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RESUMO 

 

O presente trabalho busca apresentar as referências e descrever o processo           
que tornaram possível a elaboração do produto audiovisual experimental speicher im           
gange - memória em processo. O objetivo central deste trabalho é desenvolver e             
preservar as minhas experiências de memórias do meu pai, Yadi Ahmadi, por meio             
de um filme-ensaio feito com material de arquivo composto por fotos, registros de             
objetos pessoais e recortes de um curta metragem roteirizado e protagonizado por            
ele em  Salvador, no ano de 1995. 
 
Palavras-chave: audiovisual - ensaio - memória - anarquivismo - autobiográfico  
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1. APRESENTAÇÃO  

 

Este memorial reúne as informações teóricas e práticas que guiaram a           

produção do filme-ensaio speicher im gange - memória em processo, projeto de            

pesquisa no material de arquivo do ativista e escritor curdo iraniano Yadi Ahmadi,             

meu pai. Para o desenvolvimento deste trabalho convergiram conhecimentos         

adquiridos durante o curso de graduação em Produção em Comunicação e Cultura            

na Universidade Federal da Bahia e o meu repertório pessoal enquanto           

pesquisadora de cinema, memória e artes visuais. 

Para este trabalho foi produzido um filme ensaio de curta metragem,           

montado a partir de material de arquivo e filmagens pessoais num processo de             

imersão criativa voltado para a reconstrução de memórias através de imagens e            

narrações anacrônicas, com o intuito de preservação e reflexão da memória.  

O trabalho foi dividido nas seguintes partes: 

1. Mergulho no arquivo: capítulo destinado a justificativa e escolha do          

objeto proposto e um breve histórico sobre a pessoa-personagem da          

narrativa, Yadi Ahmadi. 

2. Filme ensaio e Abertura anarquívica, uma introdução dos conceitos e          

referências teóricas que embasaram este projeto. 

3. Relato de produção e descrição do processo criativo para o          

desenvolvimento do filme-ensaio speicher im gange - memória em         

processo. 

 

  

 



 
 

2. MERGULHO NO ARQUIVO 

 

A inquietação que me levou a pensar neste trabalho partiu de um            

questionamento sobre o que fazer com a memória. Como as histórias e estórias de              

um indivíduo podem ser ressignificadas através da memória? Num movimento de           

pesquisa no vasto acervo de fotos, vídeos, livros, cartas e objetos pessoais e             

encarando o objeto artístico enquanto uma tentativa de inscrição mnemônica, como           

o filósofo e teórico Georges Didi-Huberman denomina (DIDI-HUBERMAN, 2015), me          

deparei com um material de leitura difícil em diversos aspectos, mas mais            

explicitamente por causa do obstáculo da linguagem. 

Compreendi, em meio à incapacidade de ler a maior parte do material que             

está em farsi, curdo e alemão, que o único caminho possível para resgatar as              

memórias do meu pai, Yadi Ahmadi, seria através das minhas memórias diante das             

coisas que ficaram e das lacunas que me permitem ensaiar e ficcionalizar o seu              

arquivo. A memória é utilizada neste trabalho como um mecanismo que possibilita a             

reinvenção dos sentidos do arquivo. Considerando que desconhecemos com         

precisão o contexto e trajeto deste arquivo, apropriado através memória numa lógica            

cartográfica de atribuição de sentido. 

Sempre pensei em fazer um trabalho de conclusão que fizesse sentido pra            

mim e que ao mesmo tempo me permitisse exercitar o caminho profissional que             

pretendo seguir, pesquisando e produzindo imagens dentro de uma lógica de           

desenvolvimento de uma narrativa. No meu percurso acadêmico no PETCOM-UFBA          

(Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da Universidade          

Federal da Bahia) tive a oportunidade de passar por diversas experiências acerca de             

pensar, pesquisar, experimentar e executar projetos que colaboraram para a minha           

visão e formação enquanto pessoa e profissional. 

A história de vida do meu pai configura um itinerário difícil, com uma série de               

interrupções, principalmente por questões políticas. Há bastante tempo tinha         

vontade de mexer no material de arquivo que ele deixou num movimento que não              

fosse tão introspectivo e gerasse algo a partir disso. Este trabalho se estabelece             

com intuito de ser o começo dessa trajetória de estudar e resgatar para o tempo               

presente um material de arquivo familiar que permite uma abertura para além do             

 



 
 

âmbito afetivo, o arquivo como uma possibilidade de compreender o passado que se             

transpõe entre o pessoal e o político no presente. Me proponho a partir de uma               

releitura de objetos, que representam a materialidade que resiste, e da narrativa            

pessoal, feita em primeira pessoa, mesclada a trechos do filme que meu pai atuara -               

que são dos poucos registros em vídeo dele - a colaborar de alguma maneira para a                

inscrição dessas narrativas no presente, como uma forma de manter viva não só a              

minha memória em relação a ele, que com o passar do tempo é cada vez mais falha,                 

como a memória intelectual dele. 

Para a delimitação do corpus deste trabalho, tracei um inventário dos objetos            

do meu pai que tenho uma relação afetiva como critério para o que iria aparecer no                

vídeo. Com a sua morte acabei incorporando muitos dos seus pertences às minhas             

coisas, já que a maior parte do seu trabalho intelectual como escritor e jornalista é               

ainda inacessível para mim por estar predominante em línguas que não domino -             

alemão e farsi. Dos objetos restaram dois chapéus tradicionais curdos, a lata do seu              

chá de jasmim preferido, muitos disquetes com escritos, prendedores de papel,           

anéis, calças, uma cestinha porta botões que tem contém os três mesmos botões             

que ele guardou, algumas fotos de quando ainda estava no Irã, uma dezena de fotos               

do seu período na Suíça, e uma produção maior de imagens e vídeos das sua última                

década de vida no Brasil. Dentre a sua obra estão quatro livros publicados em              

alemão - durante o exílio na Suíça, cartas em farsi e curdo, quase uma dezena de                

manuscritos que ele escrevia religiosamente todos os dias e a versão de revisão do              

seu último livro - o único em português e que consigo acessar - estava sendo               

produzido desde 1996 para ser publicado pouco antes dele falecer (em 2001) e que              

permanece não publicado. Além dos seus livros preferidos, vhs, fitas cassetes que            

também são inacessíveis são só pelo idioma quanto pela tecnologia defasada - só             

os cds se salvaram desse grupo obsoleto. A minha escolha foi por não tentar traduzir               

nada do que é mostrado em cena, partindo assim da minha experiência de fruição              

com esses objetos e os seus significados, que não necessariamente ficam explícitos            

para o espectador, permitindo uma lacuna que é onde a minha memória submerge. 

Ao conversar com o meu orientador sobre a vontade de começar esse            

projeto e pensando nas possibilidades narrativas que poderiam ser geradas a partir            

desse material de arquivo, fui apresentada ao conceito de pulsão anarquívica que            

 



 
 

ele trabalha na sua tese de doutorado (RIBEIRO, 2016) para denominar uma forma             

de experimentação na montagem a partir de uma lógica anacrônica, que se            

conectou com a maneira que eu vislumbrava montar o filme-ensaio sendo uma            

referência central para este trabalho. 

 

 

1.1 SOBRE YADI 

 

Meu pai, Jaddolah Ahmadi, conhecido como Yadi Ahmadi foi um ativista,           

escritor e jornalista curdo iraniano. Nasceu em 1952 na província de Kermanshah            

(ou Quermanxa) - Kurdistão iraniano - e passou a maior parte da sua juventude em               

Teerã com a família. Pelo menos até meado dos anos 70 quando se vê obrigado a                

deixar o seu país natal por questões de segurança, devido ao seu ativismo político              

no movimento de independência curda durante o início da Revolução Islâmica.           

Depois de algum tempo viajando pela Europa em busca de asilo político, ele             

consegue permanência na Suíça onde residiu até 1990 - período em que se muda              

para o Brasil. 

  

Fig. 1: Yadi durante exílio na suíça, foto feita a partir do livro Der blinde Beobachter  

 



 
 

 
Durante o período no exílio suíço trabalha como jornalista e publica, pela            

editora independente On The Road, quatro livros. O trabalho autoral de Yadi transita             

entre histórias sobre o povo curdo, política e exílio - em termos de gênero literário               

ele alternava bastante entre a poesia e o ensaio, explorando acontecimentos do            

campo pessoal e político com narrativas que se aproximam do fantástico, usando            

metáforas e diversas figuras de linguagem num jogo entre o real e o imaginário que               

beiram o teatro do absurdo. 

 

              

Fig. 2,3 e 4: imagens do livros Zwischen Hammer und Amboss, Eule im exil e Der blinde Beobachter - 
foto de arquivo 

 
  

Ao se mudar para o Brasil e casar com a minha mãe, meu pai perde               

automaticamente a cidadania suíça que havia conseguido com o pedido de asilo            

político e começa uma longa jornada para se naturalizar no Brasil. Nesse período ele              

reside no país com um documento de identidade temporário que não o permite ter              

passaporte nem carteira de trabalho, o quê o faz buscar outras formas de             

sobrevivência aqui - meus pais tiveram um restaurante de comida do oriente médio e              

posteriormente uma pousada em Lençóis, na Chapada Diamantina. No entanto,          

mantendo o hábito de escrever diariamente, se informando do que acontecia no            

mundo ouvindo rádios estrangeiras com o difícil sinal da Chapada e com a             

assinatura do seu jornal gringo que recebia mensalmente e fazia dele uma pessoa             

bem popular nos Correios dessa pequena cidade no interior da Bahia. Desde que             

 



 
 

saiu do Irã, Yadi tinha uma úlcera estomacal que sempre demandava cuidado e a              

cada aborrecimento para conseguir sua cidadania ele ficava mais doente. Em maio            

de 2001, depois de quase dez anos de processo, sai a sua documentação o              

permitiria a ser um cidadão naturalizado como brasileiro, no entanto seu estado de             

saúde já estava bastante agravado e ele vem a falecer em junho do mesmo ano               

decorrente a um estrangulamento da úlcera. 

Falar sobre o meu pai é falar sobre múltiplas personas que o compunham.             

Quando ele morreu eu tinha 8 anos, ainda assim lembro vividamente dos dias que              

antecederam a sua morte, do dia do seu enterro e o frio que fazia na Quinta dos                 

Lázaros. Dos dias mais divertidos que tivemos, dos mais chatos em que ele passava              

o tempo todo lendo palavras que eu não conseguia entender e era obrigada a              

deduzir num exercício para as aulas de inglês que ele tanto insistia em me dar. Do                

chá de jasmim, pão com geléia, essência de rosas brancas e seus excêntricos             

chapéus e roupas - que guardei como um tesouro. Das histórias malucas que me              

contava antes de dormir. Dos meus sonhos que ele me ajudava a transformar em              

contos. Tudo sobre o meu pai tinha uma curiosidade, uma conversa que não             

acabava nunca e que muitas vezes era possuída por sua personalidade expansiva.            

Minhas memórias dele tornaram-se, talvez, uma espécie de extensão das suas           

histórias, repletas de opacidade que tento traduzir.  

 

   

 

 

 

 

  

 



 
 

3. FILME-ENSAIO E ABERTURA ANARQUÍVICA 

 

O processo de pesquisa para desenvolvimento deste projeto iniciou-se a          

partir do material de arquivo que disponho, um acervo pessoal que foi mantido o              

mais intacto possível nos últimos 17 anos, desde o falecimento do meu pai. Em 1995               

Yadi resolve transformar um conto que havia escrito a partir de uma experiência             

pessoal em roteiro para um curta que produziu com um grupo de colegas para um               

festival de curta-metragens em Salvador. Além da autoria do roteiro ele interpreta o             

personagem principal do filme, um estrangeiro viajante que é parado por uma cigana             

na rua. A partir dessas filmagens de arquivo, no impulso de desmontá-las comecei a              

pensar em possibilidades de usá-las como matéria prima para extrapolar o contexto            

que foram produzidas, em narrativas anacrônicas às imagens. 

Em Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens,           

Didi-Huberman (2015), fala sobre como ao estar diante de uma imagem, por mais             

antiga que seja, o presente jamais deixa de se reconfigurar. Ao mesmo tempo que              

diante de uma imagem, por mais recente e “contemporânea” que seja, o passado             

também jamais deixa de se reconfigurar. Isso porque essas imagens só se tornam             

possíveis através de uma construção da memória em relação às imagens.           

Destacando a especificidade do tempo que constrói e é parte do objeto artístico             

como um fator que pode influenciar na leitura dessa imagem, mas não a determina.              

A obra, em parte, vai revelar referências do contexto em que foi feita ao mesmo               

tempo que passará a ter um significado diferente considerando as circunstâncias e            

temporalidade que forem inseridas, colocando o tempo como questão central.          

Trabalhando as imagens de arquivo do meu pai, sejam elas a dos objetos que              

fotografei, com o fundo mais neutro possível, tentei exercitar diferentes combinações           

que fizessem sentido a partir de como vejo a trajetória dele. Não exatamente             

seguindo uma ordem cronológica, mas sim uma ordem que fizesse sentido pra mim             

em termos estéticos e narrativos. 
 

 



 
 

 
Fig. 5: “meu baba 3x4” - material de arquivo fotografado por Hury Ahmadi em novembro de 2018 

 

O que passa a ser colocado como objeto central da análise crítica de Didi-Huberman              

é a imagem no tempo presente e como ela se apresenta, possibilitando uma             

fragmentação da história no tempo linear ao abrir espaço para interpretações           

anacrônicas que determinam uma forma própria de arquivamento, o anarquivo.  

Como referência teórica sobre o gênero de filme-ensaio me baseei na           

publicação do teórico e crítico de cinema Timothy Corrigan: O filme-ensaio: Desde            

Montaigne e Depois de Marker (CORRIGAN, 2011). Por meio de uma análise de             

produções documentais contemporâneas, com um recorte feito dos anos 90 até os            

dias atuais, o autor discute por que alguns tipos de formas narrativas são escolhidos              

em detrimento de outras e como a montagem possibilita extrapolações da narrativa            

que permitem o desenvolvimento de uma linha narrativa de caráter mais ensaístico            

nas produções cinematográficas, defendendo a alcunha do termo filme-ensaio, numa          

relação explícita ao gênero literário. A abordagem de Corrigan traça a princípio uma             

linha cronológica a fim de pontuar devidamente obras anteriores que foram           

relevantes e inovadoras para a história do cinema, como alguns filmes de Jean             

Luc-Godard, Jean Vigo, Luís Buñuel, que são reconhecidos como precursores          

 



 
 

importantes. Aproximando as possibilidades narrativas do ensaio na relação entre o           

cinema e a literatura, o autor destaca o seguinte trecho de uma reflexão de Aldous               

Huxley: 

O ensaio é um dispositivo literário para dizermos quase tudo sobre           
praticamente qualquer coisa. (...) Os ensaios pertencem a uma espécie          
literária cuja extrema variabilidade pode ser estudada mais eficazmente em          
uma estrutura de referência constituída por três polos. Há o polo do pessoal             
e do autobiográfico; há o polo do objetivo, do factual, do concreto-particular;            
e há o polo do abstrato-universal. A maioria dos ensaístas sente-se à            
vontade e na sua melhor forma na proximidade de apenas um dos três             
polos do ensaio ou, na melhor das hipóteses, apenas na proximidade de            
dois deles. Há os ensaístas predominantemente objetivos, que não falam de           
si mesmos, mas que voltam a sua atenção para fora, para algum tema             
literário, científico ou político. (...) Os ensaios mais ricamente satisfatórios          
são os que fazem o melhor de um nem de dois, mas de todos os três                
mundos em que é possível o ensaio existir.  

APUD Aldous Huxley (2002, p. 330)  

 



 
 

4. RELATO DE PRODUÇÃO E PROCESSO CRIATIVO 

 

O processo criativo deste projeto começou na primeira reunião de orientação           

no início do semestre, realizada no dia 28 de agosto de 2018. Apresentei na reunião               

todo o material de arquivo que dispunha naquele momento, as fotos de diferentes             

períodos, alguns dos objetos menores, os chapéus, uma impressão de rascunho do            

livro não publicado em português, os vídeos do filme e making off que foram              

utilizados, além de filmagens familiares. A intenção nesse momento era apresentar o            

máximo de material que eu teria disponível para trabalhar e articular narrativamente.            

A partir dessa reunião e da longa conversa que tivemos sobre referências artísticas             

e acadêmicas que se relacionavam com o tema e a proposta de montagem que              

estávamos tentando estabelecer. Meu objetivo nesse momento era entender como          

eu poderia articular uma narrativa que não exigisse tradução ou encenação, já que a              

minha intenção inicial era de um filme-ensaio documental mais subjetivo.  

A partir dessa reunião recebi uma série de recomendações de leituras e            

filmes que foram fundamentais para enriquecer o meu repertório e me ajudar a             

acessar o material de arquivo de maneiras que não tinha pensado antes. Levantei             

três hipóteses de como poderia montar um esquema mínimo de roteiro para auxiliar             

na edição. A primeira opção era buscar nos meus diários algumas das cartas que              

tenho o hábito de escrever como abstração das memórias do meu pai. A segunda              

opção seria buscar através de um texto dele, do único livro em português, uma              

história que servisse como pano de fundo. A terceira alternativa era fazer uma             

montagem sem narração, focada sobretudo nas imagens e vídeos sobrepostos. Na           

segunda reunião, trouxe além dessas ideias, como a quarta possibilidade encenar           

um momento de autorretrato em estúdio, meu e do meu irmão, vestidos e rodeados              

de objetos do nosso pai.  

Depois de discutirmos as implicações de cada uma dessas ideias, eu e            

Marcelo chegamos à conclusão de que o mais interessante seria mesclar a primeira             

e a terceira ideias. A partir daí comecei um percurso repetitivo de ver e rever as                

imagens, buscando detalhes que talvez tivessem passado despercebidos. A ler e           

reler textos que escrevi nos últimos dois anos nos meus diários e a tentar entender               

como essas informações todas poderiam se relacionar de uma forma que não me             

 



 
 

deixasse tão vulnerável emocionalmente na narrativa do filme. Essa foi a etapa mais             

longa do processo, por ser muito cansativa pra mim emocionalmente ter que visitar e              

revisitar tantas vezes um material que é gatilho para diversas questões pessoais.            

Nesse meio tempo assisti aos filmes que tínhamos listado como referências, Os Dias             

Com Ele (Maria Clara Escobar, 2013), Close up (Abbas Kiarostami, 1990), I Comme             

Iran (Sanaz Azari, 2014), Sem Sol (Chris Marker, 1983), No Intenso Agora (João             

Moreira Salles, 2017). 

Paralelo ao processo mantive um caderno destinado apenas às anotações          

sobre o projeto, além de frequentar às aulas da disciplina de Cinema e História              

lecionada também por Marcelo Ribeiro, que ao meu ver iria contribuir para as             

discussões e referências que eu estava buscando, além de criar uma rotina semanal             

de nos falarmos brevemente sobre o andamento do projeto. 

No dia 28 de outubro foi a data que tínhamos definido para fechar as              

referências bibliográficas a partir da bibliografia indicada na orientação. Dentre as           

referências acadêmicas além das citadas neste memorial, uma que chamou          

bastante a minha atenção foi o texto do Michael Pollak, “Memória, esquecimento,            

silêncio”, que investiga o conceito de memória coletiva para explorar como diferentes            

percursos e fatores podem influenciar na formação dessas memórias compartilhadas          

socialmente e como a oralidade permite trazer “memórias subterrâneas”, que podem           

subverter a lógica imposta por uma memória tida como “oficial”. 

A ideia de fotografar os objetos apareceu organicamente durante o          

processo, desde o começo já tinha estabelecido que faria fotos num tom de registro              

dessa materialidade que gostaria de trazer visualmente no filme. Comprei diversos           

papéis para experimentar na hora, acabei optando pelo papel mais neutro, por            

interferir menos visualmente na leitura das imagens e utilizei a câmera de uma             

amiga para fazer as fotos e vídeos desses objetos que foram usados na montagem              

do filme. Por ser um projeto muito pessoal, optei por fazer eu mesma todas as               

etapas do trabalho. O que durante a montagem foi bastante desafiador considerando            

a minha pouca habilidade com o Adobe Premiere, programa que utilizei na edição.             

Contei com o auxílio de Kadu do LabAV para entender um pouco mais do programa               

e conseguir prosseguir editando. 

 



 
 

No dia 20 de novembro de 2018 fiz uma apresentação do andamento do             

projeto, ainda não montado, no Grupo de Pesquisa que faço parte, Arqueologia do             

sensível. Onde tive considerações enriquecedoras dos meus colegas e professores          

Marcelo Ribeiro e Marcelo Costa. O primeiro corte do filme foi montado na semana              

seguinte e partir das pontuações técnicas revisado para ser entregue à banca de             

avaliação. 

Durante o processo de seleção e edição dos elementos que iriam aparecer            

no filme, priorizei para além dos objetos afetivos, as três cópias de jornais com              

matérias publicadas sobre o meu pai, duas de quando estava na suíça e uma              

matéria feita pelo Correio da Bahia sobre a sua situação quanto à permanência no              

Brasil. Escolhi esses registros, além do passaporte e carteira de trabalho como            

jornalista na suíça, por trazerem informações relevantes ao espectador. O texto           

escolhido para a narração que faço em quatro momentos filme, foi a partir de              

memórias que surgiram repetidamente no processo de mergulhar no material de           

arquivo. Eram as memórias que não me deixavam e que, talvez, a partir desse              

processo eu consiga estabelecer uma relação de um ponto de vista diferente delas,             

por estarem sendo colocadas numa temporalidade diferente de onde surgiram          

inicialmente. 

 

  

 



 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho me proporcionou conhecimentos práticos e         

reflexões sobre o processo de desenvolvimento de um produto audiovisual autoral           

para além do campo acadêmico.  

Tive a oportunidade de aplicar um pouco do meu conhecimento de fotografia            

planejando para além de imagens estáticas, pensá-las em movimento e como           

elementos visuais para o desenvolvimento de uma narrativa. Pude compreender          

melhor, apesar de um trabalho de conclusão de curso ser um projeto curto, como              

articular conceitos e teorias acadêmicas à prática de propor um objeto artístico.            

Tendo a oportunidade de experimentar articular sentimentos através de diferentes          

mídias. Pretendo continuar me aprimorando e estudando fotografia e cinema para           

futuramente continuar este projeto com meu irmão, traduzindo os escritos do meu            

pai, refazendo o seu trajeto de exílio e documentando.  

Este projeto também foi importante para a minha compreensão da relação           

da memória com a arte e política, me fornecendo conhecimento e curiosidade de             

investigar mais dos bens culturais materiais e imateriais fundamentais para entender           

os conflitos da nossa sociedade e a partir da dialética encontrar caminhos diferentes             

para construir uma memória coletiva mais diversa e, quem sabe, justa. 
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