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1-Introdução 
O documentário ¹ é um gênero cinematográfico que traz consigo uma 

representação especifica da realidade, pois cada autor nos mostra a sua visão de 
mundo, ele é então, a representação daquilo que cada diretor vive, trazendo 

outros pontos de vista e abrindo a possibilidade de questionar e de debater o 

mundo que vivemos.    

 

“O documentário representa uma determinada visão do mundo, uma 

visão com a qual talvez nunca tenhamos nos deparado antes, mesmo que 

os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares.” 
(NICHOLS. 2005 pag. 47) 

 

Porém, essa representação especifica da realidade, é um retrato de 

situações e acontecimentos que podemos reconhecer no mundo comum, o que 

nos faz acreditar que o que vemos diante da câmera seja a própria realidade, mas 

uma realidade observada de uma maneira distinta.  

Segundo Manuela Penafria² “O cinema permite-nos acender a aspectos da 

realidade aos quais não teríamos acesso sem a câmera de filmar”, nesse sentido 

a câmera e o autor do filme trariam um olhar mais profundo sobre o que estamos 
acostumados a ver superficialmente. 

Desta forma as imagens contidas no filme documentário geram uma grande 

aproximação do espectador com seu mundo, trazendo também uma intensa carga 

de comoção. 

Fernão Pessoa Ramos, ³ para explicar essa comoção gerada, utiliza o 

exemplo da cena da morte “Uma imagem-câmera de morte real não é algo para o 
qual olhamos de modo indiferente.” e completa “A imagem não ficcional, disposta 

ou não em narrativa documentária, tem como paradigma esta intensidade própria 

a imagem da morte e nisto singulariza-se”. 

Neste sentido, o documentário atua através da memória, raciocínio e 

imaginação do espectador, que facilmente consegue fazer associações 
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desencadeadas pela aproximação dos elementos reais apresentados através das 

imagens, construindo novos significado e sentido. Vemos um exemplo disso no 

filme “Trabalho Interno” de Charles H. Fergurson, que trata da corrupção do 
sistema econômico norte americano e mesmo que saibamos alguma coisa sobre 

o sistema econômico financeiro, esse filme oferece-nos uma analise aprofundada 

do tema, revelando todo o esquema da ganância e ambição desenfreada. 

Focando o olhar sobre o assunto, abre novas possibilidades de conhecimento e 

amplia a visão de mundo. 

 

“Os documentários dão-nos a capacidade de ver questões oportunas 

que necessitam de atenção. Vemos visões (fílmicas) do mundo. Essas 
visões colocam diante de nos questões sociais e atualidades, problemas 
recorrentes e suas soluções.” (NICHOLS. 2005 pag. 27) 

 

Assim, o documentário pode ser um veiculo de impulsão para uma 

transformação social, pois ele transmite através de suas imagens, explicação, 

conhecimento, descobertas e comoção, gerando uma consciência critica sobre a 
sociedade e o mundo. 

 Deste modo percebemos que alguns diretores o utilizam como ferramenta 

de denuncia e conscientização, como Michael Moore em seu filme “Tiros em 
Columbine” que coloca em questão o enfoque da violência nos EUA, mostrando a 

sua visão particular sobre o assunto, trazendo uma nova perspectiva sobre esses 

temas. 

A compreensão nesse caso vem como uma nova perspectiva critica, 

transformando os “valores universais” suscetíveis de questionamento e 

transformações, desmitificando temas antes tidos como verdades absolutas. A 

pessoa então é capaz de entender, questionar e transformar sua realidade e a de 

seu meio. 

“La critica es premisa de toda innovación y forma parte de la fuerza 
motriz del desarrollo y del progreso científico-técnico, artístico y social.”  
(SILO. 2004 pag.17) 
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Tendo esse contexto como ponto de partida, entendemos que o 

documentário pode contribuir para despertar a consciência critica das pessoas, 

porque além de gerar essa identificação, estimula a análise e a apreciação da 

realidade, da atividade social e individual, que permite estabelecer observação, 
correspondência e reflexão mais profunda. 

 

 “O documentário é uma poderosa ferramenta educacional, não só na 
transmissão do conhecimento como na formação da consciência critica e 

fomentação de reflexão a respeito dos temas que apresenta.” (BAROUTH, 

2002, s/p). 

 

Mas quais são os elementos necessários, em um documentário, que 
contribuem para essa identificação do sujeito e para esse despertar de uma 

consciência critica?  Através dessa questão vemos necessário estudar mais 

profundamente elementos como temática, estética e narrativa, pegando como 

referência esses os filmes citados acima, que tiveram grande apelo social. 4 

Escolhemos “Tiros em Columbine” de Michael Moore, onde o diretor investiga o 

fascínio dos norte americano pela indústria bélica utilizando como pano de fundo 

o colégio Columbine, aonde dois adolescentes com as armas de seus pais 

entraram na escola e mataram cerca de 15 pessoas no refeitório e  “Trabalho 

Interno” de Charles H. Fergurson, que através da crise econômica de 2008 dos 

EUA, revela entre pesquisas e entrevistas com pessoas ligadas ao  mundo 

financeiro, político e jornalístico, toda a ganância e corrupção levaram a  este 
acontecimento. 

Assim, podemos ampliar o conhecimento sobre esses três elementos 

(temática, estética e narrativa) tão importantes de um filme e desvendar como é 
possível construir um documentário dentro de uma perspectiva transformadora. 
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2- Objetivos 

   2.1- Objetivo geral 
 

Analisar os elementos presentes no documentário que podem contribuir para 
despertar da consciência critica daqueles que o assistem. 5 

 
    2.2- Objetivos específicos 
 

Analisar os elementos presentes no documentário. 
Perceber de que forma narrativa, temática e estética atuam para construir 

um panorama específico propício ao desenvolvimento da crítica social 
Analisar a possibilidade do uso do cinema documentário como difusor do 

pensamento crítico 
Contribuir para aprofundar o conhecimento sobre o estudo do documentário. 

 
 
3- Justificativa 

 
A capacidade de perceber criticamente a sociedade é fundamental para que 

os indivíduos consigam fazer escolhas adequadas e que levem ao fortalecimento 
da democracia e da cidadania. Esse processo é amplo e acontece em várias 
esferas, incluindo família, escola, instituições sociais e, cada vez mais, a mídia. 

Ao propormos estudar na mídia produtos com claras intenções de crítica 
social, os documentários escolhidos, esperamos contribuir para o entendimento 
da crítica em si, mas especialmente da forma como esse gênero, com todas as 
suas potencialidades de “criar verdades”, pode ser utilizado dentro deste processo 
de favorecimento da consciência crítica. 

Ao mesmo tempo, ao adotarmos este tema, esperamos contribuir para 
ampliar a compreensão do universo do documentário, motivos que acreditamos 
justificam o atual projeto de pesquisa.  
 
 
4- Metodologia 
 

Como primeiro passo iremos realizar uma revisão bibliográfica aprofundada 
sobre o gênero documentário e também sobre a construção da consciência 
crítica.  
A segunda etapa metodológica será a análise dos dois documentários propostos, 
escolhidos em função de uma clara proposta de crítica social e também de seu 
sucesso junto ao público. Nesse momento, a partir da bibliografia estudada, 
iremos analisar os elementos que nos documentários apontam para a crítica 
social, a forma como são dispostos, e as diversas estratégias narrativas 
envolvidas. 
Por fim faremos uma comparação entre os dois filmes, buscando semelhanças e 
divergências na forma como constroem sua crítica.  
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Notas: 

1. O presente projeto insere-se na linha de pesquisa Construção da Narrativa na Mídia, projeto “Campo 
Documental”, do grupo de pesquisa Narrativas e Linguagens nos Contextos Midiáticos 
 

2. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/penafria-manuela-filme-documentario-debate.pdf  
Acessado em: 29/01/2013 
 

3. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/pessoa-fernao-ramos-o-que-documentario.pdf). Acesso 
em: 23/08/2012 
 

4. Tiros em Columbine ganhador do oscar de melhor filme documentario e o premio Ganhou o prêmio 
de Melhor Filme - Voto Popular, na Mostra São Paulo de Cinema em 2002, ano de sua estréia no 
Brasil. Trabalho interno também ganhador do Oscar de melhor filme documentário em 2011, ano de 
sua estréia no Brasil. 
 

5. Entendo como consciência critica a capacidade de analisar e apreciar a realidade, a atividade social 
e individual, estabelecer correspondência, reflexão e questionamento sobre a teoria e sua prática. 
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