
etomar um assunto, ou um personagem, 
para ver como as coisas evoluíram no pas
sar de meses ou anos é uma espécie de gê

nero jornalíst ico - levado ao virtuosismo pelo nor
te-americano Joseph Mitchell , da revista The New 
Yorker, que ficou famoso ao retratar as mudanças 
na vida de um mendigo entre 1942 e 1964 (o con
junto foi reunido no livro O Segredo de Joe Gould). 
Jornalista antes de se iniciar na profissão de docu-
mentarista - ela é editora da revista piauí-, Dorrit 

Harazim levou esse princípio ao cinema. Há dez 
anos, em parceria com o diretor Arthur Fontes, ela 
fez A Família Braz, retrato do que era para ser uma 
família t ípica da nova classe média brasileira no 
fim dos anos Fernando Henrique. Na ocasião, os 
dois cineastas partiram de es ta t í s t icas , mas aca
baram se rendendo a um jogo de nomes: "Antônio e 
Mar ia Braz, bairro de Brasi lândia? Tiramos a sor
te grande! Jogamos fora toda papelada sociológica 
e não tivemos dúvida: o documentár io seria sobre 



eles", diz Dorrit. Em Família Braz - DOIS Tempos, 
com estreia prevista para este mês, os diretores re
tornam ao local: afinal, o que teria mudado na vida 
da famíl ia (pai, mãe, dois filhos e duas filhas) mo
radora da zona norte de São Paulo? 

Os dois cineastas encontram os Braz às voltas 
com as conquistas materiais proporcionadas por 
esforço pessoal e pelo crescimento econômico do 
país . Apenas uma das filhas ganha o triplo do que 
era a renda mensal da famíl ia no passado. Além 
disso, o carro velho estacionado na garagem foi 
subst i tu ído por quatro novos, um para cada filho. 
Todos tiveram oportunidade de trabalhar e conse
guiram empregos de classe média - diferentemen
te do pai, que não teve estudo e a vida toda traba
lhou na construção c iv i l (ele morreu pouco depois 
do t é rmino das filmagens). A beleza do filme, no 
entanto, não está no visível progresso financeiro, 
mas em alguns momentos sutis, que mostram uma 
famíl ia que cresceu t a m b é m culturalmente. As ex
pectativas e as inquietações são agora mais pro
fundas e aparecem nos diferentes depoimentos. 

VIAGEM PELO P A Í S DE DANTE 

O f i lho mais velho, Anderson, opta por não ter 
filhos para desfrutar mais da vida, num compor
tamento relativamente popular na classe méd ia 
alta. Fascinado pela I tá l ia , sonha com uma via
gem pelo p a í s de Dante. A f i lha mais velha, De
nise, tem dinheiro para fazer uma p lás t i ca e via
gens pelo Bras i l , com direto a d i á r i a s em bons 
hoté is , mas se angust ia com o excesso de traba
lho, que a impede de ter um relacionamento afe
tivo duradouro. Esse é o aspecto mais interes
sante da prosperidade, que o filme capta de for
ma delicada: mais do que bens materiais, ela dá 
às pessoas o direito aos sonhos - e t a m b é m à sua 
contrapartida, as a n g ú s t i a s . 

Fazer um documentár io sobre a vida de uma fa
mí l ia exige ganhar a confiança de seus integran
tes. No primeiro contato, quando os cineastas con
versaram com Antônio Braz, o pai, ele concordou 
em participar do filme, antes mesmo de consultar 
a famíl ia . Os filhos tiveram dúvidas: "Nosso medo 
era expor a nossa família. Nós somos muito sim
ples e procuramos melhorar sempre. Não quería
mos ser os coitadinhos", diz Denise. Dorrit e Ar
thur alugaram um quartinho na mesma rua, con
versaram com toda a v iz inhança e visitaram até 
mesmo os ambientes de trabalho. "A gente saía de 
m a n h ã e dava de cara com eles nos filmando na rua. 
Quando a gente via, estavam no trabalho, mas sem 
avisar antes. Acho que para não parecer artificial", 
diz Éder, um dos filhos, que começou a vida como 
motoboy e hoje é técnico de enfermagem. 

A abordagem em DOIS Tempos foi mais fácil por
que os familiares já estavam habituados ao proces
so - e t ambém porque Dorrit e Arthur queriam se 
focar unicamente no que havia acontecido com 
eles. "Durante a montagem do primeiro filme, per
cebemos que todos faziam planos e acho que dois 
deles chegaram a mencionar o que queriam dali a 
dez anos. Então tivemos a ideia de retornar", diz 
Arthur, que não descarta voltar para um terceiro 
filme. Se isso acontecer, todos os Braz, além de re
alizar planos específicos - como aprender inglês 
e comprar, cada um, sua casa própria -, esperam 
ser encontrados com sua respectiva família e mais 
bem colocados em sua profissão. 
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