completa ela. Com esse
comentário, Menicucci chama a atenção para o potencial do filme ELENA de
incentivar a narrativa e a memória como forma de recordar e alertar para que
situações que violam os direitos humanos de forma geral, e em particular das
mulheres, não se repitam. No caso do filme, a ministra se refere a duas situações
específicas: ao período de clandestinidade vivido pelas personagens na década de
1970 e 1980 – durante a Ditadura Militar e seus Anos de Chumbo –, e à violação dos
direitos da mulher, como violência doméstica, repressão moral, ou ainda aos
problemas de saúde femininos.
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De acordo com a cartilha Mulheres em luta - por uma vida sem violência, elaborada
pela Sempreviva Organização Feminista (SOF), a violência contra a mulher – seja ela
física, moral ou psicológica – foi considerada durante muito tempo um problema
privado, pertencente ao âmbito das relações afetivas e da família. Os movimentos
sociais de mulheres no Brasil, contudo, trouxeram essa questão para o espaço
público e a transformaram em tema político, e que por isso deve ser tratado também
com políticas públicas. Essas ações de visibilização tornaram conhecida a frase “o
silêncio é cúmplice da violência”.
Hoje, com as lutas dos movimentos sociais feministas, o número de denúncias
cresceu e segue aumentando, mas ainda é um assunto delicado. Diante da
violência, muitas vezes os sentimentos das mulheres são de vergonha, humilhação,
e até medo. Por isso, “é muito importante encorajar as mulheres a denunciar e
buscar apoio o mais cedo possível. Esse apoio pode ser buscado no serviço de
saúde, no sindicato, em um grupo de mulheres ou em amigas próximas”, orienta a
cartilha da SOF.
Denunciar, visibilizar, narrar as situações de violência experimentadas pelas
mulheres é fundamental para se conhecer essa realidade e garantir o fim da
impunidade dos agressores, bem como auxiliar no direcionamento de políticas
públicas e ações sociais para questões do universo feminino.
A Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, iniciativa da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, por exemplo, articula
instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade com o
objetivo de desenvolver e fortalecer estratégias efetivas de prevenção. Também
ajuda a pautar políticas que garantam o empoderamento das mulheres em relação
aos seus direitos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada
àquelas em situação de violência.

Memória, história e resistência
O filme ELENA é uma narrativa que aborda diversas pressões sobre a mulher: desde
a relação com o próprio corpo, até os desafios da maternidade. Também é um
retrato pessoal sobre o Brasil pós-Ditadura Militar, sobre a geração que nasceu
clandestina e cresceu entre os anos 1970 e 1980, com muitos sonhos e um futuro
repleto de possibilidades.
Os pais militantes que sobreviveram à violência dos Anos de Chumbo repudiavam
qualquer atitude repressiva e buscavam criar seus filhos na mais absoluta liberdade.
O documentário Olhares – 15 filhos, de Maria de Oliveira e Marta Nehring, traz o
relato de alguns desses filhos de militantes presos, mortos ou desaparecidos.
Através de depoimentos diretos e sensíveis, eles contam a história desse triste
período político brasileiro.
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No caso de Elena, uma das muitas filhas desses pais militantes, essa história teve
um final triste, mas totalmente ressignificado pelo filme realizado por sua irmã. A
diretora Petra Costa, ao recuperar a memória de sua família atravessada por um
momento específico da história brasileira, nos convida a tentar compreender a
violência contra a mulher e as pressões sofridas dentro do universo feminino desde
uma perspectiva que é também histórica.
Nesse sentido, destaca-se a iniciativa de se discutir de forma ampla a violência
contra a mulher na Comissão Nacional da Verdade (CNV). A CNV foi criada pela Lei
12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves
violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de
outubro de 1988. Dentro da CNV, há um grupo de trabalho específico que pesquisa
a violência contra a mulher na ditadura, suas consequências e impactos nesse
período. Inclui a violência sexual e pretende dar visibilidade ao sofrimento não
apenas das mulheres diretamente envolvidas nos conflitos dos movimentos sociais
contra o terrorismo de Estado, mas também daquelas que participaram de
movimentos de resistência e daquelas cujos familiares foram vítimas de perseguição
política, mortos ou seguem desaparecidos.
No dia 25 de março de 2013, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão
Estadual da Verdade Rubens Paiva realizaram, em São Paulo, a audiência pública
Verdade e gênero: a violência da ditadura contra as mulheres. Durante o evento,
discutiu-se e relembrou-se a luta das mulheres na resistência à Ditadura e as
violências a que foram submetidas nesse período.
Durante o evento, em sua exposição, a filósofa Ivone Gebara refletiu sobre o ódio
particular que os torturadores sentiam pelas mulheres e suas raízes na sociedade
patriarcal. De acordo com Gebara, as mulheres eram tratadas como se estivessem
no lugar errado, fora do que a sociedade esperava delas – donas de casa, dóceis e
amáveis. “Nós mulheres, pela simples participação nessas lutas, já estávamos
fugindo do destino doméstico que a 'natureza' nos reservou. Pelo simples fato de
estarmos lutando, já éramos consideradas desnaturadas ou traidoras da natureza,
desobedientes aos papéis sociais aos quais deveríamos obedecer”, afirmou Gebara
[acesse o texto da palestra de Ivone Gebara na íntegra, aqui].
Amélia Teles, ex-presa política, deu um emocionante depoimento durante o evento e
narrou as torturas a que ela e seus filhos foram submetidos. "Eles usavam a
maternidade contra nós, torturavam nossos filhos e diziam que iam matá-los",
explicou Amélia durante a audiência. Teles foi presa com seu companheiro, sua irmã
grávida e os filhos, e contou que os torturadores levavam seus filhos para vê-la em
situações humilhantes. Foi a primeira vez em 40 anos que ela tornou pública sua
história, em busca de justiça. Após o evento, Teles concedeu uma entrevista que
pode ser conferida na íntegra aqui.
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A ministra Eleonora Menicucci, que estava presente no evento, ressaltou na ocasião
que "as mulheres precisam ser redescobertas na história da luta contra a ditadura.
Não se recupera a memória se não se recupera a história das mulheres que fizeram
parte e que também construíram essa história”.
Ao se narrar uma história a partir da memória – como é o caso de ELENA –, as
experiências se tornam compreensíveis e ganham significado social. A história é
construída socialmente nesse processo em que o passado se torna presente e ajuda
a projetar o futuro por meio da narrativa. No caso da história específica das lutas
contra a opressão social sofrida pelas mulheres, não é diferente.

Materiais relacionados
- Vídeo Contar para não esquecer, lembrar para não repetir. Trechos de ELENA e
depoimento sobre o filme da ministra da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres do Governo Federal, Eleonora Menicucci. Tema: o poder de
transformação social da mulher através da narrativa.
- Cartilha Mulheres em luta - por uma vida sem violência, elaborada pela Sempreviva
Organização Feminista (SOF). Tema: como romper o silêncio, cúmplice da violência
contra a mulher.
- Texto da filósofa Ivone Gebara para a audiência pública “Verdade e gênero: a
violência da ditadura contra as mulheres”. Tema: por que e como a condição
histórica da mulher se refletiu durante a Ditadura Militar.
- Entrevista com Amélia Teles, ex-presa política, concedida após seu depoimento na
audiência pública “Verdade e gênero: a violência da ditadura contra as mulheres”.
Tema: a violência sofrida por Teles e seus filhos durante a Ditadura Militar e a luta
por justiça depois de 40 anos.
- Rede de Enfretamento à Violência contra a Mulher, iniciativa da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres do Governo Federal que articula instituições/serviços
governamentais, não-governamentais e comunidade com o objetivo de desenvolver
e fortalecer estratégias efetivas de prevenção da violência.
- Olhares – 15 filhos. Documentário (19') de Maria de Oliveira e Marta Nehring.
Tema: depoimento de 15 filhos de militantes presos, mortos ou desaparecidos.
Contam a história do período político mais triste do país – uma história que muita
gente não viu e ignora existir até hoje.
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ELENA MOBILIZA - SAÚDE MENTAL

Este conteúdo foi elaborado em parceria com o Instituto Vita Alere de
Prevenção e Posvenção do Suicídio.

ELENA é uma história sobre a perda de alguém querido e o resgate dessa memória
por Petra Costa – diretora do filme e irmã mais nova de Elena –, para transformar a
perda inconsolável em elaboração do luto e celebração à vida.
Elena é uma jovem atriz de teatro do famoso grupo Boi Voador que, na segunda
metade dos anos 1980, ruma para Nova York em busca do sonho de ser estrela de
cinema e vive um fim trágico: entra no espiral da depressão e se suicida.
O suicídio é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das
prioridades globais de Saúde Pública, devido ao grande número de casos e a
expectativa de aumento nos próximos anos. A prevenção e a posvenção do suicídio
são tarefas complexas, pois abrangem muitos processos: desde o desenvolvimento
de políticas públicas e pesquisas sobre o tema, conscientização e instrumentação
de trabalhadores da área da saúde, até a ação local em escolas, organizações
sociais e postos de saúde no sentido de garantir condições e ambiente para o
diálogo e acolhimento à pessoa que está pensando em se matar, que já tentou, e o
sobrevivente após o suicídio de alguém amado.
Por sua temática e delicadeza, ELENA pode facilitar conversas sobre o assunto,
assim como sobre outros temas relacionados à saúde mental.
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Conhecer para prevenir
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio é responsável por 26
mortes diárias no Brasil, ou seja, uma por hora, e três mil no mundo todo, além de
60 mil tentativas. Apesar da relevância e da incidência, levantamentos da OMS
indicam que o problema é negligenciado.
Dentre os aspectos relevantes, chamamos atenção para três deles, que serão
tratados com maior profundidade nos eixos de discussão mais abaixo.
O primeiro aspecto diz respeito ao estigma sobre o assunto e à necessidade de se
compartilhar informações e derrubar tabus ao redor do suicídio. A prevenção tornase bem-sucedida quando as pessoas conhecem melhor o problema. É essencial
trabalhar os preconceitos e conferir alguns dados básicos sobre o tema. Todos
podem ser agentes de transformação dessa triste realidade.
Esse aspecto também engloba a prevenção do suicídio entre jovens, já que nos
últimos 50 anos, em todo o mundo, há um deslocamento do pico das taxas de
suicídio para essa faixa etária.
No Brasil, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens entre 15 e 35 anos,
ficando atrás somente dos homicídios e acidentes de trânsito. E, infelizmente, os
números não param de crescer, sinalizando que algo específico precisa ser feito.
Nesse sentido, é desejável promover espaços seguros e acolhedores de diálogo
sobre o assunto junto a grupos de jovens. Esses espaços devem ser pensados e
acessados, especialmente, em casos de ocorrência de suicídio completo ou
tentativa na escola, por exemplo.
O segundo aspecto diz respeito a outros temas da saúde mental considerados
relevantes na prevenção ao suicídio. Certos transtornos mentais – tais como
depressão, alcoolismo, esquizofrenia – são fatores predisponentes de
comportamentos suicidas,mas muitas vezes não são detectados ou não são
adequadamente tratados. Informar a população sobre como identificar uma doença
mental, os tratamentos disponíveis, sua efetividade, e onde obter apoio emocional
torna possível que muitas pessoas procurem assistência, o que, em último caso,
pode prevenir um suicídio.
O terceiro aspecto diz respeito ao luto por suicídio, ao apoio aos sobreviventes e às
atividades de posvenção.
É importante destacar que esses três aspectos são apresentados aqui de forma
separada apenas com fins didáticos e para facilitar a reflexão, pois na prática são
interrelacionados e inseparáveis, podendo também ser trabalhados em sequência.
Combater tabus e preconceitos ao redor do suicídio promove e facilita o apoio à
saúde mental e à prevenção do suicídio, além de proporcionar informação e
acolhimento aos sobreviventes.
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Assim, os temas suscitados pelo filme ELENA, bem com a exibição de trechos e
posterior discussão sobre eles, podem:
•Incentivar a criação de espaços acolhedores para o diálogo sobre saúde
mental com jovens e adolescentes em escolas e organizações sociais.
•Servir de subsídio à educação permanente dos profissionais de saúde de
acordo com os princípios da integralidade e da humanização, e conscientizar
a sociedade de que o suicídio é um problema de saúde pública e que pode
ser prevenido. Uma vez que várias doenças mentais se associam ao suicídio,
a detecção precoce e o tratamento apropriado dessas condições são fatores
importantes na sua prevenção.
•Sensibilizar as pessoas, diminuir o estigma e facilitar a busca por auxílio
especializado sempre que houver suspeita de risco de suicídio ou para as
pessoas que estejam passando pelo luto por suicídio.
Nos próximo capítulos, propomos os seguintes eixos de discussão:
Vamos falar sobre suicídio? E prevenção do suicídio em jovens
Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento,
pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a
elaborar um plano para isso. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. O
impulso também é uma reação natural, porém é mais comum nas pessoas que
estão exaustas por dentro e emocionalmente fragilizadas diante de situações que
despertam possibilidade de suicídio.
Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas
se tornem realidade. Falar abertamente sobre o assunto, saber as principais causas
e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no
Brasil. ELENA abre caminhos para uma conversa franca sobre o assunto.
Promoção da saúde mental
O transtorno mental associado a tentativas prévias é considerado o maior fator de
risco para o suicídio. Apesar desses transtornos serem um importante fator de risco,
vale lembrar que o suicídio é multifatorial, de modo que nem todo suicídio relacionase a uma doença mental, e nem toda pessoa acometida por uma doença mental terá
comportamentos suicidas.
O filme nos apresenta momentos em que Elena fala ou demonstra que algo não está
bem, que há algo de ruim acontecendo, e esses momentos podem servir de
exemplo para observamos alguém potencialmente em risco.
Para aqueles que ficaram: apoio aos sobreviventes
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Para cada suicídio consumado, muitas pessoas deixadas para trás precisam lidar
com a dor da perda. Essas pessoas são chamadas de sobreviventes. O luto em si é
um processo natural e esperado para se lidar com a morte, porém o luto por suicídio
tem características e temas específicos que precisam ser trabalhados, como os
sentimentos de culpa, vergonha e busca incessante do porquê. Pesquisas
demonstram que os efeitos desse luto tendem a ser mais intensos e duradouros.
A escola também tem o dever de acolher e receber devidamente jovens e crianças
que estejam vivendo o luto por suicídio ou que já fizeram tentativas de suicídio. Nos
casos em que for considerada pertinente, a exibição de trechos do filme ELENA
seguida de debate pode auxiliar na sensibilização dos participantes e promover uma
discussão saudável sobre as questões levantadas pelos jovens.

Materiais relacionados
Prevenção do suicídio no nível local: Orientações para a formação de redes
municipais de prevenção e controle do suicídio e para profissionais que a integram.
Prevenção do Suicídio: Um Manual para profissionais da Saúde em Atenção
Primária. Documento preparado pela OMS.
Prevenção do Suicídio: Manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental
(elaborada pelo Mistério da Saúde e OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde)
Prevenção do Suicídio: Um Manual para Médicos e Clínicos Gerais. Documento
preparado pela OMS.
Prevenção do Suicídio: Manual para Professores e Educadores. Documento
preparado pela OMS.
Documentário realizado pelo Grupo de Pesquisa de Prevenção de Suicídio da
Fiocruz em parceria com a VideoSaúde Distribuidora. Corte para a I Mostra de
Documentários em Pesquisa Qualitativa em Saúde.
Falando Abertamente sobre Suicídio (folheto voltado para jovens e adolescentes
elaborado pelo CVV)
Comportamento suicida: conhecer para prevenir (cartilha para profissionais da
imprensa elaborada pela ABP - Associação Brasileira de Psiquiatria)
Prevenção do Suicídio. Debate Psiquiatria Hoje. Publicação da Associação Brasileira
de Psiquiatria, página 10.
Centro de Valorização da Vida (organização não governamental que desenvolve
programas de Apoio Emocional realizado pelo telefone, chat, e-mil, VoIP,
correspondência ou pessoalmente nos postos do CVV em todo o país)
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TROCANDO SEIS POR MEIA DÚZIA - SUICÍDIO COMO EMERGÊNCIA DO Rio de
Janeiro, Organização de Carlos Estellita-Lins, 2012, Mauad Editora.
Debate Folha sobre suicídio
Suicídio e sua prevenção, O. Bertolote, José Manoel. Ed. UNESP.
Suicídio, o futuro interrompido. Guia para sobreviventes. Paula Fontanelle, 2008,
Geração Editorial.
Filme Casa dos Mortos. Direção e Roteiro: Débora Diniz
Para informações mais detalhadas sobre esses temas e trabalho especializado
recomendamos uma visita no site do nosso parceiro www.vitaalere.com.br
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VAMOS FALAR SOBRE SUICÍDIO? E PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO EM JOVENS
O filme ELENA se propõe, desde sua concepção, a colocar o assunto do suicídio em
pauta. O vídeo, composto por trecho do filme ELENA e de alguns debates realizados
a partir dele, serve de instrumento para uma conversa sobre o tema.
O primeiro depoimento do vídeo é de Tanya, uma jovem que tentou o suicídio ainda
adolescente. Em seguida, Carlos Estellita-Lins, pesquisador da Fiocruz, traz o
primeiro ponto de discussão: o pensamento sobre suicídio é comum.
Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento,
pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a
elaborar um plano para isso. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana.
Estas são algumas das informações apresentadas pelo folheto Falando Abertamente
Sobre Suicídio do Centro de Valorização à Vida.
No entanto, pensar em suicídio é comum até determinado ponto, nos alerta Carlos
Estellita-Lins. Por isso, falar abertamente sobre o assunto, saber as principais
causas e as formas de ajudar, pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de
suicídio no Brasil.
Algumas obras foram produzidas no Brasil com a intenção de colocar o suicídio em
pauta. Além de Elena, citamos um documentário realizado pelo Grupo de Pesquisa
de Prevenção de Suicídio da Fiocruz e o livro Trocando seis por meia dúzia,
organizado por Carlos Estellita-Lins, que trata do atendimento aos pacientes em
risco de suicídio nas emergências dos hospitais no Rio de Janeiro.
No documentário realizado pela Fiocruz, a entrevistadora explicita o tabu em torno
do suicídio conversando com pessoas na rua sobre o tema e Neury Botega,
professor de medicina da Unicamp, revela que até pouco tempo atrás não se falava
em suicídio no Brasil. O problema era negligenciado pois o país possui um
coeficiente médio de suicídio relativamente baixo, no entanto, esse índice esconde
os altos coeficientes de suicídio em certas cidades e entre alguns grupos
populacionais como no interior do Rio Grande do Sul e na população indígena do
Centro-Oeste e do Norte do país.
Na maioria das vezes, é possível evitar que os pensamentos suicidas se tornem
realidade. No vídeo ao lado/acima, podemos ver o trecho do filme em que mãe e
irmã percebem a depressão de Elena. Em seguida, no depoimento de Tanya,
sobrevivente de tentativa de suicídio, podemos entender sua sensação de
isolamento em uma sociedade que evita falar sobre o tema.
19

No mesmo documentário realizado pela Fiocruz, José Belinário Filho, psiquiatra em
infância e adolescência, nos alerta que na idade pré escolar ou escolar houve um
aumento impressionante no número de suicídios se compararmos com o século
passado. Ainda segundo ele, nessa fase da vida o problema não é ter o pensamento
suicida, o problema é não ter com quem falar sobre ele.
Sabendo disso, é preciso refletir sobre a necessidade de diminuir o tabu sobre o
tema, sensibilizar escolas e locais que trabalhem com jovens para identificar, avaliar,
acolher e encaminhar jovens com comportamento suicida ou que já tenham
tentativas prévias. No entanto, como se aproximar e oferecer ajuda à pessoa que
está numa crise suicida? O Manual para professores e educadores de Prevenção ao
Suicídio produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contribui na
identificação de estudantes em conflito e com possível risco de suicídio, e orienta
sobre como abordá-los.
No vídeo, Ivana Bentes, pesquisadora em Comunicação da UFRJ, nos lembra que a
mídia também evita falar sobre o assunto. Para apoiar profissionais de imprensa,
existem dois documentos: a cartilha para profissionais da imprensa elaborada pela
Associação Brasileira de Psiquiatria, Comportamento Suicida: conhecer para
prevenir, e o Manual de Prevenção ao Suicídio para profissionais da mídia elaborado
pela Organização Mundial de Saúde.
Carlos Estellita-Lins nos lembra que a abordagem equivocada da mídia pode
inclusive influenciar o suicídio. Essa percepção de que a imprensa pode influenciar o
suicídio existe desde 1774, quando Goethe veio a público se defender após alguns
jovens cometerem suicídio em situações similares ao livro Os sofrimentos do jovem
Werther. Este fenômeno originou o termo “Efeito Werther”, usado na literatura
médica para designar a imitação de suicídios.
Sendo assim, o suicídio de alguém famoso e importante para os jovens é motivo
para uma conversa nas escolas. O também chamado “suicídio por contágio” pode
envolver não só crianças e adolescentes que conhecem uns aos outros, mas jovens
que estão longe da vítima de suicídio ou nunca o conheceram.
Por fim, Petra Costa, diretora do ELENA, em referência às manifestações que
ocorreram em todo o Brasil em junho de 2013, aponta a necessidade de políticas
públicas sobre o tema. Em final de 2005, o Ministério da Saúde montou um grupo de
trabalho com a finalidade de elaborar um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio,
com representantes do governo, de entidades da sociedade civil e das
universidades. Em 2006 foi publicada uma portaria com as diretrizes. No entanto,
ainda são muitas as carências no que se refere a uma estratégia nacional de
prevenção.
No mesmo documentário realizado pela Fiocruz, Neury Botega fala sobre formas
algumas formas de evitar o suicídio, segundo ele, em houve bons resultados em
experiências de campanhas de tratamento e prevenção, na restrição de armas letais
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(inclusive campanhas de desarmamento), na restrição de acesso às linhas de trens
de metrô, na regulamentação de embalagens de medicamentos, na mudanças da
arquitetura de edifícios, e ainda em ações de sensibilização de agentes de saúde,
especialmente nos CAPS (sobre esse assunto, veja em mais no capítulo Promoção
de Saúde Mental).
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PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
O transtorno mental associado a tentativas prévias é considerado o maior fator de
risco para o suicídio. Apesar desses transtornos serem um importante fator de risco,
vale lembrar que o suicídio é multifatorial, de modo que nem todo suicídio relacionase a uma doença mental, e nem toda pessoa acometida por uma doença mental terá
comportamentos suicidas.
Os transtornos mentais mais comumente associados ao suicídio são: depressão,
transtorno do humor bipolar, dependência de álcool e de outras drogas psicoativas.
Esquizofrenia e certas características de personalidade também são importantes
fatores de risco. O vídeo nos mostra alguns fragmentos do filme em que Elena fala
ou demonstra que algo não está bem, são momentos em que pode-se perceber
aspectos de sua depressão. Segundo Carlos Estellita-Lins, há um consenso que a
depressão é um ponto chave no suicídio.
O transtorno mental é muito mais comum do que as pessoas imaginam e o
preconceito atrelado a procurar ajuda, principalmente a de um psiquiatra, assim
como fazer o uso de remédios controlados quando necessário, podem atrasar o
diagnóstico e até piorar os sintomas, trazendo ainda mais sofrimento, tanto para a
pessoa como para a família, levando em último caso ao suicídio, como aconteceu
com Elena. Compreender o processo vivido por Elena pode servir de exemplo para
identificarmos pessoas que possam estar em risco.
É importante pensar no suicídio como uma questão de saúde pública. No vídeo,
Carlos Estellita-Lins nos alerta ao fato de que há certo despreparo dos profissionais
de saúde em lidar com o suicídio.
No Brasil, a porta de entrada da população no sistema de saúde mental é feito por
meio dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). No Debate Folha, José Manoel
Bertolote, psiquiatra, alerta para a carência de um sistema de atendimento de saúde
mental no Brasil, segundo ele o fechamento de leitos psiquiátricos, dos manicômios,
deveria ter significado um aumento do número de CAPS, CAPS AD e CAPS I, no
entanto, o número de equipamentos ainda é insatisfatório para o atendimento da
população. Ainda segundo Bertolote, experiências em outros países demonstram
que essa porta de entrada no sistema de saúde mental deveria se dar nas Unidades
Básicas de Saúde.
As equipes dos CAPS lidam constantemente com indivíduos em situação de crise,
quando o risco de suicídio se encontra agudizado. Também por estarem em contato
próximo e duradouro com os pacientes, seus familiares e sua comunidade, estão em
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posição privilegiada para perceber a rede de proteção social dos pacientes em risco
de suicídio e a criação de estratégias de reforço dessa rede.
ELENA pode contribuir em uma conversa com profissionais de saúde sobre a
identificação de pacientes em alto risco de comportamento suicída. Segundo o
Manual de Prevenção do Suicídio para profissionais da saúde em atenção primária,
elaborado pelo OMS, alguns fatores individuais e sociodemográficos, úteis
clinicamente, estão associados com suicídio. Eles incluem:
•Transtornos psiquiátricos (geralmente depressão, alcoolismo e transtornos
de personalidade);
•Doença física (doenças terminais, dolorosas ou debilitantes, AIDS).
•Tentativas anteriores de suicídio;
•História familiar de suicídio, alcoolismo e/ou outros transtornos
psiquiátricos.
•Estado marital solteiro, viúvo ou separado;
•Viver sozinho (isolamento social);
•Desemprego ou aposentadoria;
•Luto na infância.
Se o paciente encontra-se sob tratamento psiquiátrico, o risco é maior naqueles
que:
•Tiveram alta recentemente do hospital;
•Tem história de tentativas anteriores.
Além disso, fatores de vida estressores recentes que foram associados com um
risco aumentado para suicídio incluem:
•Separação marital;
•Luto;
•Problemas familiares;
•Alterações no status ocupacional ou financeiro;
•Rejeicão de uma pessoa significativa;
•Vergonha e medo de ser culpado de algo.
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Às vezes, o diagnóstico é difícil de ser feito, e leva tempo até as doses se ajustarem
e os medicamentos começarem a fazer efeito. O mais importante é não deixar de
dar atenção aos sinais de risco do comportamento suicida e oferecer e/ou
encaminhar a pessoa a tratamento, se necessário.
No Debate Folha, Bertolote fala ainda que a assistência prestada a pessoas que
tentaram o suicídio é uma estratégia fundamental na prevenção do suicídio, pois
esse é o grupo de maior risco para o suicídio. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) realizou um ensaio terapêutico com pessoas que tentaram o suicídio em dez
países (Brasil, China, Irã, índia, Sri-Lanka, Estônia, África do Sul, Vietnam, Suécia e
Austrália). Nessa estratégia, indivíduos atendidos em prontos-socorros por tentativa
de suicídio foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo recebeu
“tratamento usual” (geralmente alta do pronto-socorro sem encaminhamento a
serviço de saúde mental); e outro grupo recebeu uma “intervenção breve”, que
incluiu entrevista motivacional e telefonemas periódicos. Ao final de 18 meses, a
“intervenção breve” reduziu em dez vezes o número de suicídios, em relação ao
grupo que recebeu o “tratamento usual”.
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PARA AQUELES QUE FICARAM: APOIO AOS SOBREVIVENTES
Para cada suicídio consumado, muitas pessoas deixadas para trás precisam lidar
com a dor da perda. Essas pessoas são chamadas de sobreviventes. O luto em si é
um processo natural e esperado para se lidar com a morte, porém o luto por suicídio
tem características e temas específicos que precisam ser trabalhados, como os
sentimentos de culpa, vergonha e busca incessante do porquê. Pesquisas
demonstram que os efeitos desse luto tendem a ser mais intensos e duradouros.
A dinâmica familiar também costuma ser altamente afetada, prejudicando as tarefas
do cotidiano e as formas de comunicação entre seus membros, além da presença
de grande sentimento de isolamento e estigmatização. Muitas vezes as pessoas não
sabem como ajudar, ou têm dificuldades em lidar com a morte de alguém por
suicídio e acabam deixando os sobreviventes ainda mais sozinhos. Muitas pessoas
acabam julgando os familiares e transferindo para eles a “culpa” pelo suicídio de seu
ente querido.
No vídeo produzido a partir de ELENA e de debates sobre o filme, podemos ver
cenas de Petra, diretora do filme e irmã de Elena, buscando formas de lidar com o
luto. Em entrevista, Petra lembra o processo de luto e o quão difícil foi encontrar
grupos de apoio aos enlutados.
Todo tipo de serviço e atendimento disponível para os sobreviventes do suicídio é
chamado de posvenção. Acredita-se que a posvenção é também prevenção para
futuras gerações, já que lida com possíveis complicações no processo do luto e
com possíveis comportamentos suicidas que apareçam em decorrência do luto. No
livro Suícidio - O Futuro Interrompido - Guia para Sobreviventes, a autora Paula
Fontenelle conta como seu pai matou-se com um tiro e como ela própria pensou
que teria o mesmo destino.
Os sobreviventes, na maioria das vezes, precisam exatamente dos mesmos
cuidados que outras pessoas que estejam de luto: apoio, compreensão, paciência,
companhia, presença... É importante lembrar que não se deve apressar o luto. Cada
um tem seu tempo e cada pessoa expressa seu luto de forma singular, alguns
preferem se isolar por um período e outros preferem falar.
Os grupos de sobreviventes costumam ajudar muito quem está passando por essa
situação. Em São Paulo, nosso parceiro Instituto Vita Alere oferece esse serviço. No
Rio de Janeiro, a organização social 'Amigos Solidários na Dor do Luto' também
possui grupos de apoio.
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A escola também tem o dever de acolher e receber devidamente jovens e crianças
que estejam vivendo o luto por suicídio ou que já fizeram tentativas de suicídio. No
vídeo, Petra Costa conta em entrevista da importância de poder falar sobre o
assunto na escolas ou em grupos de apoio. Nas cenas sobre o luto da irmã e mãe
de Elena podemos perceber existe um certo padrão no luto por suicídio.
Nos casos em que for considerada pertinente, a exibição de trechos do filme ELENA
seguida de debate pode auxiliar na sensibilização dos participantes e promover uma
discussão saudável sobre as questões levantadas pelos jovens.
É importante que esses jovens sejam acessados novamente após uma semana do
debate, como forma de acolhimento e cuidado.
Temas sugeridos para uma reflexão cuidadosa da escola:
•Como podemos ajudar alguém em luto por suicídio?
•Até onde devemos e podemos ir?
•Como a escola e os colegas podem acolher alguém que esteja passando
por essas situações respeitando o tempo de cada um?
•Como a escola pode lidar quando um suicídio ocorre na escola?
•Como apoiar os pais e familiares?
•Como lidar com os que ficam?
Para essas conversas, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu o Manual de
Prevenção ao suicídio para professores e educadores.
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ELENA MOBILIZA - JUVENTUDE

Esse conteúdo foi desenvolvido em parceria com o Centro Cultural da
Juventude

Elena é uma jovem atriz de teatro do famoso grupo Boi Voador que, na segunda
metade dos anos 1980, ruma para Nova York em busca do sonho de ser estrela de
cinema e vive um fim trágico: entra no espiral da depressão e se suicida.
Petra Costa, diretora do fime, tem nos diários de Elena e na obra de Shakespeare,
Ofélia, a sua inspiração. A partir dessas leituras, a diretora reconhece o arquétipo
que une várias jovens mulheres que se afogam nos próprios sentimentos, num
excesso de desejos e vontades. Nas palavras de Frei Betto, “Elena é o espelho no
qual se reflete a turbulência presente no coração de todos os jovens”.
Pela delicadeza como o filme aborda as questões próprias da juventude e pelo seu
caráter universal, ELENA pode facilitar conversas sobre a condição juvenil
contemporânea, como identidade, a decisão sobre a vida profissional, relações
familiares e de afeto.

Ser jovem
Por muito tempo a juventude foi vista apenas como a fase de transição entre a
adolescência e a vida adulta ou como um problema social para a sociedade. Alguns
fatores contaram para o reconhecimento dos jovens como sujeito de direitos que
demandam políticas públicas específicas.
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No Brasil, a partir de 2000, movimentos e redes de jovens se somaram a outras
iniciativas, para realizar por todo o país, pesquisas, mobilizações e consultas sobre a
temática juvenil. Em 2004, foram criadas as bases para a Política Nacional de
Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude.
Finalmente, em 2010, no Ano Internacional da Juventude decretado pela ONU, a
Emenda Constitucional 65 incluiu a palavra “jovem” no capítulo da Constituição
Federal “Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso”. Dados do Censo,
também de 2010, apontam para uma população jovem, entre 15 e 29 anos, de
aproximadamente 50 milhões de brasileiros e brasileiras ou pouco mais de 25% da
população do país. Estamos vivendo um período histórico de ápice numérico desta
categoria social no Brasil, tanto em termos absolutos como relativos. Daí decorrem
as afirmações: "nunca antes o país teve tantos jovens, nem provavelmente no futuro
terá.", que avaliam a tendência da pirâmide etária de países em desenvolvimento: a
expectativa de vida gradativamente aumenta, enquanto que a natalidade diminui
progressivamente.
Conhecer o que caracteriza as juventudes brasileiras, seus sonhos, medos e
angustias são relevantes para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas a
suas necessidades.
Assim, os temas suscitados pelo filme ELENA, bem com a exibição de trechos e
posterior discussão sobre eles, podem contribuir para conversas entre jovens ou
com jovens acerca de aspectos da condição juvenil no sentido de garantir-lhes o
direito a experimentação e a políticas públicas que dialoguem com os elementos
que caracterizam a juventude de hoje.
Nos próximo capítulos, propomos os seguintes eixos de discussão:
Elena é o espelho no qual se reflete a turbulência presente no coração de
todos os jovens
Ao encontrar o diário da irmã, Petra Costa reconhece as suas próprias questões,
angustias e incertezas. Percebe que vivem o mesmo momento de urgências. Pouco
depois Petra Costa percebe nas Ofélias, de Shakespeare, o arquétipo que une várias
jovens mulheres e conta que se sentiu no dever de fazer um filme sobre esse
sofrimento silencioso. Segundo ela, ELENA foi produzido para o jovem, para quando
tudo parece ser uma questão de vida ou morte.
Na juventude, o indivíduo processa de maneira mais intensa a construção de sua
trajetória, a definição de valores valores, e a busca de sua entrada na vida social. É
nesse processo que o jovem constrói sua identidade e define projetos de vida. Por
isto, é a fase da vida mais marcada por ambivalências: de um lado a família e a
sociedade e do outro a expectativas de emancipação.
Medos de sobrar, de morrer e de se desconectar
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Em meados dos anos 80, Elena deixa de brincar de teatro com a irmã e vai para
Nova Iorque, ser atriz de verdade. O momento de transição entre a brincadeira da
infância e tornar-se adulto de verdade é de difícil compreensão e, segundo Regina
Novaes, marcado por três grandes medos: de sobrar, de morrer e de desconectarse. ELENA aborda esses elementos da condição juvenil de forma sutil e delicada,
permitindo e facilitando o diálogo com e entre jovens.

Materiais relacionados
- Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. Organização Maria
Virgínia de Freitas, 2005, Ação Educativa.
- Políticas Públicas de Juventude. Secretaria Nacional de Juventude.
- Juventude e sociedade: jogos de espelhos. Sentimentos, percepções e demandas
por direitos e políticas públicas. Regina Novaes
- Mapa da Violência. Flacso Brasil e Centro Brasileiro de Estudos Latino Americanos.
- Retratos da Juventude Brasileira Análises de uma Pesquisa Nacional. ABRAMO,
Helena (org.) BRANCO, Pedro paulo Martoni (org.). 2005. Ed. Fundação Perseu
Abramo
- As juventudes e a luta por direitos. Regina Novaes. Le Monde Diplomatique.
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ELENA É O ESPELHO NO QUAL SE REFLETE A TURBULÊNCIA
PRESENTE NO CORAÇÃO DE TODOS OS JOVENS
Em debate no Centro Cultural da Juventude, em São Paulo, Petra Costa conta o
momento em que pensa pela primeira vez na realização do filme ELENA: “Tinha 17
anos e tive que fazer uma cena inspirada em um livro da vida e encontrei um diário
da Elena quando ela tinha essa mesma idade”.
Ao encontrar o diário da irmã, Petra Costa reconhece as suas próprias questões,
angustias e incertezas. Percebe que vivem o mesmo momento de urgências. Pouco
depois Petra Costa percebe nas Ofélias, de Shakespeare, o arquétipo que une várias
jovens mulheres e conta que se sentiu no dever de fazer um filme sobre esse
sofrimento silencioso. Segundo ela, ELENA foi produzido para o jovem, para quando
tudo parece ser uma questão de vida ou morte.
A juventude pode ser observada a partir de diversos prismas: uma faixa etária, um
período da vida, um contingente populacional, uma categoria social ou uma
geração. Todos eles se vinculam à dimensão da fase do ciclo vital entre a infância e
a maturidade que é marcada pela superação da condição anterior de dependência e
proteção exigida pela infância e adolescência.
Na juventude, o indivíduo processa de maneira mais intensa a construção de sua
trajetória, a definição de valores valores, e a busca de sua entrada na vida social. É
nesse processo que o jovem constrói sua identidade e define projetos de vida. Por
isto, é a fase da vida mais marcada por ambivalências: de um lado a família e a
sociedade e do outro a expectativas de emancipação.
Na sociedade moderna, esse período se alonga e pode ter durações e ritmos
diferentes, que variam de acordo com os contextos sociais e com as trajetórias de
cada um. A perda de linearidade deste processo é o que caracteriza a condição
juvenil hoje.
É importante lembrar que há desigualdades sociais e diferenças culturais entre os
jovens. Hoje fala-se em “juventudes”, no plural. Essa condição juvenil que
abordamos é vivida de forma desigual e diversa. Porém, os jovens de épocas
diversas compartilham da dimensão biológica (os hormônios, o corpo jovem) e uma
experiência geracional comum.
A manifestação da tensão local-global é marcante no mundo de hoje: a integração
globalizada convive com processos de exclusão e profundos sentimentos de
desconexão. As conseqüências desses aspectos se ampliam entre os jovens pois as
profundas mudanças no mercado de trabalho os atingem de maneira particular. É
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nesta fase da vida que se busca condições para a emancipação. Segundo Regina
Novaes, em Juventude e sociedade: jogos de espelhos, “as relações entre juventude
e sociedade se fazem como em uma espécie de jogo de espelhos: ora apenas
retrovisor, ora retrovisor e agigantador. Neste peculiar jogo dialético se produzem
marcas geracionais, sensibilidades e disposições simbólicas comuns aos jovens que
vivem em um mesmo tempo social.”
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MEDOS DE SOBRAR, DE MORRER E DE SE DESCONECTAR
Já no primeiro trecho do vídeo percebemos a fase da vida de Elena que o filme nos
conta: o momento em que ela deixa de brincar com a irmã e vai para Nova Iorque,
ser atriz de verdade. Alex Piero, em debate no Centro Cultural da Juventude, inicia a
sua fala destacando as dificuldades de compreender o momento de transição entre
a brincadeira da infância e tornar-se adulto de verdade.
Para compreender esse momento, Alex Piero faz uma análise comparativa de
ELENA com o texto Juventude e sociedade: jogos de espelhos em que Regina
Novaes apresenta três grandes marcas de como a juventude contemporânea
vivencia a sua experiência na sociedade: medo de sobrar, medo de morrer e o medo
de desconectar-se.

Medo de sobrar
Existe hoje por parte de jovens de todas as classes e situações sociais certa
insegurança em relação ao trabalho que está relacionada ao fato de saber que sua
geração está submetida às rápidas transformações no mundo do trabalho: os jovens
sabem que os diplomas escolares são necessários, mas que não garantem a
inserção produtiva e que não necessariamente o nível de escolaridade está
relacionado a posição no trabalho. Rápidas transformações econômicas e
tecnológicas se refletem no mercado de trabalho provocando mudanças, alterando
especializações e encerrando algumas profissões. Segundo Regina Novaes, o medo
de sobrar decorrer dessa condição.
Em ELENA, podemos acompanhar a angustia da busca pela realização profissional.
Elena, que havia logrado entrar no conhecido grupo de teatro Boi Voador e tido
sucesso, agora pretendia ser atriz de cinema em Nova Iorque. A frustração de não
conseguir trabalho, e as diversas negativas que recebe, a levam a uma depressão e
tristeza profunda. Da mesma forma, acompanhamos a angustia de Petra Costa,
durante o processo de decisão sobre qual carreira seguir e qual curso prestar no
vestibular.
Esse contexto do mundo do trabalho deve pautar políticas públicas que considerem
suas especificidades. Gabriel Medina, Coordenador de Juventude da Secretaria
Municipal de São Paulo, nos lembra durante o debate que existe uma distância entre
os empregos que são oferecidos aos jovens e aqueles que são de interesse do
jovem. O trabalho é espaço de realização humana e condição para a emancipação
do jovem. Segundo Medina, da mesma forma a escola não é a que juventude quer e
precisa, havendo um abismo de políticas públicas no sistema educacional após o
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Ensino Médio. Sendo assim, no sistema educacional está posto o desafio de
oferecer respostas diferenciadas que permitam modos diversos de acesso e
continuidade na formação escolar.

Medo de morrer
Segundo Regina Novaes, “em outras gerações o gosto pela aventura e a vontade de
correr risco estavam respaldados por uma expectativa: “ser jovem” é estar longe da
morte.” No entanto, a juventude cada vez mais convive com a morte diariamente.
Segundo o Mapa da Violência de 2011, o avanço da violência no Brasil nas últimas
décadas teve como motor exclusivo a morte de jovens: enquanto a taxa global de
mortalidade da população brasileira caiu de 633 em 100 mil habitantes, em 1980,
para 568, em 2004, a taxa de mortalidade juvenil teve leve aumento, passando de
128, em 1980, para 133 a cada 100 mil jovens (15 a 24 anos), em 2008.
A violência que existe hoje é um fenômeno de natureza social, que resulta processos
gerados na convivência dos grupos e nas estruturas da sociedade. As diversas
formas de violência configuram “tendências” que encontram sua explicação nas
situações sociais, políticas e econômicas que o país atravessa.
Esse contexto forma o segundo aspecto que abordamos aqui, o medo de morrer.
Nesse sentido, as políticas públicas devem se desenvolver com o objetivo de
assegurar aos jovens o direito à vida segura.

Medo de desconectar-se
No Debate Folha, Rosely Sayão ressalta que o jovem do mundo atual está
permanentemente conectado com o mundo público, ele já nasceu no mundo que
confunde vida pública e privada. É muito comum ver postagens sobre a crise
adolescente, por exemplo. Mas nem sempre a comunicação significa troca.
Da mesma forma, Regina Noaves, aponta que “nunca houve tanta integração
globalizada e ao mesmo tempo, nunca foram tão agudos os processos de exclusão
e profundos os sentimentos de desconexão”.
Em ELENA, podemos lembrar do momento em que Petra recebe uma concha de
sua irmã, para quando der saudades. Medos e sentimentos de insegurança e
desconexão desfavorecem a comunicação e a sociabilidade, mas também são
ativadores de resistências e invenções sociais. O medo de se desconectar está
relacionado ao medo de não se achar e não se reconhecer, por isso, para entender o
pertencimento é preciso perceber as virtualidades.

Garantir o direito à experimentação e fazer direito
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Segundo Regina Novaes, para esta geração juvenil são maiores as possibilidades de
engajamento social a partir de sentimentos gerados na esfera da vida privada (medo
de sobrar, medo de morrer, insegurança, desconexão, indignação).
Alex Piero, no debate no Centro Cultural da Juventude, nos lembra que a PEC da
juventude foi aprovada no Congresso em 2010. Ao incorporar o jovem na
constituição, reconhecê-lo como “sujeitos de direito”, universais e específicos, a
juventude estará desafiada a reinventar a sociedade e compreender as
especificidades da condição juvenil atual é essencial para o desenvolvimento de
políticas públicas.
Nesse sentido, Alex Piero nos lembra no debate que os direitos da juventude são os
direitos de experimentação. É preciso diminuir as chances do jovem não se
reconhecer, ou seja, permitir que o jovem a partir de suas experiências defina o que
quer viver.
Por fim, podemos lembrar aqui do trecho do filme em que Elena fala de sua
semente. De certa forma, a semente de todos os jovens precisa de algumas
condições para crescer e se desenvolver. As políticas públicas para juventude
devem criar ambiente para esse desenvolvimento para ter possibilidades de
germinar.

34

ELENA MOBILIZA - ARTE

Este conteúdo foi elaborado a partir dos debates sobre a relação entre arte
e vida realizados ao redor do filme, que reuniram, entre outros, nomes
como João Moreira Salles, Jorge Furtado, Ismail Xavier, Esther Hamburger,
Daniela Capelato e Ivana Bentes.
“Arte para mim é tudo. Sem arte, prefiro
morrer” . É com essa frase contundente que
Elena definia seus sentimentos e
expressava seu desejo mais profundo:
sentir, fazer, e viver de sua arte. Elena era
uma jovem atriz de teatro e fazia parte do
famoso grupo paulistano Boi Voador,
coletivo de artistas voltado para a pesquisa
de linguagens cênicas inovadoras, e
disseminador do conceito teatro imagético
– cuja ênfase está menos na fala e no texto,
e mais na livre expressão dos movimentos.
Elena fez parte do elenco de Corpo de
baile, peça que estabeleceu uma relação
original e de movimento com a obra homônima do escritor mineiro Guimarães Rosa
e teve grande repercussão na época. Mas nada disso parecia bastar e, na segunda
metade dos anos 1980, Elena decidiu ir para Nova York em busca do sonho de ser
estrela de cinema. Deixou para trás uma infância passada na clandestinidade dos
anos de ditadura militar, a carreira no Brasil e deixou também Petra, a irmã de sete
anos. Elena, ao partir para os Estados Unidos em busca de seu grande sonho,
entrou no espiral da depressão e se suicidou.
“A arte ajudou a curar minha dor, me deu uma compreensão profunda de tudo o que
aconteceu”, diria Petra Costa muitos anos depois, referindo-se ao seu primeiro
longa-metragem, ELENA, sobre a morte prematura da irmã. Petra acompanhou a
jornada percorrida por Elena para resgatar — e, de certa maneira, explicar — as
frustrações e angústias que arrastaram a vida da irmã para esse desfecho trágico.
Petra e Elena, cada uma à sua maneira, não dissociam arte e vida, ao contrário: é
essa relação atávica que molda a trajetória de ambas. E molda também o
documentário ELENA, que, nas palavras de Daniela Capelato, consultora criativa do
filme, apresenta uma “co-extensividade entre o real e a imagem, entre o fato e o
espetáculo. [O filme] É o 'teatro da vida', onde Petra representa Elena, Elena
representa Petra e Li An (a mãe) representa Elena, até que 'tudo vira água', vira filme
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ou memória, como diz uma das personagens do filme: ora protagonista, ora
coadjuvante, ora diretora, ora atriz”.
“O cinema dá a impressão de que é a própria vida que vemos na tela, brigas
verdadeiras, amores verdadeiros”, diz o crítico e teórico de cinema Jean-Claude
Bernadet, em seu livro O que é cinema (Brasiliense, 1985). “Mesmo quando se trata
de algo que sabemos não ser verdade, como o Pica-pau Amarelo ou O Mágico de
Oz, ou um filme de ficção científica como 2001, Uma odisseia no espaço ou
Contatos imediatos do terceiro grau, a imagem cinematográfica permite-nos assistir
a essas fantasias como se fossem verdadeiras; ela confere realidade a essas
fantasias”, completa ele. Assim, uma das características principais da linguagem
cinematográfica é despertar o sonho, a fantasia, a vivência de uma experiência pelas
telas. E nesse sentido, atua da mesma forma tanto em filmes documentários, como
em filmes de ficção.
Assim, ELENA contribui para discussões sobre a relação entre arte e vida porque:
•coloca em questão as relações entre verdade e encenação, e imagem e real
presentes no documentário.
•evidencia possibilidades de uso e função social da arte, como o estímulo ao
pensamento crítico sobre a linguagem do cinema, a abordagem e discussão
de temas socialmente delicados, e a elaboração do luto pela arte.
•expõe as dificuldades da carreira de artista.
Para aprofundar esses temas, assista o vídeo produzido com trechos do Elena e leia
os seguintes eixos de discussão nos próximos capítulos:
O estatuto do documentário: verdade ou encenação?
O documentário ELENA é uma história familiar, íntima, mas é também uma
construção cênica. Ao reconstruir a memória de sua irmã a partir de seu olhar e da
linguagem cinematográfica, Petra coloca seu filme (e a si mesma) entre o encenado
e o não encenado, entre a verdade e a representação dessa verdade. Para João
Moreira Salles, ELENA resgata os primórdios do gênero documentário ao questionar
a relação entre o real e a imagem.
O íntimo, o político e a função social da arte
ELENA, ao discutir temas tabus do universo feminino e da saúde mental, bem como
retratar alguns dilemas subjetivos da juventude e referentes às dificuldades físicas e
emocionais do artista, transporta assuntos do mundo privado para o espaço público
e cria ambientes coletivos de discussão e diálogo sobre questões socialmente
delicadas e polêmicas. Além disso, se distancia do cinema brasileiro documental
contemporâneo, que em geral privilegia temas polêmicos e de denúncia,
relacionados a certa “realidade crua” – como a pobreza, a corrupção, a condição de
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minorias etc. Ao retratar um mundo íntimo, privado, ELENA escolhe outro caminho
para seu filme, como outros documentários pessoais da última década (Diário de
uma busca [2011], de Flavia Castro; Santiago [2007], de João Moreira Salles; 33
[2003], de Kiko Goifman; entre outros). Mas deixa, por isso, de ser político?

Materiais relacionados
– Elena no elenco da peça Corpo de baile - Trechos do filme em que Elena aparece
atuando na peça inspirada em livro homônimo de Guimarães Rosa.
– Documentário: verdade ou encenação? - Comentário de João Moreira Salles no
debate "ELENA e a perspectiva da encenação", realizado no Itaú Cultural.
– Documentário: o íntimo é político? - Comentário de João Moreira Salles no debate
"ELENA e a perspectiva da encenação", realizado no Itaú Cultural.
– "ELENA e a perspectiva da encenação" - Íntegra do debate no Itaú Cultural, em
São Paulo, com o cineasta João Moreira Salles e a diretora Petra Costa. Mediação:
Daniela Capelato.
– "A arte para mim é tudo" - Os atores Letícia Sabatella, Maria Flor, Heloísa
Benicchio, Tatiana Ribeiro, Júlia Lemmertz e Alexandre Borges contam o que
sentiram ao assistir ao filme.
– "O filme pode ter um caráter terapêutico" - Reflexão da ensaísta e teórica da
comunicação e cultura Ivana Bentes sobre o filme, durante o debate "O uso político
e social da arte".
– "É preciso pensar o suicídio como uma questão de saúde pública e prevenção” Alerta do psicanalista, filósofo e pesquisador da Fiocruz Carlos Estellita-Lins ao falar
sobre o filme no debate "O uso político e social da arte".
– "O uso político e social da arte" - Íntegra do debate "O uso político e social da
arte" realizado no teatro Sério Porto, Rio de Janeiro, com a presença de Ivana
Bentes, Carlos Estellita-Lins e a diretora Petra Costa.
– As dificuldades da carreira de artista - Trechos do filme em que Elena passa por
uma entrevista de casting, e também trechos da fala de Martha Kiss Perrone,
diretora de arte e preparadora de elenco de ELENA, durante o debate “Tornar-se
mulher”, no MIS, evidenciam as pressões e dificuldades sofridas pelos artistas.
– "Aquilo que não se liquefaz" - Debate sobre o filme ELENA no Departamento de
Cinema, Rádio e TV da ECA, em parceria com o Cinusp, com a presença do crítico e
teórico de cinema brasileiro Ismail Xavier, a professora e pesquisadora de
audiovisual Esther Hamburger, a diretora Petra Costa e a roteirista Carô Ziskind.
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– "A poesia de ELENA" - Bate-papo sobre o filme realizado no Centro Cultural
Contemporâneo B_arco, com a presença de Aleksei Abib, consultor de roteiro para o
filme, e a diretora Petra Costa.
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O ESTATUTO DO DOCUMENTÁRIO: VERDADE OU
ENCENAÇÃO?
ELENA é um filme potente, assim como o próprio suporte artístico da obra, o
cinema. Hoje, a chamada sétima arte, junto à televisão e aos meios de comunicação
digital, constitui-se como espaço privilegiado de projeção de cultura, disputas
ideológicas, construção de imaginários, referências, valores e sentimentos. O
cinema proporciona uma experiência ao mesmo tempo estética e cultural, que pode
ser interpretada de muitas formas, de acordo com a bagagem e o repertório dos
espectadores.
Para o cineasta brasileiro Fernando Meirelles, “ELENA é uma experiência
cinematográfica rara. Isto é devido à profundidade com que aborda as relações
emocionais entre as três personagens e pela delicadeza poética de suas texturas,
sons e texto. É como um fio que se desenrola na nossa frente e de repente estamos
presos num nó sem saída. Mas o tempo ou a própria vida se encarrega de
transformar o que era tragédia em memória, desfazendo o nó e deixando a vida
voltar a fluir. Um filme que provoca 60 insights por minuto”.
Esse emaranhado de fios presentes em ELENA fornece elementos privilegiados para
o exercício do pensamento e olhar críticos em relação ao cinema brasileiro, em
particular o documentário.

O teatro da vida: a imagem e o real
O documentário ELENA é uma história familiar, mas é também uma construção
cênica. Ao reconstruir a memória de sua irmã a partir de seu olhar e da linguagem
cinematográfica, Petra coloca seu filme entre o encenado e o não encenado, entre a
verdade e a representação dessa verdade.
Nas palavras de Daniela Capelato, consultora criativa do filme, ELENA apresenta
uma “co-extensividade entre o real e a imagem, entre o fato e o espetáculo. É o
'teatro da vida', onde Petra representa Elena, Elena representa Petra e Li An (a mãe)
representa Elena, até que 'tudo vira água', vira filme ou memória, como diz uma das
personagens do filme: ora protagonista, ora coadjuvante, ora diretora, ora atriz”.
Essa dubiedade das personagens e os limites tênues entre real e imagem, na
opinião do cineasta João Moreira Salles, resgatam os primórdios do gênero
documentário ao questionar a relação entre ficção e não-ficção.
Em depoimento sobre o filme durante o debate “ELENA e a perspectiva da
encenação”, realizado no Itaú Cultural, Salles conta que o primeiro filme da história
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do documentário é uma “reencarnação”: a película original pegou fogo e pediram ao
personagem filmado, um esquimó, que refizesse tudo outra vez. Nanook do Norte,
do americano Robert Flaherty, retratou os esquimós a partir de seu ponto de vista,
desejoso de “resgatar” as tradições desse povo. Enquanto esses esquimós já
caçavam com rifle e já não se alimentavam exclusivamente de caça, por exemplo,
Flaherty pediu a eles que, para as filmagens, usassem os arpões à moda antiga, e
colocassem a caça em primeiro plano de sobrevivência.
Assim, o primeiro documentário da história já nasceu sob a polêmica pergunta “o
que é um documentário?”. E outras se seguiram: encenações para a câmera são
permitidas? O que é real? Devemos ou não ter compromisso com a verdade?
Compromisso de que natureza, e qual verdade?
A questão é vasta e vem sendo discutida pela filosofia muito antes de começar a ser
discutida pelo cinema, mas o próprio João Moreira Salles nos ajuda a responder
essas perguntas em seu texto A dificuldade do documentário:
“[...] O filme de Flaherty não é apenas o registro do esquimó Nanook. É uma
história construída, de rija ossatura dramática, que pega o espectador pela mão e o
leva fábula adentro (a palavra não está empregada inocentemente) até a conclusão
final. Essa estrutura narrativa é uma das características essenciais do documentário.
É ela que impede que se dê o mesmo nome aos filmes de variedades que já
existiam antes de Flaherty. Como teria afirmado o escocês John Grierson, outro
grande pioneiro do cinema não-ficcional, 'Flaherty percebeu que o cinema não é um
braço da antropologia nem da arqueologia, mas um ato da imaginação'.
[…] De modo geral, desde Flaherty podemos dizer que todo documentário
encerra duas naturezas distintas. De um lado, é o registro de algo que aconteceu no
mundo; de outro lado, é narrativa, uma retórica construída a partir do que foi
registrado. Nenhum filme se contenta em ser apenas registro. Possui também a
ambição de ser uma história bem contada. A camada retórica que se sobrepõe ao
material bruto, esse modo de contar o material, essa oscilação entre documento e
representação constituem o verdadeiro problema do documentário. Nossa
identidade está intimamente ligada ao convívio difícil dessas duas naturezas.”
(In: MARTINS, José de Souza, ECKERT, Cornélia e NOVAES, Sylvia Cainby.
O Imaginário e o poético nas ciências sociais. São Paulo: Edusc, 2005. Cap.
03, p.57–71)
Ainda em seu comentário sobre o filme ELENA durante o debate do Itaú Cultural,
Salles relembra que outro grande documentarista, Jean Rouche, chega à conclusão
que não existe um documentário em que não haja encenação. “Pessoas encenam
seu personagem diante das câmeras. E isso não deveria ser rejeitado, ou
considerado como artificial. A pessoa se recria, e está dizendo algo verdadeiro, está
dizendo como ela quer ser vista”, sustenta Salles, segundo quem a corrente atual do
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documentário, muito relacionada à psicanálise, aceita a encenação como parte
construtiva da narrativa, e não como mentira.
A história narrada em ELENA, assim, não é mais ou menos verdadeira por conter
elementos de encenação, como o texto em off da diretora, a recriação de partes do
diário de Elena e a atuação de sua própria irmã e diretora, Petra, como personagem.
A própria natureza do filme, com o processo de filmagem e montagem, torna esse
aspecto intrínseco ao próprio ato de fazer cinema. A encenação ganhou uma função
prática na narrativa, e virou substrato do próprio filme. Por isso, Daniela Capelato,
mediadora do debate no Itaú Cultural, reitera que ELENA nos chama para refletir
sobre a questão da perspectiva da encenação como teatro da vida.
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O ÍNTIMO, O POLÍTICO E AS FUNÇÕES SOCIAIS DO
DOCUMENTÁRIO

Inovar na forma é político
ELENA, ao discutir temas tabus do universo feminino e da saúde mental, bem como
retratar alguns dilemas subjetivos da juventude, transporta assuntos do mundo
privado para o espaço público e cria ambientes coletivos de discussão e diálogo
sobre questões socialmente delicadas e complexas.
Além disso, se distancia do cinema brasileiro documental contemporâneo, que em
geral privilegia temas polêmicos e de denúncia relacionados a certa “realidade crua”
– como a pobreza, a corrupção, a condição de minorias etc. Ao retratar um mundo
íntimo, privado, ELENA se distancia dessa tradição, e segue a linha de outros
documentários pessoais da última década (Diário de uma busca [2011], de Flavia
Castro; Santiago [2007], de João Moreira Salles; 33 [2003], de Kiko Goifman; entre
outros). Mas ao retratar uma história pessoal e o universo privado, deixa de ser
político?
João Moreira Salles, durante o debate “ELENA e a perspectiva da encenação”,
realizado no Itaú Cultural, lembra que até pouco tempo havia certa resistência por
parte dos documentaristas de se colocar no próprio filme, de transformar a obra em
algo referente a si mesmo. Segundo ele, há diversas hipóteses para isso, e entre
elas está a tradição militante do documentário brasileiro, que de forma geral é
voltado para a narrativa em terceira pessoa, sobre algum tema polêmico ou de
denúncia que são sempre externos ao documentarista. Esse aspecto foi marcante
no documentário brasileiro até o fim da década de 1990, pontua Salles, mas
começou a mudar, entre outros elementos, pelo cinema de Belo Horizonte, onde
acontece há alguns anos o Festival do Filme Documentário e Etnográfico.
Na opinião de Salles, historicamente, o documentário brasileiro respondia
basicamente à equação “quem tem, filma quem não tem”, e essa própria estrutura
de produção já revelava as relações de poder e de classe no processo. O
documentário que leva para as telonas a experiência pessoal tem modificado essa
estrutura ao trazer a dimensão privada daquilo que está perto, próximo ao
documentarista, e esse olhar tem mudado radicalmente a forma de se fazer
documentário.
“É um cinema que muda o próprio cinema”, inova na forma e muda a perspectiva do
olhar do expectador, convidado a refletir desde outros lugares. Para Salles, isso é
também um grande feito político, pois quebra o conservadorismo dos moldes
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estabelecidos em que sempre prevalecem o longe e o brutal (a realidade externa ao
documentarista, dura, brutal). ELENA, ao trazer o afeto e o próximo para o cinema,
em uma linguagem original e poética, “vai na contramão do cinema brasileiro e o
humaniza”, nas palavras de Salles.
Sobre essas discussões, assista:
Documentário: verdade ou encenação? - Comentário de João Moreira Salles no
debate "ELENA e a perspectiva da encenação", realizado no Itaú Cultural.
Documentário: o íntimo é político? - Comentário de João Moreira Salles no mesmo
debate.

As funções sociais da arte e condição de artista na sociedade
ELENA é um filme que nasce da dor de uma tragédia, de uma falta. A narrativa, nas
palavras de João Moreira Salles, “dá nome a essa coisa, organiza essa dor para
incorporá-la e seguir adiante na vida. ELENA simboliza o que não tem nome. E essa
é uma das funções da arte, segundo Salles: “nomear o que ainda não tem nome”.
Assim, a elaboração do luto através da arte é uma forma de lidar e entender essa
dor, sua origem e seus caminhos. O teórico e crítico do cinema brasileiro Ismail
Xavier, no debate sobre o filme “Aquilo que não se liquefaz”, no Departamento de
Cinema, Rádio e TV da ECA, em parceria com o Cinusp, comenta que “[...] uma das
coisas que me impressionou no filme é a constante liquefação de tudo, menos
daquilo que, no final, é dito na voz da Petra. Elena é memória inconsolável, então é
pedra. Aquilo que não se liquefaz, aquilo que não vai se dissolver”.
Desde outra perspectiva sobre a função social da arte, Ivana Bentes, no debate “O
uso político e social da arte”, lembra que levar temas complexos e delicados do
universo subjetivo para o cinema é uma forma de visibilizar aspectos da vida que
muitas vezes são rodeados de tabus e preconceitos, e isso “possui um caráter
terapêutico”. Para ela, uma das características mais perturbadoras do cinema, hoje,
é a possibilidade de conviver com os mortos, de experimentar a falta de alguém pela
própria vida.
O psicanalista, filósofo e pesquisador da Fiocruz Carlos Estellita-Lins acompanha a
reflexão de Ivana Bentes no mesmo debate e lembra que é preciso pensar o suicídio
não apenas como um acontecimento individual, mas como uma questão que
envolve saúde pública e prevenção. E ELENA contribui para colocar o assunto em
pauta e mobilizar informação.
ELENA também nos convida a refletir sobre a condição dos atores, atrizes e artistas
de forma geral: se de um lado está a importância da arte em todas as suas
manifestações – cinema, teatro, escultura, pintura etc. –, de outro também estão
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aqueles que dedicam sua vida a elas e encaram as dificuldades de se viver dessa
arte. O filme aborda de maneira tocante a busca e os desafios da trajetória de Elena.
Neste vídeo, trechos do filme em que Elena passa por uma entrevista de casting, e
também trechos da fala de Martha Kiss Perrone, diretora de arte e preparadora de
elenco de ELENA, durante o debate “Tornar-se mulher”, no MIS, evidenciam as
pressões e dificuldades sofridas por Elena.
Seu sonho é o mesmo de muitas garotas e rapazes, em muitos países e através de
gerações, de maneira que o filme também dialoga de forma especial com esse
universo. Neste vídeo, grandes atores como Letícia Sabatella, Maria Flor, Heloísa
Benicchio, Tatiana Ribeiro, Júlia Lemmertz e Alexandre Borges contam o que
sentiram ao assistir ao filme.
O filme contribui, assim, para a abertura do diálogo entre jovens atores e atrizes
sobre as pressões e desafios da carreira, e para a formação de espaços de apoio e
discussão sobre o papel social da arte e a condição de artista na sociedade.
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