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Reflexões sobre o modelo etnoficção pensado no documentário 

Transficção 

Fernando Filho1 

 

Resumo: O artigo pretende discutir sobre a produção de documentários etnográficos 
através do modelo de etnoficção, que marca o estilo de produção do cineasta Jean Rouch a 
partir da década de 50. Neste método, o cineasta propõe aos personagens que não mais 
narrassem os fatos de sua vida, mas sim, interpretassem estes fatos através de 
encenações. Neste artigo, será analisado o documentário Transficção (2007), do diretor e 
antropólogo Johannes Sjöberg, que também utiliza o método de etnoficção nesta produção. 
O documentário consiste em registrar o cotidiano de duas transexuais moradoras do centro 
da cidade de São Paulo, que interpretam suas rotinas através de cenas de improviso, 
imaginadas e construídas por elas mesmas. Com isso, pretendemos discutir este modelo de 
fazer etnografia que coloca em tensão as fronteiras entre realidade e ficção e sujeito e 
objeto. 
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Abstract: The article intends to discuss the production of ethnographic documentaries 
through the model of ethno-fiction. This model of documentary, which marks the filmmaker 
Jean Rouch’s style of production from 50’s. In this method, the filmmaker used to propose to 
characters no longer to narrate the facts of his life, but rather to interpret these facts through 
staging. In this paper, will be analyzing the documentary Transfiction (2007), by the director 
and anthropologist Johannes Sjöberg, who used the methodology of ethno-fiction in his 
production. The documentary consists in to record the two transsexuals’ quotidian living at 
São Paulo downtown who have interpreted their routine thought scenes of improvise, 
imagined and designed by themselves. Then, we aims at to discuss this model of 
ethnography that set the borders among reality and fiction, subject and object. 
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Introdução 

O trabalho se centrará no tipo de documentário classificado como Etnoficção, 

tentando buscar aspectos que o diferenciem dos demais tipos de documentários. O filme 

que servirá de objeto de análise neste artigo será a etnoficção Transficção (Transficcion, de 

Johannes Sjöberg, 2007), em que o autor narra o cotidiano de duas transexuais moradoras 

do centro da cidade de São Paulo. Os aspectos teóricos serão aqueles usados pelo 

antropólogo Marcos Gonçalves, em O Real Imaginado, obra que analisa os filmes do 
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cineasta Jean Rouch, considerado o idealizador deste tipo de documentário2.Os filmes de 

Rouch buscam um afastamento de determinadas formas de produção de documentários 

etnográficos em que o antropólogo ou cineasta tem o controle da observação sobre o outro. 

Nas suas produções, os observáveis se tornam protagonistas de suas próprias ações, no 

sentido de que eles possam a construir “pela palavra o que são ou que pensam ou 

imaginam ser” (GONÇALVES, 2008:115). Os documentários rouchianos apresentam como 

características centrais, o uso das formas de ficção e imaginação como maneira de se 

produzir etnografias e, assim, se diferenciar dos modelos clássicos de etnografias nas quais 

os estatutos da realidade e verdade são importantes para se produzir conhecimento sobre o 

outro. Nos filmes de Rouch, ficção e imaginação, realidade e verdades não são oposições, 

mas maneiras que se complementam e se tencionam dentro de uma visão de mundo. 

Um filme referencial de Rouch, no qual vislumbramos este tipo de estética é Eu, um 

negro (Moi, un noir, Jean Rouch, 1958), em que o diretor filma o cotidiano de um grupo de 

imigrantes nigerianos tentando sobreviver em Abidjan, na Costa do Marfim. Neste filme, 

Rouch pede aos africanos que encenem diretamente seus comportamentos, ações e 

reações através de cenas improvisadas. Sjöberg, inspirado no modelo de etnoficção de 

Rouch, propõe um modelo de encenação parecido para as duas transexuais moradoras de 

São Paulo. 

 

O documentário Transficção 

O documentário se inicia com Sjöberg segurando uma câmera na mão, gravando e 

combinando com as transexuais, Fábia Mirassos e Savana “Bibi” Meirelles, como será a 

proposta de filmagem em estilo etnoficção. Elas estão na frente de um salão de beleza, 

posicionadas diante da câmera do diretor, enquanto uma segunda câmera filma a conversa. 

O diretor explica para elas que o modelo de etnoficção é “um gênero de documentário 

etnográfico onde as protagonistas estão atuando suas vidas e de outras pessoas”. Fábia 

indaga se o espectador terá uma noção do que é verdadeiro ou falso. O diretor explica que o 

documentário será apresentado como uma ficção com método colaborativo, ou seja, “várias 

pessoas participarão com suas histórias”. Por fim, feito o acordo entre os três, que acontece 

diante dos olhos do espectador, a próxima sequência mostrará as “atrizes” combinando com 

seus amigos os personagens que cada um interpretará, ensaiando com eles algumas falas e 

expressões e mostrando os espaços que servirão de cenário para suas improvisações. 
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Nesta sequência, Fábia e Savana adotam os nomes de Meg e Zilda, respectivamente, e 

explicam como suas personagens serão construídas no etnodocumentário que se iniciará. 

Na terceira sequência, com câmera em mão, Sjöberg acompanha Savana e sua 

amiga Marta Baião, que já atuam neste momento como Zilda e Hanna. Elas caminham 

durante o dia pela Praça Roosevelt e narram como era (e ainda é) a prostituição nas ruas de 

São Paulo. As personagens relembram acontecimentos e a relação que tinham com 

clientes, com outras prostitutas, com a polícia, moradores locais e também com os padres 

da Igreja Católica da praça. Durante a cena, o diretor privilegia o entorno do cenário (motéis, 

prédios e as ruas), mostrando também os passantes, jovens skatistas e demais 

frequentadores do local. 

As sequências quatro e cinco mostram momentos em que Meg e Zilda comentam 

sobre mudanças e desejos com relação a seus corpos. Meg está sentada numa calçada em 

uma rua deserta com Eduardo (Carlos de Oliveira Rosa), que interpreta seu marido, e 

comenta com ele o desejo de mudar seu corpo, ter seios e “se sentir mais feminina”. Zilda é 

filmada andando de um lado ao outro na calçada da Rua Martins Fontes3 e compartilha 

suas memórias da infância, onde conta que gostava de brincar com brincadeiras “ditas” de 

meninas, acabando por narrar o processo de se assumir homossexual, travesti e transexual, 

sequencialmente, até começar a se prostituir. Para Zilda, este foi um processo de aceitação 

e orgulho, marcado por dificuldades e opressões. Entre estas duas sequências, bem como 

durante elas, são mescladas imagens noturnas da cidade, onde são mostrados prostitutas e 

garotos de rua. As cenas de Meg acontecem, predominantemente, durante o dia, enquanto 

as de Zilda ocorrem no período da noite. 

A seguir, Zilda nos conduz a uma pequena loja de cosméticos e roupas íntimas, 

onde mostra peças e acessórios adequados ou nas palavras da protagonista: 

“indispensáveis para uma transexual que trabalha como prostituta ou que sai à noite para 

curtir”. A sequência número sete é uma das poucas no documentário em que Fábia e 

Savana encenam juntas. Meg vai ao encontro de sua amiga para partilhar da sua decisão de 

tomar hormônios. Zilda explica que “já tomou”, “não precisa ter medo” e que fez os três 

processos: “tomar hormônio, aplicar silicone e cirurgia de prótese de silicone”. As duas 

compram os produtos na farmácia e logo após se dirigem para residência de uma delas, na 

qual Meg ingere os hormônios e depois recebe a aplicação de silicone. Meg se mostra muito 

nervosa e com medo, mas decidida a passar por esses processos.  

A oitava sequência acontece em um momento em que a seleção brasileira de 

futebol está festejando sua vitória. Pessoas gritando nas ruas, dentro dos bares e nas 
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janelas dos prédios. Zilda caminha pela rua e acompanha de longe os festejos, quando, de 

repente, seu celular toca: “Zilda! Ok. Então, olha, sou do mesmo jeito que você viu aí na 

foto”. Zilda conversa com seu possível cliente e descreve para ele seus atributos físicos e as 

condições do programa. Aderaldo Maia interpreta Renato, um senhor de cerca de 40 anos, 

que marca o programa para “tirar uma curiosidade” em como seria praticar sexo com uma 

transexual. As cenas do encontro acontecem dentro do quarto de Zilda, onde, através dos 

diálogos com Renato, o espectador é levado a compreender como é o atendimento de 

programa de uma transexual. 

O próximo conjunto de cenas mostra a relação que as transexuais têm com o 

preconceito cotidiano com relação às suas escolhas. Meg escolhe narrar os 

constrangimentos que ela sofre nas esferas mais íntimas, enquanto Zilda encena situações 

preconceituosas sofridas no espaço público, como no momento de procurar um emprego ou 

um lugar para morar. Meg e Eduardo se encontram na cozinha e ela comenta com o 

parceiro sobre a abordagem que sofreu por parte de algumas mulheres no banheiro 

feminino de um restaurante, que diziam que chamariam a polícia caso Meg não se retirasse 

daquele recinto. Deste episódio, a conversa parte para o relacionamento que Eduardo tem 

com Meg: ele a vê como uma mulher mas os outros não, e, por isso, se sente inseguro em 

demonstrar afeto por ela na frente dos outros. Ela o questiona se não seria melhor que 

tivessem um relacionamento escondido. Eduardo responde que seria mais fácil. Meg rebate 

que, na maioria das vezes, “o problema é mais dele do que dos outros” e termina a 

sequência com a fala abaixo, que serve de ligação com as próximas cenas que acontecerão 

na escola em que estudava: 

 

Quando estava na pré-escola, eu era um menino, mas que parecia menina, 
só. Quando eu estava na segunda série, eu era um menino que parecia uma 
menina, por isso eu era um viadinho. Quando estava na quinta série, eu era 
uma menina que tinha nome de menino e ninguém sabia o quê que eu era 
direito. 
 

A câmera filma Meg e Eduardo entrando em um espaço escolar. Meg mostra a sala 

que frequentava quando estudava ali, enquanto narra sua adolescência na escola, contando 

que sempre apanhava dos outros garotos, que exigiam que ela “virasse homem”. Enquanto 

isso, a câmera foca nos alunos brincando em roda de braços juntos, em oposição a sua fala 

carregada de sentimentos de segregação perante os antigos colegas. Meg mostra para 

Eduardo os locais onde geralmente aconteciam estes embates, evidenciando, 

principalmente, o lugar onde bateu em um garoto, jogando a cabeça dele contra o asfalto. 

Esta cena Meg escolhe narrar e interpretar mimeticamente as ações (como se fosse naquele 
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dia) e não opta usar outras pessoas para encená-las. Para Meg, foi um período difícil, pois 

precisou abandonar a escola por não ter estrutura psicológica para aguentar “quarenta 

alunos numa sala enchendo o saco”. A cena encerra com seu desabafo sobre como se 

sente quando percebe pessoas ao redor cochichando, afirmando que acredita estarem 

sempre “cochichando sobre mim”. A câmera mostra o casal de costas se distanciando com 

um pôr do sol ao fundo. Um corte seco na cena e o casal é mostrado novamente em sua 

residência, discutindo sobre Meg não querer mais sair de casa para não enfrentar os olhares 

atravessados das pessoas diante de sua presença. 

As cenas escolhidas por Savana compõem as mesmas questões semelhantes às 

de Meg. Nestas sequências, Zilda não narra sobre como se dá o preconceito, mas opta por 

interpretar situações preconceituosas, convidando amigos para encená-las. A primeira cena 

ocorre numa agência de empregos, onde uma empregadora, interpretada por Lucy Kohn, 

justifica a não contratação de Zilda por causa de seu nome de seu registro: “Paulo”, o que, 

segundo ela, acarretará em confusão por parte dos clientes e patrões, pela sua voz rouca, 

justificando que os clientes não compreenderiam suas especificidades, nas palavras dela, 

que aparentam uma anormalidade. Com o segundo empregador a situação se repete. 

Interpretado por Pancho Capeletti, o personagem está fumando compulsoriamente enquanto 

a dispensa, alegando que o currículo é bom mas que, por causa da “confusão de nomes”, 

não a contratará. Assim que Zilda sai da sala, o empregador liga para um amigo e comenta 

sobre o ocorrido: “este mundo está louco”, “funcionário é funcionário, funcionária é 

funcionária”, finalizando: “Palmeiras ou Corinthians, quanto foi o jogo?”. 

Todas as sequências da busca por um apartamento partem da necessidade de 

Zilda se mudar para um lugar menor, pois suas economias estão acabando, está difícil 

encontrar um emprego que a aceite e ela precisa sobreviver com o pouco dinheiro que 

ganha com a prostituição. Savana escolhe dois cenários para mostrar essa busca, que, 

assim como a procura pelo emprego, também são permeadas por gestos e falas 

preconceituosas, principalmente partindo do olhar que os personagens dirigem a Zilda. 

Heitor Goldfluss e Vicente Figueredo interpretam dois personagens que estão alugando 

seus apartamentos. No momento em que dão de cara com Zilda, entretanto, eles desistem 

de alugar seus imóveis e não aceitam mais negociar com ela. Diferentemente dos 

empregadores mostrados nas sequências anteriores, os proprietários sequer esperam 

explicações de Zilda sobre sua transexualidade, eles não a deixam entrar, acionam 

imediatamente uma desculpa, alegando que os apartamentos já haviam sido alugados, 

ainda que Zilda tivesse demonstrado interesse e agendado pouco antes, pelo telefone, a 
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visita aos imóveis. Após discussões, os locatários a deixam falando sozinha ou fecham a 

porta na cara dela. 

Nas últimas sequências de Transficção, Savana e Fábia interpretam seus sonhos e 

desejos. Esses elementos que acompanham o plano da imaginação das atrizes se 

aproximam das etnoficções de Rouch. Em Transficção e Eu, um negro é permitido aos 

protagonistas que construam seus sonhos de mudanças de vida, para que o público possa 

ter acesso àquilo que mais desejam. Os negros de Treichville desejam ser lutadores de boxe 

ou reconstruir uma nova vida no seu país de origem (Níger) e demonstram este desejo 

através de sua narração e de ações permeadas de nostalgia. Por outro lado, quanto às 

transexuais do filme de Sjöberg, as aspirações permeiam desejos de mudança de país ou 

de esquecerem um passado permeado por traumas. Zilda encena sua despedida rumo à 

França e acredita que conseguirá ter uma vida feliz e normal, da mesma forma que as das 

pessoas não transexuais. Ela narra ainda outras experiências de amigas “trans e travestis” 

que se “deram bem lá fora”, enquanto na tela aparecem imagens da capital francesa, Paris. 

O convite parte de um cliente francês chamado Philippe, interpretado por Pascoal Roger-

Praud. Ele conhece Zilda em um programa e faz o convite para que fiquem juntos e morem 

na França. Zilda termina o documentário entrando no Aeroporto de Congonhas em direção à 

sala de embarque. A cena corta para imagens de um avião sendo carregado com bagagens 

e outras da bandeira francesa e de pontos turísticos de Paris. Meg, ao terminar de maquiar 

Zilda (antes da sua viagem), se senta numa cadeira, com cigarro em mãos, inclina a cabeça 

no encosto do móvel com ar pensativo. Acontece um corte na sequência e aparece a 

mesma rua das cenas filmadas na escola. Meg aparece correndo como se tivesse fugindo. A 

câmera filma como se acompanhasse sua fuga, nos oferecendo imagens tremidas e 

urgentes. A personagem, cansada, se senta na guia da calçada e a câmera acompanha três 

jovens caminhando e jogando bolinhas de papel entre eles. Eles passam por Meg e a 

câmera, como se fosse o próprio olhar da atriz, os acompanha se distanciando. Sjöberg 

pergunta para Meg como ela deseja que termine sua cena. Ela responde ao diretor que quer 

terminar entregando flores ao marido. Este é, então, o único momento do documentário em 

que se ouve a voz do diretor perguntando algo para os “entrevistados”. Fábia interpreta sua 

cena final e diz (câmera focada em seu rosto) que não se importa se o espectador 

entenderá ou não esta metáfora: “nós não estamos aqui para entender as coisas, esta é a 

verdade”. A etnoficção termina, dessa forma, com Fábia maquiando e travestindo o próprio 

Sjöberg. 

 

Elementos da etnoficção presentes no documentário Transficção 
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Alguns elementos que caracterizam Eu, um negro como um filme de etnoficção 

também aparecem e podem ser percebidos em Transficção. O primeiro elemento que 

podemos destacar são as escolhas dos tipos sociais e as formas pelas quais eles são 

representados. Em Transficção, Sjöberg convida duas transexuais não para narrar 

curiosidades “exóticas” sobre o “mundo da transexualidade” ou se ater somente na 

discussão clássica da sua relação ou aceitação com o corpo e o preconceito. O diretor opta 

por mostrar como elas vivem cotidianamente, enfatizando suas relações com os amigos, 

com o trabalho, englobando, dessa forma, seus processos de reconhecimento do corpo e as 

formas com as quais elas lidam com o preconceito, usando, para isso, elementos de suas 

histórias de vida. Na etnoficçao Eu, um negro, Rouch convida um grupo de jovens 

imigrantes nigerianos que vivem e trabalham em Abidjan (Costa do Marfim) para “fabular” o 

cotidiano em que vivem. O diretor não mostra, neste documentário, os negros como povos 

primitivos, envolvidos em rituais religiosos ou em alguma relação de trabalho servil ao 

homem branco. Os negros de Rouch estão imersos numa África em processo de 

descolonização e urbanização desenfreada e mal planejada, que acarreta, nas cidades 

maiores, problemas clássicos conhecidos das metrópoles latino-americanas e asiáticas, 

como pobreza, violência e altas taxas de desemprego. Abidjan é importante na construção 

desta narrativa pois se apresenta como o lugar do sonho de uma vida melhor, ao mesmo 

tempo em que aparece como motivo de frustrações para estes personagens. De maneira 

diferente, em Transficção a cidade de São Paulo não é problematizada enquanto lugar 

adequado ou não para as transexuais do filme. No entanto, na cena final de Zilda, podemos 

notar a idealização da França como um lugar melhor do que o Brasil para uma transexual 

viver. 

Com isso, é possível notar que ambos os grupos fazem uma etnografia de suas 

próprias vivências e dos grupos aos quais estão inseridos, passando-se por personagens 

ideias, na medida em que encenam suas experiências através de um jogo entre ficção e 

realidade. Nas palavras de Gonçalves, Eu, um negro tem como proposta etnográfica 

 

Demonstrar de forma etnograficamente densa, através de sua narração 
dramática, a dificuldade de migração, os desejos, as frustrações, os valores 
que estão em jogo quando se é estrangeiro, o viver em um outro país e, 
sobretudo, enfrentar naqueles dias a urbanização da África. (GONÇALVES, 
2008:95). 

 

As etnografias apresentadas nos dois documentários se baseiam numa “potência 

do falso”, termo este que Rouch explora e que Gonçalves também desenvolve sua obra. 
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Para o autor, a “potência do falso” valoriza múltiplos pontos de vista ao transpassar as 

barreiras do real e do ficcional dos personagens e, a partir da proposta de Geertz, ressalta a 

etnografia pensada como ficção, ou seja, como algo construído e não em oposição aos 

conceitos de verdade ou real (ibidem, p. 147). Portanto, esse tipo de proposta, na qual os 

entrevistados atuam outros papéis em situações cotidianas que vivenciam ordinariamente, é 

central na definição de uma etnoficção. 

Outra característica importante do método denominado etnoficção é o acordo feito 

diante da câmera entre diretor e personagens, explicando principalmente o método. Em Eu, 

um negro, Rouch faz comentários em off sobre a proposta do filme: 

 

Todos os dias jovens parecidos com os personagens deste filme chegam às 
cidades da África. Abandonaram o campo, a escola, a família, para tentar 
entrar no mundo moderno. Não sabem fazer nada e sabem fazer tudo. São 
uma das doenças das novas cidades africanas: a juventude desempregada 
[...]. Durante 6 meses acompanhei um grupo de jovens emigrantes 
nigerianos em Treichville, arredores de Abdijan. Propus-lhes fazer um filme 
onde teriam seus próprios papéis, onde podiam dizer tudo e fazer tudo. Foi 
assim que improvisamos este filme (ROUCH em Eu, um negro). 

 

Com esta narração, Rouch apresenta seu recorte, explica quem são os 

entrevistados, onde eles estão e como será feito o filme. Omarou Ganda interpreta o herói 

do filme, Edward G. Robinson, nome de algum artista de cinema; Petit Touré interpreta Eddie 

Constantine; equanto Lemmy Cautiuon, um agente federal americano. Da maneira 

semelhante, em Transficção, na primeira sequência o diretor também explica para as 

transexuais como será o método empregado no filme. Logo depois, elas aparecem falando 

um pouco sobre as personagens que interpretarão e combinando com os amigos os papéis 

que representarão no documentário. Outra semelhança entre as duas produções é que em 

vários momentos os negros e as transexuais, narram as suas próprias cenas e vivências. 

Em Eu, um negro, Omarou Ganda assume uma voz over que intercala com a de Rouch. 

Ganda aparece diante da câmera narrando ou, às vezes, usando voz over, enquanto Rouch 

nunca aparece, mas ouvimos sua voz. Suas vozes nunca são de autoridades, no sentido de 

impor um discurso ou verdades, elas estão sempre comentando ou refletindo através das 

imagens e, às vezes, as contrapondo. Porém, em Transficção, não acontece predominância 

de vozes em off, nem por parte das transexuais ou do diretor. Quando os personagens 

narram estão diante da câmera e quando não aparecem também não proferem vozes de 

autoridades. A predominância da voz de Rouch ou Sjöberg (este fala somente quando 

explica o método etnoficção) em primeira pessoa é uma característica destes 
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documentários, aproximando-os do modo participativo proposto por Nichols (2005), em que 

se pretende o engajamento participativo do cineasta nas suas obras. As vozes dos negros e 

das transexuais invocam um modo performático, em que os atores sociais têm como 

estrutura retórica a forma “nós falamos de nós para vocês” (NICHOLS, 2005:158, 172). 

Bragança (2004) comenta que a estrutura narrativa sem eixo de Eu, um negro se relaciona 

de maneira não unilateral provocando uma “verdade cena” compartilhada por atores, 

câmeras e espectadores, onde não existe terreno firme. Isso se dá pela forma dos diálogos 

“salpicadas de falas, de risadas e fragmentos de memória”, que narram e comentam ao 

mesmo tempo. Transficção aponta em vários momentos para essas características 

identificadas por Bragança no documentário africano, mas não consegue se concretizar – as 

falas, memórias e risadas são colocadas organizadamente no documentário sem que uma 

sobressaia sobre as outras, dando ao espectador um eixo linear ao acompanhar a 

etnoficção proposta. 

Ruy Gardnier (2004) comenta que, ao apresentar personagens ficcionais 

interpretando arquétipos verdadeiros, Eu, um negro acaba criando um resultado compósito 

em que importa pouco se é "verídico" – no sentido de responder sinceramente a motivações 

reais. Com esse mesmo comentário também podemos pensar a construção das 

personagens transexuais de Transficção: elas contam e recontam suas trajetórias individuais 

e coletivas do grupo ao qual pertencem, tendo um processo de aproximação e 

distanciamento a todo o momento. Sjöberg, em alguns momentos, além da primeira cena, se 

mostra no documentário combinando ou intervindo: como na sequência final em que ele 

pergunta (segurando a câmera fechada em Fábia) como ela acha que poderia ser o final de 

sua personagem. Para estes diretores, é importante um pacto de sinceridade entre 

espectadores e aqueles envolvidos na produção dos documentários (pesquisados, diretores 

ou equipe técnica), sem que nada fique “escondido” aos olhos do público. Gonçalves, 

através de Rouch, nos ajuda a compreender este conceito de sinceridade. Para o diretor, “a 

sinceridade é atingida, quando ninguém está decepcionando ninguém, o que me interessa é 

a introdução de um imaginário do irreal” (ROUCH, 1995, apud GONÇALVES, 2008: 119). Ou 

seja, para Rouch, é importante manter este pacto diante dos espectadores, não 

“mascarando o fato de que este é um filme” (idem). Gonçalves (2008) também traz para o 

debate o conceito de sinceridade proposto pelo antropólogo John Jackson, que se aproxima 

do de Rouch, em que “sinceridade é uma forma de não essencializar o que é real do não 

real, revelando, portanto, uma outra dimensão do problema” (JACKSON, 2005 apud 

GONÇALVES, 2008:118). Desta forma, Gonçalves conclui que “a sinceridade aponta para a 

dimensão do vivido” (ibidem, p. 119) e Rouch, ao conceitualizar sinceridade, está propondo 
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ultrapassar “os planos do que seria ficção e realidade” (idem), mostrando que isso se dá, 

portanto, através da experiência da imaginação. 

Uma das primeiras preocupações de Jean Rouch em fazer uma etnografia com os 

jovens de Abidjan era ter “acesso ao mundo do outro pela palavra do outro” (GONÇALVES, 

2008:115) e, através dos filmes, proporcionar a estes jovens possibilidades de construir 

através de suas palavras seus modos de pensar e de imaginar, encenando através de 

improvisações estes desejos, sonhos, imaginações e fatos de suas vidas cotidianas. 

Gonçalves pontua que, para Rouch, “a etnografia só era possível se houvesse a crença na 

palavra daqueles que construíram o mundo narrativo” (ibidem, p. 117), afirmação 

evidenciada ao passar a palavra para Robinson para que ele construa o personagem 

Oumarou Ganda, para que assim se torne possível mostrar o próprio Robinson: “como 

máscaras, estes personagens davam conta de sua própria existência, crendo que era 

possível falar através de um outro sobre si próprio” (idem). Portanto, a imaginação, para 

Rouch, não é uma disputa da realidade e sim outra forma de se construir uma nova 

realidade: “é, neste sentido, que Rouch não tinha medo de ficção, pois para ele ficção, 

imaginação e realidade não produziam oposições” (ibidem, p.115), portanto “interessante 

pensar o imaginário enquanto fazendo parte da realidade ou pelo menos num discurso da 

realidade” (ibidem, p. 119). 

Em Transficção, as transexuais mergulham num imaginário real para construir as 

histórias de suas personagens. Para que este “mergulho” aconteça, é construído o pacto de 

sinceridade entre elas, o diretor e o espectador, como é mostrado na primeira sequência do 

filme em que as “atrizes” combinando com o diretor e com os seus amigos como será cada 

atuação e participação. O espectador sabe que verá uma história que, de fato, não acontece 

no instante presente na qual está sendo filmada, como geralmente acontece nos 

documentários, mas sim através de interpretações improvisadas. Contudo, na etnoficção, os 

personagens/atores buscam elementos de suas próprias vidas e da vida de outras pessoas, 

criando uma interpretação que rompe as barreiras entre ficção e realidade. Nas histórias 

encenadas, são perceptíveis, no mínimo, quatro camadas discursivas que constroem estas 

narrativas: 

1. As transexuais viveram aquelas situações; 

2. As transexuais viram outras pessoas vivendo aquelas situações; 

3. As transexuais ouviram histórias de pessoas que ouviram ou vivenciaram 

aquelas situações; 

4. Essas histórias nunca aconteceram, mas é plausível que aconteçam. 
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Num primeiro exemplo, na segunda sequência, Zilda e Hanna caminham e 

conversam na Praça Roosevelt sobre como era vida de prostituição nesta praça. As duas 

interpretam prostitutas, porém, no desenvolvimento do documentário, permanece a dúvida 

se Savana e Marta Baião são prostitutas de fato, ao contrário de Fábia, que na vida além do 

documentário é cabeleireira (muitas cenas são gravadas dentro de um salão, que 

supostamente pode ser dela). Savana comenta que Hanna fez “programa” com jogador de 

futebol, porém isso poderia ter acontecido com alguma amiga ou ter sido lido numa matéria 

de jornal que noticiava este tema. Talvez elas nunca tivessem nenhum problema com os 

religiosos da Igreja, mas por saberem que não se comportam de acordo com as regras 

morais cristãs, isso de fato poderia a qualquer momento acontecer com elas ou com outras 

transexuais em outros pontos da cidade ou mesmo em outras cidades. Um segundo 

exemplo são as próprias narrativas de infância: ambas comentam como foi o processo de se 

assumir e a mudança de um corpo masculino para um feminino. Zilda descreve, num tom 

mais calmo, o momento em que ainda era criança brincando com roupas femininas, quando 

se descobriu homossexual e começou a adquirir um corpo feminino através do consumo de 

hormônios e, por último, a começar a se prostituir. Meg descreve sua infância como um 

processo mais dolorido, de não entendimento do que se passava no seu corpo e das 

perseguições que sofria na escola por conta da sua homossexualidade. Na décima primeira 

sequência, Meg visita sua antiga escola e descreve como se sentia coagida pelos amigos, 

bem como uma briga na qual apanhou e bateu num garoto que a ofendeu. Para o 

espectador, não importa se a infância das transexuais aconteceu fielmente da maneira como 

elas expuseram, porém ele sabe que esta realidade imaginada pode facilmente ter 

acontecido com elas ou com pessoas próximas delas. O próprio espectador é chamado a se 

lembrar de histórias que eventualmente tenham acontecido com transexuais, da forma como 

é interpretado no filme. No entanto, até aqui o espectador não pode se sentir enganado 

pelas próprias escolhas dramatúrgicas do filme. Logo no início, Savana coloca que Zilda não 

tem nada de parecido com sua pessoa real: “não sou eu”. Acrescenta que o mais difícil, para 

ela, é interpretar as “coisas que ela precisa passar”. Fábia revela que “mesmo protegida por 

Meg, a personagem, sei ao mesmo tempo em que aquilo ali é uma grande mentira, sou eu 

mesma”. Poderíamos concluir, somente a partir deste trecho, que Savana usa Zilda para 

falar de outras transexuais e que Fábia usa Meg para falar dela mesma, mas, mesmo assim, 

durante o documentário, esse acordo sobre elas pode ser quebrado e Savana pode se ver 

falando sobre ela e Fábia sobre outras transexuais. Com isto, imaginação e realidade se 

tornam elementos indissociáveis de uma etnoficção sem que se oponham, mas que, como 

afirma Sztutman (2005, p. 247) ao refletir sobre os filmes de Rouch, não são verdades 
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visíveis, mas verdades fílmicas que se acendem pela imaginação, que somente são 

acessadas pela mediação da câmera. 

Além de fazer uma etnografia da imaginação daqueles que estão sendo filmados, 

Rouch também não abria mão de filmar os sonhos dos negros de Abidjan. Para o diretor, “o 

sonho de um personagem não falsearia o filme, uma vez que o sonho estaria no mesmo 

nível de qualquer outra manifestação da vida social” (GONÇALVES, 2008: 130). Os negros 

de Eu, um negro tinham a liberdade de narrar e interpretar suas fantasias, nas quais eles 

poderiam ser artistas de cinema, sonhando ter esse mesmo status de celebridade e 

sucesso. Em Transficção, Meg e Zilda também sonhavam e mostravam na tela sonhos 

comuns de todo um grupo de transexuais. Elas queriam uma vida comum, com uma 

“casinha” e um trabalho digno, e, mais do que nunca, gostariam de ser tratadas com 

respeito, mesmo que isso, no caso de Zilda, significasse uma viagem para Paris, pois, nas 

suas palavras, “para se manter honesta como transexual no Brasil é muito complicado, por 

isso que entendo que a grande maioria vai para a Europa”. Desta forma, o sonho de Zilda 

era uma possibilidade de transformação de vida, sonho compartilhado e comum a grande 

parte das transexuais brasileiras. Na realidade, Zilda não viaja para a Europa, mas, com o 

cinema, realiza seu sonho. 

A etnoficção construída em Transficção segue o mesmo modelo rouchiano: a 

imaginação e o sonho, acompanhado com a pesquisa etnográfica e a representação de si 

mesmo para o outro (ou até para si mesmo), Sjöberg coloca o outro, a transexual, para falar 

sobre si mesma, e ele mesmo como diretor também se coloca neste encontro, às vezes 

como antropólogo fazendo perguntas ou passando esta tarefa as transexuais ou outros 

personagens, como Hanna, Renato e Eduardo. Este último é sempre quem provoca Meg 

com perguntas que ajudam a esclarecer ao espectador sua visão de vida sobre ser 

transexual. Ao final do documentário, Sjöberg resolve também se travestir. Com a 

participação do diretor dentro da encenação do documentário, ocorre uma diferenciação 

daquilo que se chama documentário observativo para documentário participativo. Nichols 

(2009) classifica, de acordo a presença do cineasta em campo, a forma como o 

documentário se estrutura. No primeiro modo, o diretor está em campo, filmando junto com 

os nativos, mas não tem um elemento de persuasão dos entrevistados. No modo 

participativo, “esperamos testemunhar o mundo histórico da maneira pela qual ele é 

representado por alguém que nele se engaja ativamente, e não por alguém que observa 

discretamente” (NICHOLS, 2009:154), ou seja, “a sensação da presença em carne e osso, 

em vez da ausência, coloca o cineasta ‘na cena’” (ibidem, p. 155), ou seja, presenciamos o 
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cineasta agindo e dialogando com os autores sociais, fazendo parte também da encenação. 

Para Gonçalves: 

 

[...] a encenação revela a própria artificialidade e intervenção da câmera no 
ato de filmar assim como aponta que o que é filmado depende, sobretudo, 
da relação entre quem filma e os que são filmados, sendo o filme, 
verdadeiramente, o produto desta relação (GONÇALVES, 2008:138). 
 

Sobre as personagens, Gonçalves aponta que Deleuze, ao comentar Eu, um negro, 

afirma que as “personagens reais só poderiam ser mostradas através dos papéis fabulados” 

(Deleuze 2005 apud GONÇALVES, 2008, p. 144), ou seja, numa etnoficção: 

 

[...] é necessário, antes de tudo, que o personagem seja primeiramente real 
para em seguida afirmar a ficção como potência e não como modelo: é 
preciso que ela comece a fabular para se afirmar ainda mais como real, e 
não como fictícia. A personagem está sempre se tornando outra, e não mais 
separável desse devir que se confunde com um povo (Deleuze, 2005: 176, 
apud GONÇALVES, 2008: 144). 
 

Como foi mencionado, nos filmes de Rouch ocorre a exploração de uma “potência 

do falso”, em que muitos pontos de vista são valorizados através das inversões e reversões, 

através do antes e do depois do ser falso dos personagens. Assim, eles ultrapassam a 

barreira do ficcional e do real, razão pela qual os filmes rouchianos instituem um novo 

modelo de narrativas etnográficas. Para Menezes, os filmes etnográficos “são filmes que 

mais dizem sobre as formas de se construir o mundo que sobre este mundo propriamente 

dito” (MENEZES, 2003:94 apud GONÇALVES, 2008:147). Em Transficção, o pensamento 

deleuziano também se sustenta na medida em que Savana/Zilda e Fábia/Meg (e os demais 

amigos/personagens) fabulam suas histórias e rompem a barreira entre ficção e realidade, 

deixando o espectador diante de uma nova postura perante o documentário, ao passo que 

as próprias transexuais também veem as ficções criadas a partir de suas histórias reais 

como outras maneiras de se construir novas realidades. 

 

Considerações Finais 

Diante destas reflexões podemos considerar que Transficção, assim como os filmes 

de Jean Rouch quebram as barreiras entre filmes documentários e filmes etnográficos, de 

modo que “o cinema, a arte do duplo, é sempre a transição do mundo real para o mundo 

imaginário, a etnografia, a ciência dos sistemas de pensamento dos outros, é um 

permanente cruzar de um universo conceitual para outro” (ROUCH, 2003 apud 
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GONÇALVES, 2008:129). Os filmes, assim como a etnografia, não são simples 

representações, e as imagens, os gestos filmados e o texto escrito nos cadernos de campo 

não são reproduções de uma realidade. Portanto, Gonçalves conclui:  

 
[...] há produção concreta de ações e de relações e, portanto, de afeto e de 
sentimentos cujas consequências fogem a uma encenação pré-estabelecida. 
A ficção se torna realidade, experiência compartilhada, ela constrói um 
autêntico vivido, pois ela nada mais é que uma mise em scène do plausível e 
não uma dramatização narrativa inteiramente pré-concebida. (PIAUT 1995 
b: 188, apud GONÇALVES, 2008: 135). 
 

Transficção se constrói imageticamente com a dissolução das antinomias sujeito e 

objeto, ficção e realidade, e, com isto, seu processo de construção se sustenta na relação 

do outro com outro, provocando, assim, um novo pensar na epistemologia antropológica. 
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