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Considerações iniciais 
 

A partir do filme José e Pilar (2010), resultante de uma imersão de quatro 
anos do diretor Miguel Gonçalves Mendes no cotidiano do escritor José Saramago 
(1922-2010) e de sua companheira, a jornalista Pilar Del Río, este estudo tem por 
objetivo investigar os métodos de realização característicos do documentarista 
português. 

As autoras, nesta análise, levam em consideração o tempo a que o cineasta 
recorre para promover o que compreendem como tentativa de eternização de 
instantes do dia-a-dia de seus personagens. Esta reflexão, portanto, abarca a 
temporalidade na construção do audiovisual – aqui percebido como um importante 
recurso para o resgate da memória, ainda que esta seja considerada por alguns 
teóricos como um rio sem margens (SARLO, 2007). 

Na primeira vez em que assistimos ao documentário José e Pilar, quando da 
estreia no Brasil, em 2010, diante da tela grande e do silêncio estabelecido da sala, 
ficamos atentas às delicadezas do relacionamento entre os dois personagens. Todos 
os gestos, atitudes e sensações estavam construídos no espaço-tempo da 
convivência cotidiana do casal. Diante dos espectadores, aparece um José Saramago 
eternizado na película. Os entornos de sua vida estão lá, captados por Miguel 
Gonçalves Mendes. Naquele momento, foi difícil compreender sua ausência entre 
nós. 

Entendemos a importância de documentos para a construção de um relato 
jornalístico ou biográfico, mas também sabemos que, quando se realiza a biografia 
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de um personagem, esta deve levar em consideração o seu deslocamento no espaço-
tempo (BOURDIEU, 1996, p. 184). Como lembra Bourdieu, há vida em diferentes 
pontos da existência e, para conseguir enxergar esses pontos, é necessário estarmos 
atentos. O autor sugere que a biografia seja construída como uma rede de metrô, 
onde há conexões, paradas e mudanças de rotas. Para o sociólogo francês, não se 
deve pensar a história de um personagem de forma cronológica e linear. 

Ao revermos José e Pilar em outras ocasiões, foi possível captar o tempo nas 
ações do escritor e de sua companheira. O que mais nos intrigou foi a evidente 
entrega do diretor à convivência de quatro anos com o casal. Miguel seguiu a 
temporalidade da vida de Saramago e Pilar Del Río. Não notamos rupturas nas 
formas de diálogo, no transcorrer no documentário. Miguel afirma não gostar de 
entrevistas pensadas a partir das técnicas jornalísticas, como o sound bites (que são 
os momentos repetitivos do discurso). Trata-se, como afirma o diretor, da “tentativa 
louca de construir a realidade com premissas de ficção clássica, abdicando 
totalmente de entrevistas...os chamados talking heads”. Sua maior influência, neste 
sentido, vem da obra do realizador armeno Artavazd Peleshian, a quem admira por 
“construir narrativas de uma complexidade brutal, sem utilizar a ‘palavra’, seja ela 
escrita ou oral” (cf. entrevista concedida por Miguel Gonçalves Mendes às autoras, 
em 12 de março de 2015 por e-mail). 

A metodologia usada neste estudo, além da análise do documentário, incluiu 
pesquisa bibliográfica e documental, e entrevista fechada. Por e-mail, o cineasta 
respondeu a um questionário enviado pelas pesquisadoras quando estava em 
viagem para realização de um novo documentário que também terá duração 
ampliada, e cujo título é O sentido da vida. Para produzir este artigo, as autoras 
assistiram, além de José e Pilar, a duas outras produções do cineasta: D. Nieves 
(2002), primeiro documentário de Miguel, realizado em quatro dias; e Autografia 
(2004), produzido durante três anos. O estudo utiliza-se de conceitos emprestados 
às teorias da história de vida, história oral, antropologia visual e comunicação 
social. A base teórica inclui Miguel Gonçalves Mendes e seus documentários (2002, 
2004, 2010), Canclini (2007), Taylor (2003) e Sarlo (2007), entre outros autores. 
 
1. Imersão na vida dos personagens 

 
Miguel Gonçalves Mendes nasceu em Covilhã, Portugal, em 1978, e formou-se 

pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Ainda estudante, começou a 
trabalhar no documentário biográfico Autografia, dedicado a Mário Cesariny, poeta 
e pintor surrealista português, com quem conviveu por três anos para a realização 
do filme. Admirador do poeta, o cineasta ouviu várias recusas antes de Cesariny 
aceitar a proposta.  
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No Autografia, mais uma vez o que determinou inicialmente 
as filmagens foi a falta de verba. Estava ainda na Escola de 
Cinema e aos fins de semana, com amigos que quisessem 
ajudar, e quando o Mário aceitava, ia filmar. Mas é do fruto 
dessa relação e da execução/concretização desse filme que 
percebi que queria atingir o grau de verdade e intimidade 
plenos. Então, o que necessitava era de tempo. Tempo para 
que a verdade se instale e a câmara desapareça (MENDES, 
entrevista concedida às autoras, em 12 de março de 2015 por 
e-mail). 

 
A partir da câmera de Miguel, o artista conta sua história, relatando afetos e 

lembranças. O diretor dividiu o documentário em três atos unidos pelo início e final 
com a mesma câmera, que se aproxima em cortes secos da janela da casa de Mário 
Cesariny. No início, após uma poesia narrada em voz over, entra o título do 
documentário com o som de um avião. Na janela vemos um homem segurando a 
cabeça, cabisbaixo. No background está Mendelssohn, com a música “Sommernacht”.  
A imagem aparente é a de um homem triste. No final, o mesmo corte seco de 
aproximação da janela. O som do avião volta e na janela está Mário Cesariny forte e 
firme, com um olhar assertivo. Antes dessa imagem final, o poeta diz: “Tenho 
saudades de voar. Eu sempre sonhava que voava. (...) não sei desde quando, mas 
quase desde miúdo até os 50 anos, todas as noites já adormecia a sorrir de gozo, 
porque eu sonhava sempre que voava”. Depois da fala, ele abre os braços diante da 
câmera e Miguel oferece ao espectador um passeio por Lisboa, até a janela da casa 
do poeta. Essas duas imagens do rosto de Cesariny, separadas pelo tempo no 
documentário, a do início e do final, remetem a Ecléa Bosi e seus estudos sobre 
memória. Principalmente quando a pesquisadora aborda sobre os silêncios que 
emergem enquanto os narradores fazem o percurso de volta ao tempo passado. Bosi 
(1994, p. 39) cita um senhor chamado Ariosto, cuja fala sinaliza para a diferença do 
olhar, no início e no fim de Autografia: “Veja, hoje minha voz está mais forte que 
ontem. Já não me canso. Parece que estou rejuvenescendo enquanto recordo”. 
Miguel Gonçalves Mendes explica sobre suas motivações para a realização do filme: 
 

Às vezes as pessoas ficam quase ofendidas em relação à forma 
como eu coloco isto, sobretudo em relação ao Mário 
[Cesariny], e agora também em relação ao Saramago: eram 
duas pessoas que eu admirava muito enquanto leitor, e que 
eu queria muito conhecer, e os filmes eram uma possibilidade 
de eu interagir directamente com aquelas pessoas – queria 
que o espectador conhecesse, tal como eu tinha conhecido, as 
pessoas que estavam a ser retratadas (Cf. entrevista 
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concedida por Miguel Gonçalves Mendes a Vanessa Sousa 
Dias e Miguel Cipriano, 2011). 

 
A singularidade do método de Miguel já está presente neste documentário, 

quando devolve, como preciosidade, o poder da criação ao artista Mário Cesariny. 
Ao longo da convivência de três anos, o rosto do poeta se modifica e transparece na 
vivacidade que se potencializa ao final. Isso nos parece surpreendente quando o 
refletor, o áudio e a câmera se demoram para o reconhecimento do homem artista, 
e, no resgate biográfico, o diretor devolve ao poeta sua iluminação criativa. A figura 
de Cesariny reacende diante do espectador. 

O documentário foi dividido em atos denominados “Morte”, “Amor” e “Vida”. 
Há sempre um espaço vazio para que o protagonista pense, respire e reflita sobre o 
tempo, sobre suas emoções e memórias. A relação entre a equipe de filmagem e o 
artista é evidente no documentário. Não há fronteiras entre o dentro e o fora. A 
cumplicidade é denotada em todos os cenários – principalmente a casa onde o 
artista vive com a irmã. Há várias performances durante a realização, e o próprio 
Mário Cesariny faz o convite à equipe de filmagem para que adentre sua obra e sua 
vida. Nestes momentos de criação, seu corpo funde-se com imagens e há um som 
não diegético para acentuar as emoções do artista.  

Ao assistir a Autografia, é possível conhecer um pouco mais sobre Portugal e 
sobre outros personagens da época de Cesariny. Sua vida pessoal delineia as formas 
de produção dos artistas portugueses ao longo da história. 
 
2. Diretor adentra o tempo do escritor José e da jornalista Pilar  

 
Miguel era um jovem de 26 anos em 2004, quando havia finalizado Autografia 

e D. Nieves – este, um documentário de meia hora realizado em 2002, sobre a relação 
entre Portugal e a região da Galiza. O foco é uma senhora galega que fala da vida 
naquele lugar. 

Em 2001, com 23 anos, já havia comunicado a José Saramago seu interesse em 
realizar um documentário sobre o autor de O ano da morte de Ricardo Reis. 
Saramago sempre negou. Depois de assistir Autografia, disse a Miguel: “Tenho medo 
de não dizer coisas interessantes como Mário Cesariny disse”. O escritor apresentou 
seguidas negativas, mas acabou emprestando sua voz para o documentário sobre D. 

Nieves, em 2002, num texto que evoca as andanças da personagem Blimunda em 
Memorial do convento: 
 

Milhares de léguas andou, quase sempre descalça. A sola dos 
seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça. 
Portugal inteiro esteve debaixo destes passos. Algumas vezes 
atravessam a raia da Espanha porque não via no chão 
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qualquer risco a separar a terra de lá da terra de cá, só ouvia 
falar outra língua e voltava para trás (SARAMAGO, 1984, 
p.355). 

 
Nos anos seguintes, Miguel se dedicou à tarefa de conseguir filmar o casal 

José e Pilar. O consentimento veio em 2006, e o trabalho começou em fevereiro 
daquele ano, com a captação de imagens da construção da biblioteca de Lanzarote. 
“Queria saber como era o cotidiano de um Nobel e de um escritor (...) agora nada 
disso é fruto do acaso, aconteceu porque dediquei a isto minha vida e empenhei-me 
ao máximo na feitura deste filme”, explica Miguel em entrevista concedida a Vanda 
Marques. 

A câmera, a equipe de produção e o diretor mantiveram um convívio de 
quatro anos, de 2006 a 2009, com o casal José Saramago e Pilar Del Río. Miguel 
finalizou José e Pilar em novembro de 2010; Saramago faleceu em 18 de junho do 
mesmo ano. O escritor viu o corte anterior à finalização e disse ao cineasta: “Agora 
percebo porque tantas horas a filmar coisas que achava que não tinham interesse. O 
filme não é sobre nós dois, é sobre a vida” (Cf. entrevista concedida a Vanda 
Marques). 

Ao mesmo tempo em que o documentário aborda uma fase difícil da vida de 
José Saramago, também revela sua vitalidade diante dos problemas de saúde que 
enfrentou entre o fim de 2007 e o início de 2008, quando se recuperou e deu 
sequência às suas criações literárias. Miguel diz sobre o protagonista do filme: “O 
que acho incrível nele é a forma intensa com que viveu até o último dos seus dias, e 
isso é de louvar” (Cf. entrevista concedida a Vanda Marques) 

O diretor escolheu dividir o documentário em três atos ou partes. O primeiro, 
chamou “A preparação”. Neste ato, vários planos mostram movimentos contínuos 
entre o casal no trabalho cotidiano de escrita e tradução dos livros As pequenas 

memórias (2006) e A viagem do elefante (2008), e os programas diários de Pilar no 
rádio, entre outros afazeres. Sobre a história do elefante Salomão, Miguel registra 
uma conversa relacionada à ideia do livro. O escritor comenta que está esperando o 
projeto amadurecer: “Se tiver que ser, será. Se não tiver que ser, não será. E acabou!”. 
Enquanto As pequenas memórias acentua passagens da infância e adolescência do 
escritor, A viagem do elefante trata da inenarrável inutilidade da vida. 

Para adentrar em episódios da vida do autor, Miguel recorre com frequência 
a imagens cênicas que engrandecem os tempos vividos. Um exemplo é o momento 
em que Saramago narra um sonho recorrente, e no qual foram usados recursos 
gráficos para que fosse possível a imersão na subjetividade do escritor. Ao longo do 
filme, Miguel acrescentou elementos sonoros e visuais para estetizar o que 
Saramago e Pilar revelam do seu cotidiano.   

O segundo ato – “A viagem” – mostra os deslocamentos do casal nas viagens 
nacionais e internacionais, as idas e vindas a feiras de livros, exposições e 
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lançamento dos livros com noite de autógrafos. Miguel, nas entrevistas, sempre diz 
estar espantado com a vitalidade de Saramago. Ao fim de uma semana, a equipe 
aparece bastante cansada, enquanto o escritor parece sempre disposto e firme no 
trabalho. “Recordo-me que Saramago deu entrevistas e autógrafos das 19 horas às 
24 horas sem parar”, conta Miguel, referindo-se a um dos eventos que testemunhou 
(da entrevista concedida pelo diretor a Vanda Marques). É no segundo ato que o 
autor de Terra do pecado adoece e faz-se o registro de sua ausência. 

O ato 3, denominado “Regresso”, evidencia, quase ao final, mais um ponto alto 
da vitalidade de Saramago. Dentro do avião, após o lançamento de A viagem do 

elefante em São Paulo, no Brasil, ele diz a Pilar: “Acho que tive uma ideia, Pilar...sobre 
Caim”. A companheira o interrompe e pede uma cerveja: “Por favor, uma cerveja. 
Estou a ter um ataque de pânico”.   

Miguel, que sonhava ser arqueólogo na infância, como realizador de filmes 
conseguiu escavar o entorno da vida a dois, criando uma hermenêutica audiovisual 
do convívio entre duas pessoas. E nos fala do tempo que passou a construir a 
narrativa de José e Pilar e como os acontecimentos fizeram com que a duração do 
documentário se estendesse:  
 

(...) planejei a rodagem para ter a duração de um ano. Nos 
primeiros seis meses filmaria apenas eventos públicos (de 
forma a que [José Saramago e Pilar Del Río] se habituassem à 
minha presença) e nos seis meses seguintes filmaria em 
Lanzarote, acreditando que passados esses primeiros meses, 
a intimidade pretendida já existisse entre nós. Contudo, com 
o adoecer de Saramago e com o atraso na escrita do seu livro 
(A Viagem do Elefante), as filmagens acabaram por se dilatar 
no tempo. Mas, mais uma vez, considero esse “tempo” como o 
principal ativo e mais valia do filme. Por fazer com que o 
espectador sinta que acompanha a vida cotidiana do escritor 
e por permitir que o material de quatro anos, ao ser 
condensado em duas horas de filme, torne absolutamente 
clara e universal a jornada do herói. A necessidade de o 
espectador se relacionar com a jornada do herói existe desde 
a tragédia grega. E estamos tão formatados para esta 
progressão narrativa que já não podemos viver sem ela (da 
entrevista de Miguel Gonçalves Mendes às autoras). 

 
Selecionamos, a seguir, dois planos para exemplificar o olhar que denota 

intimidade e delicadeza, proporcionando ao espectador a narrativa do elo amoroso. 
O primeiro está no segundo ato. Na sequência, durante uma entrevista, Saramago 
está cansado e Pilar o ajuda a lembrar-se das palavras que desejava dizer. Ele 
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agradece, ela senta-se ao lado do marido e os dois entrelaçam as mãos. No final do 
documentário, antes dos créditos finais, os dois fazem planos e caminham abraçados 
dentro de um aeroporto, enquanto conversam. 

O segundo exemplo está no terceiro ato, quando o escritor narra as 
dedicatórias de seus livros a Pilar: “O homem duplicado: a Pilar, até o último instante. 
As intermitências da morte: a Pilar, minha casa. Ensaio sobre a lucidez: a Pilar, os dias 
todos. (...) As pequenas memórias: a Pilar, que ainda não havia nascido, e tanto tardou 
a chegar”. 

É possível imaginar Miguel na fase final do documentário, montando o 
primeiro corte de seis horas, que levou cinco meses. Depois de ver cada detalhe, cada 
gesto do casal, em cada lance o olhar do diretor esculpe a sutileza do tempo na 
história dos dois protagonistas. Miguel precisa retornar muitas vezes para os 
instantes da longa convivência diária com o casal. Ouve as falas e tenta extrair desse 
convívio o que é primordial para que se possa compreender a forma como Saramago 
conduz suas atividades de escritor e humanista, com o apoio inestimável da 
companheira jornalista. O jovem diretor pensa na estruturação das frases, dos sons 
não diegéticos, para nos aproximar de José e Pilar.  

A imagem de Saramago fazendo um círculo em volta dele mesmo, nas areias 
de Lanzarote, eterniza sua disposição em trabalhar incansavelmente. Suas obras 
almejam o desassossego, como afirma o autor de A jangada de pedra no 
documentário: “Não escrevo para resignados. Não queremos leitores conformados”. 

Miguel filmou os últimos anos de vida do escritor português entre um 
lançamento e outro de livros produzidos no período de realização do documentário. 
No início das gravações, Saramago estava terminando As pequenas memórias. Logo 
em seguida, entre muitos problemas de saúde, como está registrado no 
documentário, lançou o livro A viagem do elefante. No mesmo período, ocorreu o 
lançamento do filme Ensaio sobre a cegueira, dirigido por Fernando Meirelles. A 
emoção de Saramago durante uma exibição privada, em maio de 2008, pode ser vista 
em José e Pilar. Ao final, o escritor diz a Meirelles: “Estou tão feliz por ter visto este 
filme. É como estava quando o tinha escrito”. 

O livro infantil A maior flor do mundo também virou filme, em 2009. Naquele 
mesmo ano, Saramago lançou Caim, cuja ideia anuncia a Pilar na parte final do 
documentário. Perceber como transcorria o trabalho e a vida diária do escritor e da 
companheira, marcados pela organização e disciplina, foi um dos maiores desafios 
de Miguel Gonçalves Mendes. “As estéticas possíveis são as que aceitam o 
intempestivo. A sociologia da arte torna-se etnografia de uma paisagem de 
interações culturais, de modos ansiosos de nomear, que se alteram uma vez ou 
outra”, observa Canclini (2012, p.23), ao refletir sobre a ausência de relatos por 
conta do excesso de imagens e informação. Ele refere-se a artistas que aproveitam 
os espaços de deslocamento para produzir no contrafluxo, como é o caso do diretor 
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do documentário José e Pilar – produção que acumulou 240 horas de filmagens e tem 
125 minutos de duração. 

Miguel tinha 27 anos de idade quando deu partida ao projeto e o terminou 
com 32. Acentuamos a idade do diretor por nos impressionar o fato de que, mesmo 
tão jovem, teve a delicadeza de transpor para a tela temas tão profundos sobre a 
vida e a morte sem salientar a dor, demonstrando maturidade, comprometimento e 
sensibilidade na realização da obra documental. A esse respeito, o escritor chileno 
Luis Sepúlveda escreveu: “(...) lo más dificil sea conseguir que nuestro punto de vista 
como realizadores sea el ojo da câmara. Nada debe distraer ni perturbar ese punto 
de vista,  y Miguel Gonçalves Mendes teria uno muy nitido - ver el mundo através de 
la humanidade de la immensa humanidade de Pilar & José” (2012, p.85). 

A câmera de Miguel se faz presente mesmo em momentos de conversa íntima 
do casal. No método usado por ele, a câmera é pouco reconhecida. Os personagens, 
imersos no tempo extenso das gravações, parecem não se dar conta da presença do 
diretor. Mas, a esse respeito, o próprio Miguel Gonçalves Mendes, em nossa 
entrevista, assinala:  
 

O documentário é o ponto de vista de alguém sobre uma 
fracção íntima da realidade. Não é realidade. É apenas o olhar 
desse alguém sobre aquilo que ela acredita ser verdade. Tão 
falível como outro qualquer. Contudo, o meu objectivo 
máximo, quando sei que um filme resultou, é quando o 
retratado se reconhece num filme. Independentemente das 
técnicas que eu tenha utilizado para o construir. 

 
Em José e Pilar, é o mundo particular do casal que sinaliza para o que deve ser 

gravado em seguida. Miguel continua atento, mesmo diante da extensão do tempo, 
e apresenta sempre uma nova curiosidade à equipe de trabalho. Ao captar as 
minúcias do cotidiano do escritor e de sua companheira, o diretor presenteia os 
espectadores com momentos de profunda sensibilidade. Parece-nos evidente que, 
no filme, o diretor se desconectou de sua própria biografia, abraçou o que é invisível 
aos olhos do mundo e alcançou a sutileza de duas vidas em comum. 

Neste sentido, é possível estabelecer relação entre os métodos de Miguel 
Gonçalves Mendes e da também documentarista e jornalista brasileira Eliane Brum, 
que abdica das técnicas jornalísticas em suas reportagens para possibilitar maior 
proximidade com pessoas e acontecimentos: 
 

Penso que, para que exista uma mudança real de posição e de 
lugar, é preciso perceber o pequeno, o quase invisível de 
nossa realidade externa e interna. É pelos detalhes que 
enxergamos a trama maior, é na soma das sutilezas que a vida 
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se desenrola, são as subjetividades que determinam um 
destino. É preciso desacontecer um pouco para ser capaz de 
alcançar a delicadeza dos dias. (BRUM, 2015) 

 
Os documentários que se propõem a estender o tempo para ampliar o olhar 

do espectador sobre aquilo que é observado vão ao encontro de estudos que as 
autoras realizaram sobre a aplicação do método biográfico na produção audiovisual, 
a partir de experiências na formação de profissionais de Comunicação Social 
(PAVAN E VELOSO, 2011). 

Neste campo, é possível destacar, a título de exemplo, três trabalhos de 
Frederick Wiseman, um documentarista que se demora por meses e até anos com 
sua câmera persistente, que está sempre ligada para captar os acontecimentos. É o 
caso de Near death (1989), que mostra a rotina da morte em um hospital. O cineasta 
observa, com sua câmera, as longas horas e as relações pessoais entre médicos, 
enfermeiros e familiares diante de pacientes terminais. Em Titicut follies (1967), 
Wiseman acompanha a rotina de uma prisão para indivíduos psiquiátricos em 
Massachusetts, e em Violence domestic 1 e 2 (2001, 2002), gravou, por meses, um 
abrigo na Florida, destinado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. 
Em relação às técnicas etnográficas da antropologia visual, um exemplo é John 
Marshall com o filme N!ai, the story of a !Kung woman, que resultou numa série para 
a TV pública americana PBS (Public Broadcasting Service), em 1980. O cineasta 
realizou esta obra etnográfica por mais de trinta anos. O filme apresenta um retrato 
íntimo de N!ai ao longo de três décadas. Ela conta sua história, descreve sua vida e 
as lembranças de infância. Fala da mãe, uma coletora de frutas, raízes e frutos secos. 
Fala das chuvas e do seu casamento com Gunda, aos oito anos de idade. Revela que 
mudou os sentimentos em relação ao marido depois que ele virou um curandeiro. O 
filme começou a ser feito na década de 1950 e, enquanto N!ai nos conta sua vida, é 
possível perceber as mudanças aceleradas na sociedade.  

O etnólogo e cineasta francês Jean Rouch, que começou a gravar quando era 
apenas um engenheiro curioso e revolucionou as formas de captação de imagens 
etnográficas, também oferece um vasto campo de experiências sobre métodos de 
gravação que se estendem no tempo. Rouch realizou seu primeiro 
etnodocumentário – Jaguar – ainda como engenheiro construtor de pontes na 
Nigéria. A produção começou em 1957 e terminou dez anos depois. Na época, o 
francês se encantou com o movimento dos jovens que migravam na entressafra para 
a região do ouro, em Gana. Rouch acompanhou-os diariamente, por um ano. Na 
época, não havia câmeras que captassem imagem e som simultaneamente. Era 
necessário levar equipamentos muito pesados, que não ofereciam mobilidade. Após 
a montagem, Rouch usou a narração dos jovens sobre a experiência, a partir da 
lembrança que eles tinham do período. Foi desta maneira que construiu uma 
“etnoficção” documental, pois os jovens elaboraram a narração de forma lúdica. 
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“Jaguar é meu primeiro filme e me marcou permanentemente. Todos os filmes que 
faço agora são sempre Jaguar” (in: TAYLOR, 2003, p.131). Rouch esteve à frente do 
Comitê do Filme Etnográfico da França até sua morte, em 2004.  

O método da aproximação e extensão do tempo se dá a partir das relações 
que o documentarista tem com a dinâmica do tempo e do lugar. Isto nos remete ao 
conceito de “cronotopo” que Bakhtin criou sobre tempo-espaço (dinâmica do 
tempo) na narrativa. Cronotopo conduz ao movimento que ocorre nas relações 
produtoras de sentido. Refere-se ao mundo do homem que fala, escreve, produz 
conhecimento e articula, dessa forma, relações interativas (BRAIT, 2005, p.95-96).  
Diante das 240 horas de gravação de José e Pilar, Miguel Gonçalves Mendes 
conseguiu, na primeira montagem, seis horas de filme. Foi uma clivagem realizada a 
partir da convivência de quatro anos com o casal, com a percepção de ações que se 
repetiram no tempo e puderam ser valorizadas na construção final do 
documentário.  Isso só se consegue na imersão, na troca de pertenças e saberes. 
Ismail Xavier (2007, p.264) observa que a construção de documentários é um 
processo de busca de identidade: “A palavra de ordem é chegar perto, auscultar um 
ponto de vista interno, conhecer melhor as experiências a partir da conversa e das 
imagens produzidas por quem tem nome e compõe diante de nós um personagem”.  
Miguel reitera essa necessidade de tempo para chegar ao que considera o “âmago 
da verdade” de seus personagens: 
  

Se não existe tempo, o que existe é um retrato superficial 
sobre alguém. Porque ainda não sabemos ler nem o rosto, 
nem os gestos de quem filmamos. Não sabemos o que significa 
o seu olhar. E sem isso não existe filme. Não pode existir 
confiança plena se não existir uma relação duradoura. É como 
numa relação de amor. (Da entrevista concedida às autoras). 
  

No documentário José e Pilar, Miguel conduz o espectador por meio de sua 
câmera concentrada no cenário da vida que acontece. É o que se nota, mesmo 
quando, entre o segundo e terceiro atos, o tempo entra em suspensão por conta da 
fragilidade de Saramago no hospital. Miguel recupera, na montagem, uma existência 
latente diante da temporalidade estacionada em função da doença do escritor, 
revivendo algumas de suas lembranças da infância. E, então, o autor de A caverna 
retorna com energia surpreendente, finalizando um livro e pensando em outro.  

Depois do José e Pilar, Miguel registra uma inflexão nas suas propostas de 
trabalho cuja responsabilidade, em última instância, atribui ao próprio Saramago, 
para quem era imoral lamentar-se pelos males do mundo ou da própria vida: “[José 
Saramago] Fez-me perceber que mais do que estar preocupado com o medo da 
morte, eu deveria, antes, perguntar: o que nos faz estar vivos?” (da entrevista 
concedida às autoras). 
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Nesta biografia em imagens, a relação de reciprocidade entre diretor e 
personagem está evidente. François Dosse (2009, p.14) afirma, a respeito dessa 
relação: “O biógrafo não só acaba modificado, transformado pela figura cuja 
biografia escreve, como passa a viver (...) no mesmo universo, a ponto de não 
conseguir distinguir o exterior do interior”.  
 
Considerações finais 
 

José e Pilar é um documentário que sobreviverá ao tempo, oferecendo novas 
percepções a cada vez que for visto. No filme, é possível compreender o modo como 
Saramago pensava e escrevia seus livros no final da vida, numa luta diária pela 
sobrevivência do homem e de sua arte. Paralelamente, a postura do escritor e da 
companheira Pilar remete à necessidade de uma consciência maior sobre a 
humanidade e as injustiças. Nesta dinâmica, há a compreensão de que todas as 
histórias humanas vibram nas identidades narrativas dos construtores da cultura, 
que são os habitantes dos lugares onde a vida acontece – e será dessa forma, sempre.  
Esta vibração é um movimento contínuo que precisa da presença de narradores. 
Aqui falamos do narrador documentarista, que se instala no campo da história (no 
caso de José e Pilar, o período de 2006 a 2009) e fica atento ao entorno. Na intenção 
de deslocar a câmera em todas as perspectivas do casal, Miguel Gonçalves Mendes 
construiu um documentário histórico que nos convida a participar da intensa vida 
do casal. 

Em José e Pilar, as marcas do método de Miguel Gonçalves Mendes podem ser 
vistas na câmera que se demora, no trabalho com a paisagem sonora, na construção 
dos encontros e conversas, na escolha das locações, na tentativa de compreensão 
dos gestos de seus personagens. Para ilustrar o modo como o diretor observa o 
documentado, elegemos uma fala de Saramago logo no início do filme: “Um dia 
escrevi que tudo é autobiografia. Que a vida de cada um de nós a estamos contando 
em tudo quanto fazemos e dizemos. Nos gestos, na maneira como andamos e 
olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão”. As pequenas 
histórias do cotidiano são, portanto, os sinais de quem somos. 

O cineasta português propõe uma nova fórmula de realização, saindo do 
círculo autorreferido das escolas documentais ou métodos prontos. Avança na 
fronteira do ficcional e nos traz filmes, biografias, autografias, documentários, com 
a experiência que vai adquirindo no tempo do convívio com seus documentados. 
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