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Documentário
Gênese e a transformação desta tradição

Conhecer suas origens é fundamental 
para entender seu

futuro desenvolvimento e questões.
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Brian Winston é um dos críticos 
contemporâneos que insiste neste marco:

"Tudo começou assim: 'É claro que Moana, 
sendo uma cobertura dos eventos cotidianos 
de um jovem polinésio e sua família, tem 
valor como documentário”.

Surgimento do termo Documentário

Sua primeira ocorrência na língua inglesa é 
frequentemente atriuída a uma crítica ao 
filme Moana (Robert Flaherty, 1926), escrita 
por John Grierson e publicada em fevereiro 
de 1926 em um jrnal de Nova York.
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“Claro que Moana, sendo uma cobertura dos 
eventos cotidianos de um jovem polinésio e 
sua família, tem valor como documentário. 
Mas, considero isto secundário diante de 
seu valor como suave brisa de uma ilha 
ensolarada banhada por um esplêndido mar 
tão morno quanto seu ar balsâmico. Moana 
é antes de tudo belo como a natureza é 
bela. É belo porque os movimentos do jovem 
Moana e dos outros polinésios são belos; e 
porque as árvores e as ondas borrifantes, as 
nuvens suaves e encrespadas e os 
horizontes distantes são belos.”

GRIERSON, John. Flaherty's Poetic Moana. In: JACOBS 
(org.) 1979: 25
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Grierson reconhece o valor etnográfico do 
file de Flaherty, afirmando logo em seguida 
que este aspecto é secundário a crítica em 
si é um elogio rasgado ao romantismo do 
mesmo.

Trata-se de um equívoco, que no entanto é 
digno de menção pelas curiosidades que 
encerra. 

Mas mesmo antes disto Flaherty já tinha 
realizado: Nanook of the North (Nanook, o 
Esquimó, 1922)
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Da-Rin, Silvio - Espelho Partido. Silvio Da-Rin Rio de 
Janeiro: Azougue. Editorial, 2004. pag. 45

O Protótipo de um Novo Gênero

Nanook of the North é o resultado de mais de dez anos 
de contatos do explorador norte-americano Robert 
Flaherty com os Inuik que habitavam a região da Baía 
de Hudson, no norte do Canadá em 1913.

Quando a edição de seu filme já estava praticamente 
concluída, um descuido com o cigarro causou um 
incêndio que consumiu todos os negativos. Restou-lhe 
um copião de trabalho, usado para tentar levantar 
fundos para um novo filme. Só após a guerra, em 
1920, conseguiu os recursos necessários. 
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O Protótipo de um Novo Gênero

Seu filme, apesar da incredulidade dos primeiros 
distribuidores procurados, foi afinal lançado pela 
Pathé, em junho de 1922, e recebido como uma 
revelação: 

“Já foram feitos muitos bons filmes de viagem, 
muitos "panoramas" deslumbrantes, mas só há 
um que merece ser considerado excelente: 
Nanook of the North. Este permanece sozinho, 
literalmente uma classe em si mesmo. 
Realmente, nenhuma lista dos melhores filmes, 
deste ano ou de todos os outros anos na breve 
história do cinema, poderia ser considerada 
completa sem ele.”

Robert Sherwood - autor de discursos presidenciais, 
roteirista, historiador e influente crítico cinematográfico 
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O Protótipo de um Novo Gênero

Flaherty incorporou a Nanook of the North as 
conquistas, ainda recentes, da montagem narrativa, 
que resultam na manipulação do espaço- tempo, na 
identificação do espectador com o personagem e na 
dramaticidade do filme. Na sequência da construção 
do iglu, por exemplo, somos levados a estabelecer 
imaginariamente a relação interior-exterior do iglu, a 
partir da concatenação de 36 planos e 8 cartelas. 
Flaherty emprega uma solução para o problema da 
sucessão temporal com contiguidade espacial, já bem 
equacionada na sintaxe narrativa dos filmes de 
entretenimento, mas até então nunca aplicada a um 
travelogue. Para imprimir maior dinâmica à ação, a 
sequência recorre a uma montagem alternante de 
duas séries de planos - os filhos brincando e os pais 
trabalhando - onde a sucessão de planos na tela 
corresponde a uma simultaneidade imaginária. 
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O Protótipo de um Novo Gênero

O mesmo princípio é empregado na sequência da 
captura da morsa, onde vemos dois planos de um 
grupo de esquimós olhando o mar - os observadores -
se alternarem com outros dois planos da manada de 
morsas nadando - as "observadas". Micro-narrativas 
são inseridas em seqüências mais longas, 
proporcionando detalhes que humanizam o relato, 
como na sucessão de três planos em que o filho de 
Nanook provoca a raposa prisioneira, dentro da 
sequência da viagem na neve. 
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Comentando a evolução de Flaherty entre a primeira 
filmagem e a obra definitiva, Barnouw sintetiza o 
alcance do método narrativo adotado em Nanook of 
the North: 

“Desta vez ele tinha sido capaz de prever problemas de 
montagem, criando closes providenciais, contra-campos e 
algumas panorâmicas horizontais e verticais, para 
proporcionar momentos reveladores. Flaherty - ao contrário 
dos documentaristas anteriores - aparentemente dominava 
a 'gramática' cinematográfica como ela tinha evoluído no 
filme de ficção. Esta evolução não tinha apenas mudado 
técnicas, tinha transformado a sensibilidade do público. A 
capacidade de testemunhar um episódio de muitos pontos 
de vista e distâncias, em rápida sucessão - um privilégio 
totalmente surrealista, sem paralelo na experiência humana 
- tinha se incorporado de tal modo ao hábito de ver filmes 
que já era inconscientemente considerada 'natural'. Flaherty 
neste momento já tinha absorvido este mecanismo do filme 
de ficção, mas o aplicava a um material não inventado por 
um escritor ou diretor, nem encenado por atores. Logo, o 
drama, com seu potencial de impacto emocional, casava-se 
com algo mais real - pessoas sendo elas mesmas.”

Prof. Felipe Neves



Da-Rin, Silvio - Espelho Partido. Silvio Da-Rin Rio de 
Janeiro: Azougue. Editorial, 2004. 

Exercício:

Usar essa parte para abordar a relação entre 
documentário e ficção. Levantar a reflexão sobre a 
diferença entre Nanook e Ladrões de Bicicleta, e ou 
Cidade de Deus e Tropa de Elite. 
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Este Papel estaria reservado ao escocês 
John Grirson idealizador e principal 
organizador do movimento do filme 
documentário, que se desenvolveu na 
Inglaterra a partir de 1927.
Usualmente chamado de “Modelo Clássico”

Mas para que a tradição do documentário se 
estabelecesse propriamente, ainda seria 
preciso esperar mais de uma década, até 
que surgisse uma retórica capaz de dar 
ressonância ao protótipo constuído por 
Flaherty. 
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