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A organicidade com que uma vasta leva de filmes nacionais experimenta o 

espaço fronteiriço entre documentário e ficção vêm ampliando discussões 

sobre a linguagem cinematográfica no Brasil entre críticos, acadêmicos e 

realizadores. Não que a experiência em si seja recente, há muito Godard havia 

lançado a retórica: “Toda grande ficção tende ao documentário e todo grande 

documentário tende à ficção”. Rohmer, ainda em tempo, entoava o coro ao 

atestar que um bom filme é também um documento de sua época. 

Atento à produção, seja através do circuito de festivais ou comercial, é certo 

que a filmografia nacional recente nos brinda com mais questionamentos do 

que soluções nesse certame ao abordar de maneira tão particular e distinta o 

espaço da fronteira, que não pertence a um nem a outro. Não cabe a nós 

críticos, portanto, tomar qualquer posicionamento de assalto, pois o fenômeno 

parece se circunscrever principalmente através de projetos e visões de cinema 

muito particulares dos seus autores. 

Não pretendo aqui ensacar um conjunto de filmes tão diferentes numa mesma 

patota. É certo que todos ocupam lugares que são só seus. Seja em 

“Castanha” (de Davi Pretto), “Vizinhança do Tigre” (de Affonso Uchoa), “Branco 

Sai, Preto Fica” (de Adirley Queiroz) ou “Ventos de Agosto” (de Gabriel 

Mascaro) – para citar apenas exemplos de 2014 – a barreira virtual que separa 

documentário de ficção é tencionada a todo momento através do uso de 

ferramentas que emergem muito naturalmente nas suas narrativas. Seja no uso 

de dispositivos de memória, na composição naturalista, na radicalização de 

interpretação de figuras reais, utilização de atores não profissionais, enfim.  

Vencedor do prêmio de melhor longa concedido pela Abraccine no 24º Cine 

Ceará, “A Vida Privada dos Hipopótamos” trabalha bem com essa confusão de 

signos documentais e ficcionais. Dirigido por Maira Bühler e Matias Mariani, o 

longa se propunha inicialmente a ser um documentário sobre imigrantes presos 

no exterior; tudo muda quando a dupla conhece Christopher Kirk, um técnico 

de informática norte-americano preso em São Paulo. A marcada contradição no 

discurso do protagonista, que comparado com o Pinóquio mente e manipula o 

espectador ao passo que avança em suas peripécias, reterritorializa a narrativa 

num ambiente híbrido.  

Na composição do quadro, desenha-se um grande painel investigativo 

constituído de fotos, vídeos de arquivo, e-mails, músicas, janelas de conversa 

do Messenger, telejornais etc. São pistas que, aliadas aos seus depoimentos, 

tentam nos explicar o que o levou à prisão. Enquanto isso, o espectador 

absorto, ávido pela solução do suspense, se mantém cárcere do engodo 

insolúvel que é a (auto)biografia de Kirk. 

Mas por que Hipopótamos? Ainda no começo da projeção, sentado na mesa 

escolar de uma penitenciária paulista, o nosso Pinóquio narrador fala à câmera 

sobre a origem mitológica do animal. Vítima da inveja de um coelho, o 



hipopótamo, que tinha um lindo pelo, é posto em chamas. Antes que possa 

chegar à água para apagar o fogo, percebe-se careca, com a pele rude e 

grossa; envergonhado, o Hipopótamo mergulha na água e de lá decide não 

sair. 

O causo serve, curiosidades à parte, para simbolizar um certo estado de 

espírito que transborda no filme, como se a injustiça sofrida pelo hipopótamo 

justificasse os crimes de Christopher Kirk, agredido não por um coelho, mas 

por uma mulher. No caso, V., uma colombiana de traços nipônicos, servirá de 

escusa e desvio calculado à questão que interessa: O que terá feito Kirk para 

merecer a prisão. 

Na Colômbia, lar de V. e de Pablo Escobar, hipopótamos raivosos são a única 

reminiscência da fazenda derrocada do célebre traficante; eles atacam e 

aterrorizam as propriedades vizinhas. Essa imagem de destruição, que fascina 

Kirk e alimenta o seu desejo de conhecer a América do Sul, diz muito sobre 

uma violência latente que parece correr as suas veias. Christopher Kirk é, 

afinal, o hipopótamo agredido, mas é também o hipopótamo raivoso. Aquele de 

candura e gentileza indubitavelmente vacilante. 

Restam mais dúvidas do que certeza ao fim de “A Vida Privada dos 

Hipopótamos”. Acho isso tudo muito bom. 

 

  

           

       


