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as múltiplas faces dos homens e do que são capazes de fazer uns com os outros traçando 

o percurso da memória. Ele mergulha no mundo da lembrança, recria e retoma um fato 
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RESUMO 

 
Compreender de que forma é feita a captação da memória individual e coletiva na 

construção do documentário Valsa com Bashir (2008) é o objetivo desta pesquisa. 

Interessa aqui analisar a narrativa documental utilizada pelo diretor Ari Folman na 

reconstrução de um episódio marcado pelo massacre de palestinos refugiados nos 

campos de Sabra e Chatila, tendo como pano de fundo o conflito israelo-palestino na 

Guerra do Líbano em 1982. Para isso, faz-se necessário explorar o registro da memória 

no desenvolvimento do documentário, buscando compreender a colaboração das fontes 

na construção da narrativa, identificar quais são as memórias individuais e/ou coletivas 

que evocam as lembranças do protagonista e analisar a influência da memória coletiva 

na recuperação da memória individual.  

 

Palavras chaves: Documentário; memória; realidade; animação; trauma.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Understanding how the capture of individual and collective memory in the construction 

of the documentary Waltz with Bashir (2008) is the objective of this research. It is 

interesting to analyze the documentary narrative used by director Ari Folman in the 

reconstruction of an episode marked by the massacre of Palestinian refugees in the 

Sabra and Chatila camps, which is done against the background of the Israeli-

Palestinian conflict in the 1982 Lebanon War. It is necessary to explore the register of 

the memory in the development of the documentary, seeking to understand the 

collaboration of the sources in the construction of the narrative, to identify which are the 

individual and / or collective memories that evoke the protagonist's memories and to 

analyze the influence of collective memory in the recovery of memory. 

 

Key words: Documentary, memory, reality, animation, trauma.  
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INTRODUÇÃO  

 
 

Em um primeiro plano, Valsa com Bashir (Ari Folman, 2008) utiliza a captação 

da memória coletiva para dar vida à uma narrativa autobiográfica. O documentário 

animado apresenta como pano de fundo o conflito israelo-palestino, vivido na Guerra do 

Líbano, em 1982, quando o exército israelense invade o país vizinho na tentativa de 

desarmar a Organização pela Libertação da Palestina (OLP), comandada por Yasser 

Arafat.  

A Guerra do Líbano, que foi responsável por destruir grande parte da 

infraestrutura e bagunçar a organização sociopolítica do país, onde questões étnicas e 

religiosas estão em constante conflito, ficou marcada pelo episódio causador do 

bloqueio mental de Ari Folman - que estava à serviço do exército israelense com apenas 

19 anos.    

Este episódio específico tem início com a morte de Bashir Geymael, em 14 de 

setembro, menos de um mês após ser eleito presidente do Líbano. Bashir morreu com 

35 anos de idade num atentado a bomba em um distrito cristão de Beirute, cuja culpa 

caiu sobre os rivais de Israel na guerra, sendo atribuída à OLP.  

Com sede de vingança, cristãos maronitas protagonizaram o que a ONU 

classifica como “um ato de genocídio”. Os milicianos invadiram os campos de 

refugiados palestinos - contando com as forças israelenses -  e massacraram idosos, 

mulheres e crianças até a morte, conforme mostram as cenas finais do documentário. 

Foi por apoiar esta carnificina, conhecida mundialmente como o Massacre de Sabra e 

Chatila, que Ari Folman teve suas memórias bloqueadas durante todos esses anos. A 

narrativa desse longa-metragem animado é construída pelo olhar subjetivo de Folman, 

que utiliza o recurso da memória - individual e coletiva - para representar essa história. 

 Neste trabalho, procura-se entender como se dá a construção do filme no limiar 

das aproximações e afastamentos entre jornalismo e documentário, a partir da captação 

da memória em Valsa com Bashir (2008). Para isso, torna-se necessário analisar o 

registro da memória no desenvolvimento do documentário, compreender a colaboração 

das fontes na construção da narrativa documental e identificar quais são as memórias 

individuais e/ou coletivas que evocam as lembranças do protagonista.  

Com o objetivo de responder tais questões, foi realizada uma pesquisa acerca do 

documentário em questão, na qual conclui-se que Valsa com Bashir é ainda um tema 
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pouco estudado no âmbito acadêmico. Entre as pesquisas mapeadas, destaca-se o 

trabalho de pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília, de César 

Henrique R. Arrais, no ano de 2012, Valsa com Bashir: Subjetividade, Memória e 

Geopolítica no Documentário Contemporâneo. Arrais (2012) constrói uma reflexão 

acerca da linguagem documental que foi utilizada por Folman, analisando 

detalhadamente como foi trabalhada a memória - individual e coletiva - e que tem 

grande importância para a construção do que é tratado neste presente trabalho.  

A respeito do cruzamento entre documentário e animação, destacamos o 

trabalho de pós-graduação em Imagem e Som do Centro de Educação e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Carlos, com o título de A memória 

assombrada: Um estudo de autorrepresentação no documentário animado Valsa com 

Bashir, de Maria Ines Dieuzeide Santos Souza, em 2012, onde a associação entre 

animação e documentário é analisada utilizando elementos de representação do mundo 

histórico.  

A escolha do documentário Valsa com Bashir pode ser justificada por diversos 

motivos: há uma identificação pessoal com temas referentes ao Oriente Médio, em 

específico o Estado de Israel, que carrega o passado histórico familiar da pesquisadora. 

O gosto e profundo interesse pelo cinema, sobretudo a produção documental, além da 

intenção de refletir sobre a memória e o papel social que ela exerce, considerado este 

um assunto pouco abordado no âmbito jornalístico, embora mais recorrente nos estudos 

de cinema, e o compromisso com a representação da realidade nas produções 

documentais e jornalísticas.  

O presente estudo, então, está dividido em três capítulos. O primeiro abarca 

questões como a definição do documentário, a sua voz, utilização da animação como 

representação no longa-metragem, a diferença em relação à produção ficcional e a 

relação do documentário com o jornalismo e o seu compromisso com a realidade. 

Diversos autores foram utilizados para a construção destes conceitos, dos quais vale 

destacar Bill Nichols (2005) e Manuela Penafria (1999).  

A memória e sua importância na construção da narrativa documental foi o 

assunto abordado no segundo capítulo no qual abarca-se temas como a lembrança, o 

tempo da memória, o trauma, a narração testemunhal e a relação entre memória 

individual e coletiva. Os principais autores utilizados foram Jacy Alves de Seixas 

(2002), Pierre Nora (1993), Seligman-Silva (2006) e Maurice Halbwachs (1990).  
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No terceiro e último capítulo deste trabalho, foi realizada a análise fílmica de 

Valsa com Bashir, utilizando as teorias de Vanoye e Goliot-Lété (1994) e Manuela 

Penafria (2009) como base para a compreensão da linguagem visual, narrativa e estética 

do documentário. O longa-metragem, então, foi dividido em 11 sequências para serem 

analisados individualmente. Os planos que compõem cada sequência equivalem aos 

principais de cada cena. Com o intuito de atender aos objetivos desta pesquisa, as 

categorias foram organizadas a partir das memórias das fontes recolhidas pelo diretor e 

protagonista, Ari Folman.  
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CAPÍTULO I 

DOCUMENTÁRIO, JORNALISMO E OS SEUS MODOS DE 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

 

 

Já no final do século XIX, o registro do cotidiano de uma determinada sociedade 

caracterizava o propósito fundamental do documentário. Antes mesmo de possuir uma 

denominação própria, muitos cineastas se apropriavam dos recursos utilizados em 

documentários para realizar suas produções. Ao abordar este tema, abre-se espaço para 

uma reflexão acerca dos pontos que caracterizam este gênero, assim chamado no 

jornalismo, ou como alguns autores da vertente cinematográfica, como Guy Gauthier, 

preferem chamar, tipo de filme.  

O documentário narra os acontecimentos do cotidiano com o objetivo de 

estabelecer uma conexão entre os espectadores e o realizador da obra, proporcionando 

empatia e reflexão dos receptores a respeito da realidade que os cerca. Segundo 

Zandonade e Fagundes (2003), “o vídeo documentário se caracteriza por apresentar 

determinado acontecimento ou fato, mostrando a realidade de maneira mais ampla e 

pela sua extensão interpretativa.” (ZANDONADE E FAGUNDES, 2003, p.15). É 

através do que chamamos de narrativa, tanto documental como jornalística, que tudo 

aquilo que conhecemos à respeito do mundo é transmitido para o espectador.  

Luiz Gonzaga Motta (2008) explica que estamos aptos a exercer uma 

perspectiva sobre diversos assuntos mundanos justamente porque existe uma forma de 

contar as coisas, e que esta se encontra “impregnada pela narratividade, a qualidade de 

descrever algo enunciando uma sucessão de estados de transformação.” (MOTTA, 

2008, p. 2). 

 
É a enunciação dos estados de transformação que organiza o discurso 

narrativo, que produz significações e dá sentido às coisas e aos nossos atos. 

Ao estabelecer sequências de continuidade (ou descontinuidade), as 

narrativas integram ações no passado, presente e futuro, dotando-as de 

sequenciação. O relato temporal perspectiva os estados e as ações em 

momentos históricos. (MOTTA, 2008, p.2). 
 

A partir desta reflexão, entende-se que as estruturas narrativas utilizadas no fazer 

documentário e no jornalismo, sejam elas semelhantes ou não, conferem à ambas as 

práticas a credibilidade de representar a realidade. O objetivo é o mesmo: contar uma 

história a respeito do mundo.  
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1.1 VÍDEO DOCUMENTÁRIO: AS MÚLTIPLAS FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

 

Para Manuela Penafria (1999), o documentário é considerado uma “fonte de 

informação” definida como uma comunicação mais completa e verossímil com todos 

que o assistem com o intuito de saber “como foi e como aconteceu” (PENAFRIA, 1999, 

p.20). Corroborando com o conceito elaborado pela autora, Bill Nichols (2005) define o 

documentário como sendo uma representação do mundo histórico, e não uma 

reprodução da realidade. Ele justifica: 

 
Se o documentário fosse uma reprodução da realidade (...) teríamos 

simplesmente a réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele não é uma 

reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. 

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, p.47).  
 

Nichols (2005) acredita ainda que classificar o gênero documental é uma tarefa 

comparativa, pois ele pode ser definido como o oposto daquilo que entendemos por 

ficção. O documentário, segundo o autor, é o que podemos chamar de “conceito vago”, 

visto que nem todas as produções documentais existentes são semelhantes entre si e que 

não há regras para narrar uma história.  

No entanto, todo vídeo documentário apresenta o compromisso com as verdades 

do mundo, sejam elas próximas ou distantes do espectador, pois, “quem faz 

documentário faz ou deveria fazê-lo por força de um engajamento no mundo, por uma 

vontade própria” (CAIXETA e GUIMARÃES, 2008, p.36). O documentarista constrói 

a identidade do filme, adota convenções para que a sua visão ganhe credibilidade, 

convencendo o espectador da sua verdade.  

Nichols (2005), com o intuito de classificar e afinar essas convenções, propõe 

seis modos de representação: poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e 

performático. Para a construção da identidade de Valsa com Bashir, Ari Folman utiliza 

os modos participativo e reflexivo, colocando-se na história, participando de 

rememorações e representando também a sua própria experiência.  

 
O pesquisador vai para o campo, participa da vida de outras pessoas (...) e, 

então, reflete sobre essa experiência, usando os métodos e instrumentos da 

antropologia ou da sociologia. “Estar presente” exige participação; “estar 

presente” permite observação.  (NICHOLS, 2005, p. 153). 
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Assistir a documentários participativos nos permite entender como é, para o 

documentarista, vivenciar determinada situação. Testemunhamos o mundo histórico 

através dos olhos de alguém que está intimamente ligado e engajado a ele. “O cineasta 

despe o manto do comentário com voz-over, afasta-se da mediação poética, desce do 

lugar de onde pousou a mosquinha da parede e torna-se um ator social” (NICHOLS, 

2005, p. 154). O cineasta, então, encontra-se em cena interagindo diretamente com o 

tema. Ocupamos, aqui, o lugar do cineasta, já que só podemos “enxergar” - através da 

câmera - aquilo que é vivenciado por ele. Dessa forma, o modo representativo adotado 

por Folman acaba por gerar um elo entre os dois canais - emissor e receptor.  

Fernão Pessoa Ramos (2001) afirma que esse elo acontece quando o espectador 

consegue distinguir um filme documentário. “Na ampla maioria dos casos, 

efetivamente, sabemos o que significa uma narrativa documental, que tipo de imagens 

contém, e reagimos, enquanto espectadores, a este saber” (RAMOS, 2001, p. 199-200). 

Se uma narrativa documental pode ser reconhecida pelo espectador, supõe-se que ela 

possua características específicas e faça o uso de ferramentas que a caracterizem como 

documentário. Ramos (2001), quando busca definir o que é documentário, cita algumas 

características da sua narrativa:  

 
[...] podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 

composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de 

animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua história, 

mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de asserções 

sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em 

poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-câmera que 

estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espectador 

que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. (RAMOS, apud 

DIAS, 2009). 
 

O documentário carrega em sua narrativa a ideia de que aquilo que o espectador 

está recebendo é o que existe de mais próximo e semelhante com a realidade. É 

exatamente isso que desperta o interesse social em assistir ao documentário: a 

representação do mundo histórico. De acordo com Jacques Aumont e Michel Marie 

(2003), “o efeito do real designa o fato de que, na base de um efeito de realidade 

suposta suficientemente forte, o espectador induz um “juízo de existência” sobre as 

figuras da representação e lhes confere um referente no real” (AUMONT E MARIE, 

2003, p.92). O espectador exerce o seu ponto de vista diante do tema que lhe foi 

proposto pelo documentarista, que tem como função principal - através de uma narrativa 

subjetiva - mostrar-nos o mundo no qual estamos inseridos.  
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A participação da sociedade no cinema, então, não se dá de modo direto e físico, 

mas sim imaginativo. Nós não sofremos na carne os horrores que muitos homens e 

mulheres sofreram real e fisicamente, mas amamos o relato que eles nos fazem das 

vivências traumáticas por eles vividas. 

 

 

1.1.1 A voz do documentário 

 

Quando caracterizamos o documentário como uma forma de representação, 

podemos deduzir que esta se dá por meio de um conjunto de sons e imagens - a 

narrativa documental. Esse conjunto constrói uma identidade que, de acordo com 

Penafria (1999), também depende do “registro in loco, do ponto de vista e da 

criatividade do documentarista” (PENAFRIA, 1999, p. 113). Esses elementos, quando 

combinados entre si, caracterizam a “voz” do documentário e, por sua vez, a relação 

entre documentarista e espectador: 

 
A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um argumento, 

bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários procuram nos 

persuadir ou convencer, pela força de seu argumento, ou ponto de vista, e 

pelo atrativo, ou poder, de sua voz. A voz do documentário é a maneira 

especial de expressar um argumento ou uma perspectiva. (NICHOLS, 2005, 

p. 72). 
 

Essa “voz” faz referência à todos os recursos que estão ao alcance do 

documentarista que, a partir da sua criatividade e organização de sons e imagens, irá 

desenvolver a narrativa do seu documentário. “A voz do documentário transmite qual é 

o ponto de vista social do cineasta e como se manifesta esse ponto de vista no ato de 

criar o filme” (NICHOLS, 2005, p. 76).  Além disso, cabe aqui ressaltar que a voz 

documental não é somente aquilo que é transmitido em palavras, diálogos, entrevistas e 

narração ao longo do documentário, pois diz respeito à todos os recursos disponíveis ao 

realizador.  

De acordo com o autor, a voz do documentário constrói uma lógica informativa 

que apresenta um problema, o ato de representar o mundo histórico e suas questões, e 

uma solução. Para isso, o documentarista faz uso de tudo aquilo que o auxilia à 

“traduzir seu ponto de vista sobre o mundo histórico em termos visuais, e também de 

seu envolvimento direto no tema do filme” (NICHOLS, 2005, p.73), seja com o uso de 

imagens in loco, de arquivo, enquadramentos, composição de planos, movimentos de 

câmera, utilização ou não da voz-over, trilhas sonoras e comentários. 
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Em Valsa com Bashir, Ari Folman exerce um grande poder de intervenção sobre 

a narrativa do documentário, não só por ser o diretor do filme, mas também por ser o 

seu protagonista. Além das gravações em estúdio e manipulações de imagem - sem 

contar a animação -, “a obra é marcada por reencenações de todas as cenas oníricas, 

referentes à subjetividade dos personagens, e também de duas entrevistas - com Ori 

Sivan e Carmi Ca’an - nas quais os personagens (...) foram interpretados por atores 

profissionais” (ARRAIS, 2012, p. 31). Apesar desse imenso controle do diretor, ele não 

teve poder sobre a principal característica de um documentário: sua história.  

Este longametragem tem, de fato, uma narrativa muito singular e que pode gerar 

questionamentos sobre a sua condição enquanto documentário, mas a trama e o próprio 

filme jamais existiriam se não fosse pelo massacre de Sabra e Chatila, um fato histórico, 

que alimenta narrativas tanto no campo do cinema como do jornalismo. 

 

 

1.1.2 Diferenciando documentário e ficção 

 

Na esfera do cinema, existem diferentes formas de produzir um filme e de contar 

uma história. Essa diferenciação é feita a partir de uma classificação de gêneros 

cinematográficos, onde podemos destacar as produções de filme documental e ficcional, 

seja de curta, média ou longa-metragem.  Mas o que caracteriza a diferença entre ficção 

e documentário? 

Primeiramente, Penafria (1999) explica que o documentário é, muitas vezes, 

“usado como sinônimo de não-ficção, sendo o seu antônimo o filme de ficção” 

(PENAFRIA, 1999, p.21) e depois destaca que “documentário não é a  representação de 

uma realidade imaginária, mas a representação imaginativa do mundo histórico” 

(PENAFRIA, 1999, p. 25). Embora a produção documental se encaixe na definição de 

não-ficção, ela deixa claro que nem todo filme que se caracteriza como não-ficção tem 

caráter documental:  

 
Os documentários são filmes de não-ficção, mas nem todos os filmes de não-

ficção são documentários, ou seja, a utilização do termo não-ficção deve 

servir, não para designar o documentário, mas para incluí-lo num conceito 

lato e flexível que reconhece diferentes formas de fazer filmes. (PENAFRIA, 

1999, p. 21).  
 

Sobre as “diferentes formas de fazer filmes”, a produção documental apresenta 

uma característica que pode facilitar a distinção entre documentário e ficção. Se para 

Nichols (2005) “os documentários mostram aspectos ou representações auditivas e 
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visuais de uma parte do mundo histórico” (NICHOLS, 2005, p.30), a melhor maneira de 

retratar isso é utilizar imagens captadas in loco, ou seja, o lugar/espaço onde é recolhida 

a informação. 

Vale ressaltar, a respeito das diferentes formas de representar o mundo histórico, 

que a narrativa ficcional também o faz, mas ela o faz metaforicamente, uma vez que o 

documentário nos dá acesso ao mundo e não à um mundo à parte: 

 
Uma história sobre um mundo imaginário é não mais que uma história. Uma 

história sobre o mundo real é um argumento. O mundo não é reproduzido 

mas sim representado, e a representação (que é essencialmente visual) desse 

nosso mundo passa, não pela sua simples reprodução, mas encontra-se aliada 

à persuasão, à retórica e ao argumento. O argumento é, pois, a categoria geral 

da representação do mundo.” (PENAFRIA, 1999, p. 26). 
 

Desta forma, a ficção pode ser compreendida como o fruto da imaginação do 

autor, ao passo que a não-ficção é o reflexo da ação humana. “Enquanto os 

documentários nos mostram imagens de um mundo que existe fora dessas imagens, a 

ficção constrói um mundo para qual nos transporta” (PENAFRIA, 1999, p. 27), finaliza 

a autora.  

O montador Eduardo Escorel (2005) faz uso da expressão  “olhar para dentro” 

para definir a construção de um mundo imaginário na ficção. De acordo com ele, “a 

criação ficcional resulta da imaginação, tendo origem, portanto, em um olhar para 

dentro” (ESCOREL, 2005, p. 260). Se a construção de um mundo ficcional parte de um 

olhar para dentro, pode-se afirmar que o documentário, afim de registrar o que é 

observado, parte de um olhar para fora.  

“Esse dualismo, que parece opor de forma inconciliável duas direções do olhar, 

uma para dentro, outra para fora, sugere uma diferença de natureza entre ficção e 

documentário” (ESCOREL, 2005, p. 260). Para que esses olhares sejam registrados, 

diferentes recursos são utilizados em ambas as produções e que são destacadas por 

Ramos (2008) na tentativa de diferenciar os gêneros ou tipos de filme (documentário e 

ficção):  

 
O documentário, antes de tudo, é definido pela intenção de seu autor de fazer 

um documentário (intenção social, manifesta na indexação da obra, conforme 

percebida pelo espectador). Podemos, igualmente, destacar como próprios à 

narrativa documentária: presença de locução (voz over), presença de 

entrevistas ou depoimentos, utilização de imagens de arquivo, rara utilização 

de atores profissionais (não existe um star system estruturando o campo 

documentário), intensidade particular da dimensão da tomada. Procedimentos 

como câmera na mão, imagem tremida, improvisação, utilização de roteiros 
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abertos, ênfase na indeterminação da tomada pertencem ao campo estilístico 

do documentário, embora não exclusivamente. (RAMOS, 2008, p. 25). 
 

Com “não exclusivamente” entende-se que na produção de um filme de ficção 

pode-se fazer uso de recursos que são próprios da narrativa documental, o que confunde 

a ideia de diferenciar documentário e ficção. Contudo, o que torna essa separação 

visível é a intenção do realizador e o que ele pretende com o filme. Ramos (2008) ainda 

destaca que a intenção do autor da ficção é meramente de entretenimento, enquanto um 

documentarista procura representar uma realidade presente no mundo tal como ela é.   

 

 

1.1.3 Animação  

 

Na França de 1902, George Méliès consegue dar vida a lua no seu filme Viagem 

à Lua, introduzindo a animação na esfera do cinema. “Dar vida a” é o significado da 

palavra animar - animare, do latim - e é o principal recurso utilizado para dar forma a 

representação feita no documentário analisado neste trabalho.  

Em Valsa com Bashir, Ari Folman realiza uma série de entrevistas formais e 

informais com ex-soldados israelenses, figuras públicas e autoridades. Para a construção 

visual destas histórias, o diretor poderia ter usado as entrevistas, fotos e imagens de 

arquivos para representar o ocorrido no Líbano. Ao invés disso, o que Folman 

proporciona para o espectador é a representação dessa realidade, narrada por pessoas 

que vivenciaram esse episódio, através da animação. Paul Ward (2005) acredita que a 

animação pode ser mais interessante para representar memórias e experiências 

traumáticas: 

 
Obviamente, se poderia fazer um documentário live-action sobre essas 

aflições e incluir o testemunho de pessoas. Mas é o uso da animação que é 

interessante neste caso, já que consegue perfeitamente traçar os contornos 

dos processos mentais tão instáveis e rapidamente condensáveis que estão 

fora de alcance para a imagem live-action. A animação é o modo perfeito de 

comunicar que existem mais coisas na nossa experiência coletiva do que 

aquilo que os olhos podem ver. (WARD, 2005, p. 91). 

 

 

A escolha feita pelo diretor, então, é o que podemos chamar de documentário 

animado. Nesta união entre campos dicotômicos, onde o documentário que é 

considerado a representação do mundo histórico e a animação, uma representação 

ficcional, Ramos (2008) acredita que a “animação e documentário são campos que 
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caminham de mãos dadas” (RAMOS, 2008, p.72) quando apresentam o compromisso 

com a realidade. Em um artigo publicado por David Bordwell (2009), ele afirma que a 

animação se faz necessária, também, quando não há possibilidade de captação in loco: 

 
Documentários animados provavelmente se mantêm bem distantes do nosso 

protótipo de modo. Ainda assim, devemos reconhecer que mesmo imagens 

que parecem ser totalmente ficcionais - criaturas animadas - podem 

apresentar coisas que realmente aconteceram em nosso mundo. Esse modo de 

realização pode dar um testemunho vibrante de coisas que as câmeras não 

podem, não puderam, ou talvez não poderiam registrar no local. 

(BORDWELL, 2009, p.7). 
 

Esta ferramenta ficcional dá crédito para a história pois, segundo Ward 

(2005), mesmo sendo a animação “algo completamente criado (...), pode oferecer um 

argumento sobre o real” (WARD, 2005, p. 5). O autor ainda afirma que a animação 

caracteriza o olhar subjetivo do documentarista em relação ao acontecimento, sendo esta 

uma característica que pode ser observada no filme Valsa com Bashir. “Tentar 

documentar o ‘indocumentável’” (WARD, 2005, p.93) e dar forma para as suas 

subjetividades foram os motivos que levaram Ari Folman à fazer da animação a sua 

estratégia narrativa. 

 

 

1.2 O RISCO DO REAL 

 

Uma produção cinematográfica, seja ela qual for, depende do fechamento de um 

ciclo. No cinema documental, por exemplo, existe o interesse e engajamento do 

documentarista em representar o real a partir do seu olhar - primeira fase. Há, então, a 

realização, o fazer documentário, na qual se dá, basicamente, com o encontro de 

realidades entre quem filma e quem é filmado - segunda fase. E, por fim, o fechamento 

desse ciclo, que só é possível com o visionamento do espectador - terceira fase. Logo, o 

documentário representa um encontro de realidades entre quem dirige, quem conta e 

quem assiste.  

 Pode ser que nada de comum haja entre as realidades experienciadas pelo 

realizador, por quem é filmado e pelo espectador, mas existe o real representado pelo 

filme documentário, o real que os une. Jean-Louis Comolli (2008) trata o real como um 

fator que difere ficção e documentário. Segundo o autor, o documentarista não somente 

registra a realidade do mundo, como também registra àqueles que também são reais para 

esse mundo e, consequentemente, tornam tudo o que está sendo filmado real.   
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“Os filmes documentários não são apenas “abertos para o mundo”: eles são 

atravessados, furados, transportados pelo mundo. Eles se entregam àquilo que é mais 

forte, que os ultrapassa e, concomitantemente, os funda” (COMOLLI, 2008, p. 170), 

que dispensa roteiros, que aceita imprevistos, que se depara com o inimaginável e com o 

registro de imagens que o documentarista não tem e não deve ter controle.  

 
A parte documentária do cinema implica que o registro de um gesto, de uma 

palavra ou de um olhar, necessariamente se refira à realidade de sua 

manifestação, quer este seja ou não provocado pelo filme, mesmo sendo um 

filtro que muda a forma das coisas. A forma delas, sim, mas não sua 

realidade. Realidade referencial colocada antes de tudo pelo cinema 

documentário e que se impõe a ele como sua lei. (COMOLLI, 2008, p.170). 
 

Essa representação da realidade, na qual o autor refere-se como lei do cinema 

documentário, não é feita apenas pelo registro de imagens do mundo, mas também pelo 

registro do ator social. Quem filma escuta as palavras de quem é filmado, experimenta 

um olhar diferente do seu, uma realidade diferente da sua, sem intervenções. Há uma 

inversão de papéis, talvez, onde o realizador só exerce “poder” sobre a câmera, que 

capta a verdade de quem é filmado, e mais nada: 

 
Os homens reais que atuam nos filmes documentários não são, de modo 

nenhum, atores profissionais, à mercê de uma produção, de um contrato, de 

uma ordem. Eles entram em um filme apenas na medida em que assim 

desejam. Nada os obriga, e nós, cineastas, dependemos de sua boa 

disposição. (COMOLLI, 2008, P. 175). 
 

 

A impossibilidade de controlar a situação e as pessoas é o que faz o 

documentário ser como é. “O não-controle do documentário surge como a condição da 

invenção. Dela irradia a potência real deste mundo”, completa Comolli (2008, p. 177). 

Somente quem é filmado tem controle sobre aquilo que quer deixar filmar, tornando-se 

personagens pelo que são e pelo que querem dizer, não só através das palavras, mas 

também com seus corpos. É o que caracteriza a subjetividade e a singularidade do filme.  

 
Filmar os homens reais no mundo real significa estar às voltas com a 

desordem das vidas, com o indecidível dos acontecimentos do mundo, com 

aquilo que do real se obstina em enganar as previsões. Impossibilidade do 

roteiro. Necessidade do documentário. (COMOLLI, 2008, p. 176). 
  

 E, no espectador, essa realidade que é narrada no documentário desperta um 

sentimento ambivalente: ora crê, ora duvida. A ideia de mundo de quem assiste se 

depara com o real do filme e, com ela, nasce esse sentimento duplo de crer que aquilo 
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que está sendo mostrado aconteceu e, ao mesmo tempo, um desejo de querer duvidar. A 

respeito dessa dualidade, Comolli faz uso de um exemplo que justifica e diferencia 

ficção e documentário, pois, uma cena de ficção só é “real” no tempo do filme, porque 

foi filmada, mas não é real no mundo. A cena, na ficção, é criada no mundo para o filme 

e, no documentário, o filme é criado para e sob o risco do real.  

 A narrativa documental representa aquilo que faz o mundo ser o que é e aqueles 

que estão nele para narrá-lo. Para isso, faz uso de palavras, depoimentos, documentos, 

entre outros e que, de certa forma, se aproxima com a narrativa jornalística. Ainda que 

haja o subjetivo documental de um lado, e a objetividade da informação de outro, o que 

aproxima essas duas narrativas é o fato de que ambos fazem referência “ao mundo dos 

acontecimentos, dos fatos, das relações, elaborando, a partir deles ou com eles, as 

narrativas filmadas” (COMOLLI, 2008, p. 174). Essas narrativas se entrecruzam porque 

assumem, acima de tudo, o engajamento com o mundo. Logo, o real também é a 

matéria-prima do jornalismo, cujas narrativas são tratadas a partir de um formato 

diferente do documental, mas cujas práticas permitem identificar aproximações e 

afastamentos.  

 

 

1.2.1 A construção da realidade social por meio da prática jornalística 

 

Diante do crescimento exponencial de informações, é inegável o poder social 

que o jornalismo exerce perante o grande público que, por sua vez, recorre ao universo 

midiático para obter conhecimento acerca do que se passa no nosso cotidiano. Este 

universo, o campo jornalístico, foi construído e estruturado a partir de um conjunto de 

ideias que formam a cultura profissional, conforme denomina Traquina (2007), onde a 

sua produção foi considerada, durante muito tempo, um espelho fiel da realidade. 

Contudo, foi a partir da década de 1970, quando as reportagens e notícias começaram a 

ser estudadas como narrativas, que começamos a entender a prática jornalística como 

uma construtora social da realidade, desconstruindo a teoria do espelho. 

Conforme Gérard Genette (2007, p. 50), “a narrativa é a representação de um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da 

linguagem e, mais particularmente, da linguagem escrita”. Se utilizarmos como 

exemplo a reportagem, – reportare, quer dizer: transportar – o jornalista transporta a 

realidade para o público, reconstruindo-a conforme a interpretação exercida sobre ela. 

Representar um acontecimento é, portanto, narrar a realidade que nos cerca.   



20 
 

A narrativa, que antes era vista como algo neutro e com o único objetivo de 

relatar a realidade social, hoje ganha o reconhecimento da subjetividade e passa a ser 

considerada como uma reconstrução de acontecimentos do cotidiano. Gaye Tuchman 

(2009) interpreta a prática jornalística como uma forma de construção social: 

 

As notícias registram a realidade social e são simultaneamente um produto 

dessa mesma realidade, na medida em que fornecem aos seus consumidores 

uma abstracção selectiva intencionalmente coerente, mesmo podendo 

descurar certos pormenores. (TUCHMAN, 2009, p. 98-99). 

 

 

O jornalismo, como uma instituição, busca, por intermédio das técnicas 

audiovisuais, reconstruir para o sujeito receptor uma dita realidade. Segundo Berger e 

Luckman (2004), o sentimento de pertencimento social está ligado diretamente às 

experiências empíricas que este sujeito adquiriu no decorrer da sua existência. Partindo 

desta reflexão, pode-se dizer que as atividades produtivas do jornalismo ativam no 

espectador, por meio do audiovisual, as identificações de realidade. 

O campo jornalístico, no decorrer da sua história e na atual contemporaneidade, 

é visto como um agenciador da realidade, é tido como um portador. O jornalismo atua 

como ferramenta condutora de histórias e relatos, pois é por meio do seu olhar que as 

construções são realizadas. A construção de realidade se dá devido ao olhar que o 

jornalista tem sobre os acontecimentos que se apresentam à sua frente. As imagens são 

veiculadas aos sujeitos receptores com o intuito de arquitetar uma realidade previamente 

redesenhada por um profissional de comunicação. 

Segundo Abrantes (2005), o papel de quem vê está correlacionado a esta 

construção imagética das significações que são orquestradas pelo jornalismo, pois “ver é 

um ato de relação. De relação com o mundo visto, de relação com as múltiplas 

mediações que constroem a visão [...] relação com o nosso interior, com os nossos 

percursos e desejos” (ABRANTES, 2005, p.14). Desta forma, a condição de realidade é 

tomada como fato real pelo receptor por meio do olhar que este tem sobre as imagens 

que se apresentam na tela. São imagens que carregam consigo uma pluralidade de 

sentidos e, para compreendê-las como um recurso de representação da realidade, é 

necessário uma reflexão acerca do seu papel social. 
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1.2.2 O retrato do real através da imagem  

 

A imagem vista de uma maneira geral, é aquela que pode ser gerada pelo ser 

humano através da fotografia, da pintura e do desenho, por exemplo, cumprindo sua 

função ilustrativa e estética. Foi com o surgimento do jornalismo moderno, contudo, 

que a imagem passou a ser vista como uma mensagem visual, apresentando conteúdo, 

informação e uma linguagem própria que, muitas vezes, dispensa legenda: ela fala por si 

só. O registro imagético, seja ele em movimento ou estático, carrega a semelhança e não 

a coisa em si. Logo, a imagem pode ser utilizada como prática jornalística a fim de 

representar o real e dar crédito ao fato que está sendo narrado pelo jornalista.  

Antes de utilizar imagens animadas para dar voz ao documentário Valsa com 

Bashir, imagens televisivas, de arquivo e fotografias também representavam os 

episódios que marcaram a participação de Israel na Guerra do Líbano e que, 

posteriormente, causaram o massacre de Sabra e Chatila. Desta forma, considera-se que 

a produção jornalística e a documental aproximam-se aqui na sua forma de utilizar a 

imagem como representação do mundo.  

“A relação entre jornalismo e documentário se dá quando a notícia ajuda no 

encadeamento da narrativa documental, sendo por isso utilizada com freqüência nos 

documentários” (SOUZA, 2006, p. 7). A notícia responde ao lead, enquanto o 

documentário abre espaço para responder outros “porquês.” 

 
O desejo é justamente saber aquilo que os “valores-notícia” não consideraram 

relevante para ser veiculado. São informações que ficam à margem, mas que 

têm um papel decisivo para o enriquecimento da história a ser contada pelo 

documentário. Seria ingênuo pensar que os documentaristas fazem os filmes 

para costurar as arestas deixadas pelo jornalismo, mas, indiretamente, eles 

acabam cumprindo esse papel quando procuram transcender o campo 

noticioso. (SOUZA, 2006, p.7). 
 

 Enquanto o jornalismo se limita à narrar um acontecimento de interesse público, 

o documentário vai além buscando novas perspectivas. O conflito por trás da trama de 

Valsa com Bashir já havia sido abordado diversas vezes no campo noticioso, mas a sua 

narrativa  revela histórias que não ganharam espaço na mídia. Carregado de memória, o 

documentário israelense enriquece ainda mais o que já se sabe sobre a guerra do Líbano. 

Ao longo da trama, vê-se Folman buscar a opinião de profissionais que 

expliquem a sua perda de memória, realizar entrevistas com diversas pessoas que 

participaram da guerra e utilizar os seus depoimentos para enriquecer a narrativa. 
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Contudo, toda essa construção não seria possível sem o recurso da memória, pois, é nela 

que apoia-se para dar voz a toda e qualquer história.  
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CAPÍTULO II 

A MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA DOCUMENTAL 

 

Rua cinzenta, prédios escuros, céu amarelo. Eis que neste cenário inicial surge 

um cão feroz que parece correr em direção à sua presa. Em seguida, outros cães 

invadem a cena instalando caos pela cidade. Latindo e rosnando, 26 cães chegam na 

porta de um edifício. O olhar amarelo dos animais fixam um homem parado na janela e 

uma voz masculina em off começa a narrar essa história. A voz é de Boaz Rein-Buskila, 

personagem que está, na cena seguinte, sentado em um bar no porto de Tel Aviv junto 

do diretor Ari Folman. Boaz compartilha seus pesadelos, histórias referentes ao período 

de guerra, cuja missão do soldado era executar os cães-guarda de abrigos palestinos.  

Boaz pede ajuda ao cineasta e instiga-o a recorrer ao cinema para amenizar seus 

anseios mas, quando questionado sobre suas lembranças, Folman responde ao amigo 

que não consegue acessar nenhuma recordação dos tempos em que foram soldados, 

especialmente na Guerra do Líbano, há mais de 20 anos. Confuso, o diretor deixa o bar 

e, logo em seguida, tem a sua primeira visão daqueles tempos.   

Em uma produção onde o objetivo principal é o resgate de uma memória 

perdida, Guy Gauthier (2011) define esta narrativa como “documentário de memória”, 

uma vez que este representa um “mergulho no passado por intermédio das testemunhas 

ou da pesquisa dos indícios” (GAUTHIER, 2011, p. 213). O conjunto de imagens e sons 

recriam recordações armazenadas na memória dos indivíduos que foram escolhidos para 

esse processo de rememoração. 

Neste contexto, deparamo-nos com um documentário narrado em primeira 

pessoa cujo protagonista combate o esquecimento na procura do seu passado apoiando-

se no depoimento e recordações de pessoas que também viveram aquele período de 

guerra, caracterizando, assim, uma narrativa que entrelaça memórias individuais e 

coletivas.  

 

 

2.1. A Lembrança no tempo da memória  

 

 O que caracteriza a identidade humana senão as suas experiências de vida e as 

memórias colecionadas e acumuladas ao longo dos anos? Norberto Bobbio (1997) diz 

que “somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. [...] somos aquilo que 
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lembramos” (BOBBIO, 1997, p.30). Assim como um elo, a memória é a ponte entre 

passado e presente, e o que dita o dia de amanhã. Também é aquilo que une e identifica 

o ser humano à um grupo de pessoas, que é caracterizada como coletiva e, ao mesmo 

tempo, individual. Plural e singular. Pierre Nora (1993) define a memória da seguinte 

forma: 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável à 

todos os usos e manipulações suscetível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. (NORA, 1993, p. 3). 
 

Para o autor, a memória, configurada como um fenômeno sempre atual, está em 

constante diálogo entre o lembrar e o esquecer de um passado que já foi vivido em um 

tempo que já foi presente. Há, aqui, uma relação temporal entre viver e lembrar, onde o 

“acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo 

que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o 

que veio antes e depois.” (BENJAMIN, 1985, p.37). São as lembranças da vida que 

alimentam a memória e que, consequentemente, configuram a narração traçada pelo 

diretor em Valsa com Bashir. Para Halbwachs (2004), a lembrança é o diálogo entre 

passado e presente, na qual reconstrói os fatos pertencentes àquilo que já foi vivido 

inserindo questões que preenchem o nosso agora:   

 
A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de 

dados emprestados do presente e, além disso, preparada por outras 

reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada. (HALBWACHS, 2004, p. 75). 
 

 A rememoração ainda vai além: é nosso passado reconstruído com o apoio do 

presente, sim, mas também possibilita a projeção do futuro, isto é, “o passado contém o 

acervo de dados, o único que possuímos, o tesouro que nos permite traçar linhas a partir 

dele, atravessando o efêmero presente em que vivemos, rumo ao futuro.” 

(IZQUIERDO, 2002, p. 9). A noção que temos de passado, presente e futuro - a 

passagem do tempo - é “responsabilidade” da memória. “Nossa única forma de 

percepção do tempo é através das águas turvas da memória. É somente pela comparação 

entre o percebido no presente e a memória do passado que podemos ter noção de 

mudança, de intervalo e de diferença.” (GORENDER, 2012, p. 105). Essa passagem de 

tempo, que é inevitável nas nossas vidas, corre sempre para frente, nunca cessa. Mas e o 
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tempo da memória? “O tempo da memória segue um caminho inverso ao do tempo real: 

quanto mais vivas as lembranças que vêm à tona de nossas recordações, mais remoto é o 

tempo em que os fatos ocorreram.” (BOBBIO, 1997, p. 55). Jacy Alves de Seixas 

(2002) acredita que a lembrança representa um elo entre tempos e defende ainda o 

movimento da memória, na qual está em constante atualização: 

 
A memória não é estática, nem seu volume e conteúdos são fixos; ela se 

movimenta, e esse movimento configura uma espiral no espaço e no tempo, 

que se inicia e se atualiza no presente - na sensação atual provocada, segundo 

Proust, pelo acaso - e, de forma espontânea, se “estende, simultaneamente, 

sobre várias épocas.” (SEIXAS, 2002, p. 45). 
 

O movimento da memória, segundo a autora, se faz de forma contrária, quando o 

passado se prolonga no presente. “A memória não é regressiva (algo que parte do 

presente fixando-se no passado); ela é prospectiva e, mais do que isso, é projetiva, 

lançando-se em direção ao futuro” (SEIXAS, 2002, p. 45), ou seja, não é apenas a 

regressão que fazemos do presente ao passado e sim o progresso do passado no 

presente.   

Quase como um detetive em busca de verdade e do tempo perdido, Folman 

costura os acontecimentos históricos da guerra com as lembranças de quem viveu 

aquele período para resgatar a sua própria experiência que, por motivos de trauma, não 

ficaram registrados na sua memória. A esperança é de que a memória voluntária traga à 

tona a sua memória involuntária, como explica Seixas (2002):  

 
O movimento da memória desenha, na acepção bergsoniana, planos 

diferentes de consciência que, possuindo um centro representado pela 

atividade da percepção presente, abrem-se em círculos que percorrem o 

espaço da memória voluntária e se expandem, de forma virtualmente 

crescente, atingindo regiões cada vez mais amplas da memória 

involuntária. (SEIXAS, 2002, p.3). 
 

Bem como o descer ou o subir de uma escada em espiral, uma lembrança “puxa” 

a outra, enriquecendo, desenvolvendo e atraindo “um número crescente de lembranças 

complementares.” (SEIXAS, 2002, p.3). No romance de Proust (1913), Em busca do 

tempo perdido, a memória voluntária caracteriza-se por ser um produto da nossa 

inteligência, da qual não precisamos de muito para que fatos ocorridos no passado 

sejam rapidamente lembrados, pois “esta memória, que depende da nossa vontade, é 

como um simples arquivo: fornece apenas fatos, datas, números e nomes.” (PY, 1992, 

p.5). Essa classificação de memória, a automática, não precisa da nossa sensibilidade 
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para que seja rememorada, diferentemente da memória involuntária, “que não depende 

do nosso esforço consciente de recordar, que está adormecida em nós e que um fato 

qualquer pode fazer subir à consciência.” (PY, 1992, p.5).  

Dessa forma, o filme em análise representa para a história não só um 

documentário de busca, mas também um lugar de memória, conceito criado por Pierre 

Nora (1993, p.7), no qual ele explica que “os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 

manter aniversários, organizar celebrações, [...] porque essas operações não são 

naturais.” São lugares que criamos para que haja sempre a rememoração de situações 

repletas de significância em nossas vidas. Contudo, nem todas as convenções adotadas 

por nós se configuram como lugares de memória, uma vez que esse lugar só pode partir 

de uma vontade de memória, de uma significação simbólica, e é o que, segundo Nora 

(1993), caracteriza a diferença existente entre memória e história: 

 
A história pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o 

universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto. A história só se liga à continuidades temporais, às 

evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história 

só conhece o relativo. (NORA, 1993, p. 3). 
 

A memória, então, é tudo aquilo que foi vivido e a sua reconstrução intelectual 

é, portanto, papel da história. Seixas (2001) acredita que a memória configura-se como 

uma “atividade natural, espontânea, desinteressada e seletiva, que guarda do passado 

apenas o que lhe possa ser útil para criar um elo entre o presente e o passado” (SEIXAS, 

2001, p.40), diferenciando-se da história que, apesar de partir da memória, “constitui 

um processo interessado, político e, portanto, manipulador.” (SEIXAS, 2001, p.40).  

Existe, em Valsa com Bashir, uma pluralidade de histórias individuais: quem 

esquece, quem sonha, quem busca, quem lembra, quem explica e quem narra, e que, 

juntas, contextualizam a “grande” história do documentário, a história que marca, para 

sempre, um período de guerra. Histórias - que são de memórias - nas quais uma 

experiência individual busca amparo para ser reconstruída, utilizando-se da 

rememoração coletiva e do testemunho. A memória é um retorno afetivo àquilo que não 

se pode mais vivenciar em carne e osso, tempo e espaço. É a reflexão de uma 

experiência vivida feita por meio de palavras, imagens ou símbolos. Essa experiência 

memorizada exerce uma influência tão grande na vida das pessoas que é, somente a 

partir dela, que nasce e floresce a criatividade de cada um.   
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Por mais sofrimento que possa uma recordação provocar, o documentário 

é exemplo de como a arte, diante de uma vocação política para a 

memória, assume para si uma dimensão ética do presente, em que o 

exercício de rememorar para uma câmera reveste-se de um sentido de 

resistência que carrega em si o potencial da experiência, da crítica e da 

revelação. (TOMAIM, 2016, p.102). 

 

Nenhuma criação humana seja ela artística ou não, parte do vazio - todas elas 

tomam forma a partir de experiências emocionais, de memórias afetivas. Por isso a 

rememoração se faz tão presente e necessária, formando-se a partir da incessante 

conexão entre individual e coletivo, tanto de forma voluntária, como involuntária, para 

nós.  

 

 

2.1.1 Memória individual e coletiva 

 

A memória coletiva nada mais é do que memórias individuais que se 

complementam, ou seja, ela (memória coletiva) envolve diferentes memórias 

individuais para reconstruir ou acessar a lembrança de um fato que foi vivenciado por 

mais de uma pessoa. A memória individual, por sua vez, é composta por experiências 

individuais - o que vivemos, sentimentos e vimos. Pode-se dizer que existe uma 

negociação entre a memória individual e a coletiva, onde “a primeira se apoiaria na 

segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da história em geral” 

(HALBWACHS, 1990, p. 55). Sobre a memória individual, Halbwachs (1990) explica: 

 
Ela não está inteiramente isolada e fechada. Um homem, para evocar seu 

próprio passado, tem freqüentemente necessidade de fazer apelo às 

lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora 

dele, e que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 

palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu 

meio. (HALBWACHS, 1990, p.98). 
 

A memória, então, é o que nos faz pertencer à determinados “grupos e 

comunidades e viver em grupos e comunidades nos capacita a construir uma memória.” 

(ASSMAN, 2012, p. 117). Essa troca ou interação que a nossa memória individual faz 

com outras individuais e coletivas, também ocorre em relação às “coisas” que estão à 

nossa volta, como símbolos ou paisagens, pois “O termo “memória” não é uma 

metáfora, mas uma metonímia baseada no contato material entre uma mente que lembra 

e um objeto que faz lembrar.” (ASSMAN, 2012, p. 119). O pertencimento à grupos e os 
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vínculos que criamos com as coisas materiais, e até mesmo as “coisas” não materiais 

nas quais nos apegamos, como datas e celebrações, que fazem com que não nos 

deixemos cair no esquecimento, caracterizam a memória, também, como identidade.  

 
Memória é conhecimento dotado de um índex de identidade, é conhecimento 

sobre si, quer dizer, é a identidade diacrônica própria de alguém, seja como 

indivíduo ou como membro de uma família, uma geração, uma comunidade, 

uma nação ou uma tradição cultural e religiosa. Indivíduos têm várias 

identidades, de acordo com os vários grupos, comunidades, sistemas de 

crença, sistemas políticos etc. aos quais pertencem, e igualmente variadas são 

as suas memórias comunicativas e culturais, resumindo: memórias coletivas. 

(ASSMAN, 2012, p. 122). 

 

 

A comunicação que há entre memória e conhecimento são, portanto, o que 

caracteriza a nossa identidade. A diferença entre um e outro - conhecimento e memória 

- é que “enquanto o conhecimento não tem forma e é infinitamente progressiva, a 

memória envolve esquecimento.” (ASSMAN, 2012, p 122).  Neste contexto, a memória 

individual de Ari Folman se apoia na memória coletiva “para confirmar algumas de suas 

lembranças, para precisá-las, e mesmo para cobrir algumas de suas lacunas.” 

(HALBWACHS, 1990, p.71). Ainda que um indivíduo busque lembranças de 

acontecimentos vivenciados somente por ele, o processo coletivo permanece, pois todos 

em sociedade estão inseridos em um meio social.  

 
Os grupos são formados e reunidos por meio da dinâmica de associação e 

dissociação, que é sempre carregada (em vários graus) de afeição. 

Halbwachs, por isso, falou de “communautés affectives”. Esses “laços 

afetivos” emprestam especial intensidade às memórias. Lembrar-se é uma 

realização de pertencimento, até uma obrigação social. Uma pessoa tem que 

lembrar para pertencer. (ASSMAN, 2012, p. 122). 
 

No ato de recordar, quando as lembranças individuais contadas pelos 

testemunhos começam a dar forma à memória coletiva, é importante que haja uma certa 

concordância entre elas. Essa concordância representa uma ligação entre os membros do 

grupo que, um dia, fizeram parte da mesma história. Quando, em um indivíduo, há uma 

lacuna de esquecimento em relação ao período que está sendo rememorado, significa 

que perdeu-se também o contato com os demais:  

 
Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um 

acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É necessário 

que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns 

que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque 

elas passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que 

só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma 

sociedade. (HALBWACHS, 1990, p. 39). 



29 
 

 

 

O compartilhamento de recordações de guerra não só firmam um elo entre ex-

soldados, como também reconstroem a história pessoal do diretor. Essas memórias 

individuais acabam dando forma à uma memória comum - a coletiva - e, 

consequentemente, formando uma memória histórica ou social que “parte das 

construções referenciais de passado e presente e permite observar as diferentes 

perspectivas dos grupos sociais e culturais” (GONÇALVES, 2013, p.2). O que acontece 

aqui, então, é um balanço entre memória individual e coletiva. 

A lembrança de uma memória histórica, que é feita através deste balanço, não é 

apenas repetição do fato, mas sim representação, reconstrução e resgate do passado que 

tem significância no presente. É desta forma que a narrativa de Valsa com Bashir é 

construída, pois Folman utiliza a lembrança do outro como chave para acessar as 

memórias que lhe escaparam da mente. As memórias individuais dos testemunhos, que 

ganham vida através da animação, e a busca do diretor pela sua identidade enquanto 

soldado, representam passado e presente entrelaçados nesta narrativa.  

 

 

2.3 O TRAUMA COMO FERIDA DE MEMÓRIA 

 

O trauma refere-se à uma interferência no sentido natural das coisas e que 

representa um dano decorrente de uma experiência de sofrimento, seja ele de natureza 

física ou psicológica. Em Memórias, sonhos e reflexões, o autor Carl Jung (2006) define 

o traumatismo psíquico como um “acontecimento brusco que prejudica de modo 

imediato o ser vivo, tal como um choque, o terror, o medo…” (JUNG, 2006, p.489), que 

são características facilmente identificáveis ao visionar os relatos narrados no 

documentário em análise no qual o “acontecimento brusco” refere-se ao episódio que 

marca o bloqueio na memória de Ari Folman - o massacre de Sabra e Chatila.  

“O filme é o reflexo de que o corpo funciona como um filtro entre a percepção e 

a realidade e que, consequentemente, um corpo violentado leva à fragmentação da 

memória.” (GARCIA, 2012, p. 3). O trauma, então, gera o esquecimento, a lacuna na 

memória, e torna-se a razão pela qual o documentário é feito.  

A narrativa da memória inicia-se, em Valsa com Bashir, a partir de um sonho: 

um acontecimento traumático, que marca quem vive e, consequentemente, que sofre 

consciente e inconscientemente. O trauma partiu do real e virou sonho, entrou para o 
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mundo da imaginação no qual Seligman-Silva (2008) refere-se como uma “arma que 

deve vir em auxílio do simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O 

trauma encontra na imaginação um meio para sua narração” (SELIGMAN-SILVA, 

2008, p. 70), muito embora o ato de narrar também possa vir a ser uma experiência 

traumática, bem como explica Primo Levi (1990):  

 
A recordação de um trauma, sofrido ou infligido, é também traumática, 

porque evocá-la dói ou pelo menos perturba: quem foi ferido tende a cancelar 

a recordação para não renovar a dor; quem feriu expulsa a recordação até as 

camadas profundas para dela se livrar para atenuar seu sentimento de culpa. 

(LEVI, 1990, p. 10). 

 

Representar o catastrófico, tanto no cinema quanto na literatura, coloca em 

conflito a relação entre realidade e ficção. Como reproduzi-lo? Através das 

testemunhas, já que o testemunho caracteriza-se como uma “modalidade da memória.” 

(SELIGMAN-SILVA, 2008, p. 73). O testemunho surge da necessidade de 

sobrevivência daquele que volta à vida após uma situação traumática e é quem confere 

legitimidade também para as narrativas jornalísticas. A carência que existe no 

testemunho, a “necessidade de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes, 

alcançou entre nós [...] um caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de 

competir com outras necessidades elementares.” (LEVI, 1988, p. 7).  

 
Falar, escrever, é, para o deportado, uma necessidade tão imediata e também 

mais forte do que a necessidade de cálcio, açúcar, sol, carne, sono, silêncio. 

Não é verdade que ele pode ficar em silêncio e esquecer. Ele deve primeiro 

ser lembrado. Ele deve explicar, contar e dominar este mundo do qual ele foi 

vítima. (PEREC, citado em Levi, 2005, p. 15). 

 

A narrativa, portanto, parte da vontade de conexão, de renascimento. Ela 

representa o resgate do sobrevivente e a ponte que existe entre ele, o outro, e o mundo, 

onde tudo aquilo que foi experienciado pelo testemunho pertence ao passado. Contudo, 

a narrativa feita por ele, no presente, retoma o tempo passado, bem como explica 

Seligman-Silva (2008, p. 69): “na situação testemunhal o tempo passado é tempo 

presente”, pois “o trauma é caracterizado por ser uma memória de um passado que não 

passa.” O episódio traumático encontra-se intrínseco dentro do sobrevivente, para 

sempre incorporado, como uma ferida na memória na qual tem-se acesso através do 

testemunho. 
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A transformação da ferida em uma abertura que permita o acesso à realidade 

se faz possível por intermédio da memória e das palavras: a narração do 

trauma, ou seu testemunho, se não é capaz de esvaziá-lo, pode conduzir à sua 

pacificação por meio do conhecimento. (RAHE E SANTOS, 2016, p. 15). 

 

A narrativa explora e trabalha o trauma como uma forma de livrar-se dele, 

configurando uma espécie de cura: a testemunha, ao narrar o trauma, está fazendo o 

movimento contrário, ou seja, encarando a realidade ao invés de esconder-se dela. 

“Tanto o testemunho deve ser visto como uma forma de esquecimento, uma ‘fuga para 

frente’, em direção à palavra e um mergulhar na linguagem, como também, por outro 

lado, busca-se igualmente através do testemunho a libertação da cena traumática” 

(SELIGMAN-SILVA, 2000, p. 90). A narração é a única maneira de entender e 

assimilar um passado catastrófico, além de dispertar a memória, que torna-se, ao ato de 

narrar,  uma experiência no tempo presente tanto para o testemunho quanto para o 

ouvinte. 

 
A memória, e especialmente a memória usada na narração, não é 

simplesmente um nascer póstumo da experiência: ela possibilita a 

experiência, permite que aquilo que chamamos de o real penetre na 

consciência e na apresentação das palavras, para tornar-se algo mais do que 

só o trauma seguido por um apagamento mental higiênico e, em última 

instância, ilusório. (HARTMAN, 2000, p. 222-223).  

 

 

Na construção de Valsa com Bashir, a memória “se revela como instrumento de 

recuperação do passado em que o fragmentário e a experiência individual e da 

comunidade são fundamentais.” (RAHE E SANTOS, 2016, p. 15). A ferida na memória 

de Ari Folman, que está “fechada” pelo trauma, se rompe e se abre, aos poucos, cena 

após cena, narrativa após narrativa, utilizando da experiência coletiva para resgatar suas 

memórias e descobrir, enfim, o episódio causador do seu bloqueio.  
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 CAPÍTULO III 

ANÁLISE FÍLMICA DE VALSA COM BASHIR 

 

Para realizar a análise do presente documentário, fez-se necessário apoiar-se nos 

conceitos de Manuela Penafria (2009), Francis Vanoye e Anne Goliot-Letté (1994). 

Embora não haja um “passo a passo” para realizar uma análise fílmica, Penafria (2009) 

destaca duas etapas importantes desse processo: “em primeiro lugar (...) descrever e, em 

seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou 

seja, interpretar.” (PENAFRIA, 2009, p. 1). Analisar é, portanto, sinônimo de 

decompor.  

Mais especificamente, é preciso “despedaçar, descosturar, desunir, extrair, 

separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, 

pois se é tomado pela totalidade.” (VANOYE; GOLIOT-LETTÉ, 1994, p. 15). Desta 

forma, a estrutura do filme será decomposta a partir da descrição de imagem e som, 

daquilo que os constitui, como cor da imagem, enquadramento, planos e composição da 

imagem e presença de off e trilha sonora do som.  

Valsa com Bashir foi, primeiramente, dividido em 11 sequências que serão 

analisadas separadamente. Cada uma delas foi desmembrada, ou seja, separada em 

planos (os principais que compunham a cena) para que os elementos pudessem ser 

metodicamente destacados.  

As categorias utilizadas para essa divisão emergiram dos objetivos e foram 

organizadas a partir das fontes consultadas por Ari e suas respectivas memórias: cada 

sequência representa um fragmento de memória, sendo ela individual e/ou coletiva, 

narrada por ex-soldados ou fontes oficiais.  

O filme se passa no tempo presente, enquanto Ari Folman procura resgatar as 

lembranças que “não constam em seu sistema”, conversando e entrevistando pessoas 

que viveram a Guerra do Líbano, em 1982. Quando as narrativas das memórias são 

feitas, o tempo do documentário passa a ser o passado, o da lembrança, onde as cenas 

são recriadas a partir da narrativa. Essa troca temporal é importante não só para a 

compreensão da história do documentário, mas também para a identificação e 

diferenciação das memórias individuais e coletivas, destacando quais delas evocam a 

lembrança do protagonista.    

Os soldados israelenses que aparecem no filme - Boaz Rein-Buskila, Carmi 

Cna’an, Ronny Dayag, Shmel Frankel - estão nele porque, em algum momento ou 
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outro, cruzaram o caminho de Ari Folman enquanto serviam, relatando acontecimentos 

que envolvem o protagonista. Valsa com Bashir ainda apresenta figuras públicas, como 

o jornalista Ron Ben Yshai e o oficial Dror Harazi, que vivenciaram o momento e que 

contribuem para o desenrolar do filme no que diz respeito ao seu contexto histórico. 

Também são consultados o psicólogo Ori Sivan e a professora especialista em trauma 

Zahava Solomon, para ajudar o protagonista a entender o seu bloqueio de memória. 

Essas sequências serão analisadas com o intuito de compreender a colaboração das 

fontes citadas acima na construção da narrativa. 

 

 

 

3.1 SEQUÊNCIA 1: O PONTAPÉ INICIAL 

 

Esta primeira passagem do documentário foi analisada em duas etapas: o sonho 

(figura 1) e a lembrança (figura 2). De cada sequência foram retirados oito planos, cuja 

ordem de análise se dá da esquerda para a direita.  

Na primeiríssima cena do documentário, um cão feroz surge, em meio à prédios 

escuros e um céu amarelo, correndo em direção à tela. Só há duas cores na animação: 

cinza e amarelo, esta última presente apenas nos olhos dos cães e tingindo o céu 

nebuloso. A música desperta sentimentos de angústia, medo e perseguição.  

 Na medida em que os planos vão avançando, o número de cães aumenta, 

totalizando 26. Uma voz masculina em off começa a narrar essa história, no último 

plano. A voz é de Boaz Rein-Buskila, personagem que está, na cena seguinte, sentado 

em um bar no porto de Tel Aviv junto do diretor Ari Folman. Somente na transição das 

cenas – do sonho para a mesa de bar - é que entendemos que o clavim hameshugaim, em 

português, “ataque dos cachorros loucos” não passava de um sonho. 
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Figura 1: Sonho 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Ari questiona Boaz a respeito do número de cães. “Esse sonho vem de algum 

lugar. Eu não contei tudo”, Boaz responde. “O Líbano. No começo da guerra, nós 

entrávamos em vilas libanesas para achar fugitivos Palestinos.” O sonho do ex-soldado 

nasce de um acontecimento traumático, conforme ele narra a seguir, que o marcou 

inconscientemente. O trauma, que foi vivido e que partiu de uma situação real, agora faz 

parte do mundo da imaginação que, segundo Seligman-Silva (2008), serve para auxiliar 

quem sofre a enfrentar as amarras profundas do trauma. O sonho e a imaginação servem 

como uma voz de cura frente ao sofrimento causado pelo buraco negro da lembrança.  

Enquanto os dois conversam no bar, Boaz procura explicar à Folman a origem 

do seu sonho e a narração introduz a sequência da memória individual do ex-soldado, 

referindo-se ao seu trauma. Nesse momento de transição entre presente e passado, 

inicia-se a animação da lembrança, que pode ser percebida na diferença da coloração do 

filme, passando a ter tons de azul. Para a análise, é importante que as cores das cenas 

sejam destacadas porque, com o desenrolar da trama, é possível identificar e diferenciar 

as lembranças, que são azuis, dos sonhos, que são amarelos.   
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A seguir, na sequência dos planos na figura 2, à esquerda, vemos os soldados 

movendo-se em direção às vilas, estas representadas pela coluna de planos à direita. Há, 

nesta sequência, um “jogo” de ação e reação: Boaz como soldado, se aproxima do 

cachorro que defende a vila. O cachorro late, alarmando fugitivos palestinos. Os planos 

vão se fechando, alternando entre a ação do soldado e a reação do cachorro até que, por 

fim, Boaz se vê obrigado a atirar no cachorro - e assim o faz.   
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Figura 2: Lembrança 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Este acontecimento traumático está destacado na análise, pois representa, não só 

a explicação para o sonho da cena inicial do documentário, mas também a primeira 

rememoração individual do filme, onde a narração do testemunho desperta no 

protagonista, Ari Folman, o desejo de encontrar as suas próprias memórias.  

É uma passagem que marcou Boaz que, consequentemente, sofre consciente e 

inconscientemente por algo que foi vivido em um tempo real, e que entrou para o 

mundo da imaginação, marcando-o, para sempre, em forma de sonho. O inconsciente 

necessita de um canal para que a narração do episódio traumático venha à tona e, aqui, a 

imaginação é o meio utilizado para enfrentar, segundo Seligman-Silva, o buraco negro 

que é o trauma.  

 De volta ao presente, no bar, Boaz diz que precisa da ajuda do diretor e o 

questiona: “Filmes não são terapêuticos? Você não tem nenhuma lembrança do Líbano? 

Nem de Sabra e Chatila? Vocês estavam apenas 100 metros do massacre.” Mas Ari 

responde: “A verdade é que nada ficou registrado no meu sistema.” Ao final desta 

sequência, os dois se despedem com a promessa de que tudo ficaria bem, marcando o 

início da trajetória de Folman em busca de suas próprias lembranças.  
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 Aconteceu, aqui, o pontapé inicial em que a memória individual de Boaz - o 

trauma, o sonho e a lembrança - provocaram em Ari a sua primeira recordação da 

Guerra: o sonho na praia de Beirute.  

 

3.2 SEQUÊNCIA 2: À BEIRA MAR  

 

Pela primeira vez em 20 anos, Ari Folman tem a sua primeira recordação da 

Guerra do Líbano, sobretudo na sua passagem por Beirute e o Massacre de Sabra e 

Chatila. Após ouvir a narração testemunhal de Boaz, o protagonista segue para a praia 

de Tel Aviv, de carro, pensando em sua própria vivência daquela época. No momento 

em que chega à beiramar, Ari tem a sua primeira memória involuntária que irrompe. 

Nela, Ari se vê dentro do mar de Beirute, banhando-se com mais dois soldados. Eles, 

então, com o olhar fixo para a beira da praia, saem da àgua, vestem-se, e caminham em 

direção à cidade.  

 

Figura 3: memória involuntária 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 
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O primeiro plano, da esquerda, ainda apresenta a cor do tempo presente, seguido 

pela introdução de tons amarelos, indicando o início da primeira lembrança que refere-

se a um sonho. Ari começa a rememorar um sonho, fazendo uma ponte com a 

recordação que segue.  

Um plano fechado em seu rosto, que transmite sentimento de tristeza, indica que 

está boiando no mar. O plano seguinte, aberto, situa o espectador: Ari, junto de outros 

dois soldados, está na praia de Beirute. Em um plano mais fechado, o rosto dos três, que 

se preparam para sair da água. Vemos os prédios da praia mais de perto, agora como se 

o espectador estivesse enxergando através dos olhos do protagonista, uma câmera 

subjetiva. Os três caminham em direção à beira e, conforme vão deixando a praia, a 

coloração das cenas vai mudando gradualmente de amarelo para azul, indicando o fim 

do sonho e o início da memória.  

Os planos da sequência a seguir, na figura 4, mostram Ari na companhia dos 

dois soldados caminhando em ruas que, em um primeiro momento, não se sabe o local 

exato de Beirute. Eis que o protagonista vira numa esquina e depara-se com uma 

multidão de mulheres e crianças palestinas, em uma coloração mais escura. Na 

animação, mais se parecem com sombras do que personagens, há certa dificuldade em 

reconhecer os rostos. No olhar do protagonista, que pode-se observar nos últimos dois 

planos, tem-se a sensação de estranhamento, confusão e vazio.  
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Figura 4: primeira rememoração 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Para o espectador, a lembrança é vaga e, no primeiro momento, não contribui 

para a narração no seu contexto histórico. Todavia, essas duas recordações estão 

intimamente ligadas ao dia do Massacre de Sabra e Chatila e a explicação do bloqueio, 

onde e porquê aconteceu o trauma do personagem.  

Isso remete à passagem de Primo Levi (1990) na qual ele afirma que a 

recordação de um trauma também é um processo traumático, pois evocá-la provoca 

desconforto, dor e perturbação na pessoa ferida. A dor da rememoração é a renovação 

da dor do trauma, um sentimento do qual temos tendência a fugir. É por isso que essa 

primeira passagem é tão vaga para Ari, mas extremamente necessária, já que precisa ser 

revivida, rememorada, lembrada para, então, encontrar a forma de lidar com ele.  
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3.3 SEQUÊNCIA 3: TRUQUE DE MEMÓRIA 

  

No diálogo representado na sequência a seguir, entre Ari e seu amigo psicólogo, 

Ori Sivan, o protagonista busca respostas acerca da memória, como ela age em nosso 

cérebro e o porquê do sonho de Boaz ter “ativado” as suas próprias memórias, uma vez 

que o relato do amigo compunha uma memória individual, particular, e não coletiva. Ori 

Sivan representa a primeira fonte oficial que aparece no documentário.  

Na montagem da sequência a seguir, representada na figura 5, a coluna da 

esquerda representa o diálogo entre os dois e a coluna oposta, a da direita, diz respeito à 

ilustração da explicação de Ori Sivan. Ele fala sobre um estudo que é feito a respeito da 

falsa memória: um grupo de pessoas foi submetido a dez imagens variadas da infância, 

onde nove eram realmente da infância daquelas pessoas e apenas uma era falsa. Seus 

retratos foram colados em um parquinho que eles nunca estiveram, sendo que 80% se 

reconheceram na foto falsa como se fosse uma lembrança real e 20% não lembraram. 

Contudo, quando questionados pela segunda vez, os mesmos 20% disseram lembrar da 

cena. Eles lembravam de um acontecimento completamente inventado.  

A memória é dinâmica, está viva. Se algumas coisas faltam, a memória preenche 

os buracos com coisas que nunca aconteceram. Ari, então, questiona Ori sobre a 

veracidade da sua lembrança, e o psicólogo pergunta se havia mais alguém com ele para 

que pudesse buscar apoio na memória coletiva. Ele responde: Carmi. 
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Figura 5: diálogo com Ori Sivan 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A busca por respostas vindas de um profissional, não só enriquecem a narrativa 

para o espectador - que também quer respostas -, mas contribui para a trajetória do 

protagonista em busca de autoconhecimento e memórias perdidas. O diálogo, 

juntamente com a fala sobre a falsa memória explica o que ocorreu na sequência 2: o 

protagonista ainda duvida de si mesmo, pois não sabe se as memórias de Beirute são 

falsas, verdadeiras, sonhos ou apenas inventadas pelo inconsciente. Assim, a sugestão 

dada pelo psicólogo é que Ari procure quem estava com ele na lembrança da praia, em 

Beirute, afim de esclarecer o que, de fato, essa passagem representa.  

 

3.4 SEQUÊNCIA 4: O BARCO DO AMOR 

  

A seguinte sequência está dividida em três partes: o diálogo, seguida por duas 

lembranças de Carmi Cna’an, que estão representadas em duas partes. Quando os dois 

ainda estão conversando no pátio da casa de Carmi, Ari o questiona se poderia fazer 

alguns desenhos dele e de seu filho. Em resposta, o amigo pede para não ser filmado: 

“contanto que você não filme,” marcando certo desconforto com o real. A escolha pela 
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animação pode ser justificada nesse momento, pois é impossível representar o trauma, a 

realidade e as memórias de outra forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 6: Encontro com Carmi Cna’an 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Na primeira sequência da memória individual, Carmi narra e recorda a ida do 

batalhão para o Líbano. O primeiro plano, que mostra o barco em alto mar, situa o 

espectador. Os soldados israelenses estão dançando, bebendo e fumando, ouvindo uma 

música eletrônica, como se estivessem em uma celebração e não rumo à guerra.   

Este trecho da sequência intercala partes da lembrança com o diálogo entre Ari e 

Carmi, que explica como se sentia enquanto soldado, antes de continuar narrando a 

memória. Era como se todos os jovens estivessem vivendo o auge de suas vidas, 

sobretudo as relações sexuais, e Carmi sentia-se um estranho. Acreditava que a vida de 

soldado traria à ele algum tipo de envolvimento com alguém, buscando um laço afetivo. 

Contudo, a guerra, aparentemente, chegou antes.  

Então ele retoma a narração da lembrança, na qual encontra-se na traseira do 

barco, descrevendo seu sentimento. Estava nervoso, vomitando “como um porco.” “Eu 

caí no barco e dormi. Durmo quando estou apavorado”, ele responde.  

Nesse momento, quando a animação passa a representar a sua alucinação, os 

planos passam a ter um tom mais claro de azul, mais vibrante, como pode-se ver na 

figura 7, a seguir. Carmi enxerga uma grande mulher aproximando-se do barco, como se 
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fosse sua salvação. Ela o carrega para fora do barco, em seu colo. Nadando em alto mar 

onde, de longe, o personagem avista o barco ser atingido por mísseis, pegar fogo e 

naufragar. 

 

Figura 7: Rememoração de Carmi 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A alucinação de Carmi parece estar intimamente ligada com a explicação dada 

por ele a respeito do seu sentimento quanto aos outros jovens e o serviço militar. A 

alucinação, que faz parte da memória também, recebe um tom de azul mais vibrante, e 

que pode representar, aqui, o desejo de Carmi por tranquilidade, serenidade e harmonia. 

Essa escolha pode ser justificada pelo interesse do ex-soldado em laços afetivos. Ele não 

buscava a violência, por isso a figura de uma mulher, que o salva de uma situação 

desesperadora.  Ela representa o seu verdadeiro desejo, o motivo pelo qual fazia sentido 

ser um soldado, e não a guerra - jamais a guerra. 

Na sequência seguinte à sua memória, representada na figura 8, o barco já está 

em Sidon e os soldados estão atirando na beira da praia “feito loucos”. A coloração, em 

azul forte, indica que trata-se de uma memória, não mais alucinação. Uma Mercedes, 

que havia chegado no local, foi o alvo de todos. Atiravam incansavelmente. “Então, o 
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silêncio, o terrível silêncio da morte.” Somente quando Carmi aproxima-se do carro é 

que percebe a destruição, o caos, a morte de inocentes: haviam matado uma família 

inteira simplesmente por medo e despreparo.  

 

Figura 8: Sidon 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Ao final da narração e de volta para o tempo presente do documentário, os dois 

amigos conversam sobre o que motivou Ari em fazer tantas perguntas a respeito da 

guerra. O diretor explica que, por alguma razão que ainda desconhece, perdeu a sua 

memória referente à essa etapa da vida e que há apenas uma imagem em sua cabeça: o 

sonho na praia, em Beirute, onde Carmi está com ele. Pela segunda vez, tal qual foi a 

primeira, o sonho de Ari é representado na animação. Não há narração nesse trecho. 

Contudo, o amigo não se reconhece no sonho, não afirma a sua presença, argumentando 

que é difícil saber já que não lembra de nada sobre o massacre, apenas recorda estar em 

Beirute quando ocorreu. Assim como para Ari, a lembrança do massacre também não 

está registrado no seu sistema.  

A narração da memória individual de Carmi, mesmo não mencionando Ari em 

nenhuma de suas lembranças, evocou a memória do protagonista, pois ela nunca será 
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totalmente excluída e isolada de um todo. Para que um homem rememore o seu próprio 

passado, bem como explica Halbwachs (1990), torna-se frequentemente necessário que 

haja a busca pela lembrança do outro. As palavras despertam, inevitavelmente, a 

imaginação e, consequentemente, a criatividade de quem ouve. A memória individual 

que retorna à Folman, analisada na sequência seguinte, partiu de uma experiência 

emocional e da narração de uma memória afetiva de outra pessoa. É por isso que a 

rememoração do testemunho se faz tão necessária, para que uma conexão entre 

individual e coletivo, lembrança e esquecimento, seja feita.   

 

3.5 SEQUÊNCIA 5: DIA 1 

 

Já no carro de volta ao aeroporto, Ari vive a sua segunda rememoração, outra 

memória involuntária que surge, inesperadamente, sobre o Líbano. Da janela do táxi ele 

avista um tanque de guerra do qual ele mesmo, mais jovem, estava atirando. “De 

repente, todas as memórias apareceram. Não uma alucinação, não o meu inconsciente.” 

Ele narra o primeiro dia de guerra, onde dirigiam o tanque de guerra carregando mortos 

e feridos de uma ponta da praia à outra. Faziam isso atirando para todos os lados, 

desgovernados, durante todo o trajeto.  

Diante de mortos e feridos que cobriam toda a extensão da praia, os soldados se 

viram em uma situação caótica. Foram obrigados a “despachar” os corpos que 

carregavam no tanque, limpá-lo, encaminhar os feridos para que voltassem a fazer o que 

estavam fazendo: mirando e atirando desgovernadamente.  
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Figura 9: Tanque 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A memória, mesmo individual, não age sozinha, pois manifesta a necessidade de 

apoiar-se à outra. Esse movimento da memória é o que faz sentir que pertencimento à 

diferentes grupos em que, segundo Assman (2012), dá a capacidade de confirmar a 

memória individual e de construir e reconstruir a lembrança. Ari manifesta a 

necessidade de confirmação da sua recordação mesmo quando afirma ter certeza que 

aquilo não se trata de alucinação ou sonho. Essa troca de informações entre uma 

memória e outra também está presente em um objeto, como é o caso da foto, isto é, um 

documento, que Ari utiliza na sequência seguinte.  

 

3.6 SEQUÊNCIA 6: BOM DIA, LÍBANO 

 

A representação da lembrança anterior de Ari, na qual transportou mortos e 

feridos pela área costeira no primeiro dia de guerra, fez com que o protagonista 

procurasse por pessoas que também estavam naquele lugar. Usando uma foto sua para 
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tentar encontrar uma conexão com o ex-soldado Ronny Dayag, a sequência a seguir 

inicia-se. 

Figura 10: Encontro com Ronny Dayag 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Ronny não reconhece Ari na foto, mas o objeto em si o faz lembrar o seu 

primeiro dia na guerra, onde tiravam fotos em cima dos tanques. A trilha sonora que 

acompanha toda a memória de Ronny - as fotos, as brincadeiras entre eles, a chegada 

em Beirute - chama-se “Levannon, Boker Tov” que significa “bom dia, Líbano.” 

A cor da animação que representa a lembrança de Ronny tem tons de terra e 

clara. Isso representa a clareza de suas ideias, tem certeza daquilo que lembra e narra. A 

sua memória, contudo, é triste, representada pela falta de variação de cores nas imagens. 

Nessa primeira parte da lembrança, entende-se o quanto eram jovens os soldados 

que foram para a guerra, e o quanto eram ingênuos e como estavam despreparados. Eles 

não compreendiam a dimensão do problema. No tanque, no qual sentiam-se protegidos, 

agiam como adolescentes - que de fato eram.  

Invadiram Beirute, arrastaram a cidade para baixo do tanque, rumo à praia. Eis 

que, no último plano da primeira sequência, é como se os olhos do espectador fossem a 

bala disparada que acerta o pescoço do companheiro ao lado de Ronny. Destaque para 
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as cenas em que a câmera subjetiva assume um dos personagens, onde há imersão maior 

do espectador na narrativa do filme. 

Agora, a trilha passa a ser outra, que dá ênfase ao desespero e ao caos total da 

cena. Os soldados saem do tanque e correm, ziguezagueando, até a praia. Todos 

morreram, exceto Ronny, que se escondeu. Ao anoitecer, ele decide entrar no mar.  

 

Figura 11: conflito na praia 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A longa trajetória de uma ponta a outra é narrada junto à expressão de seus 

sentimentos: insegurança, medo, fracasso. Chegando na beira, conforme representado 

na figura 12, onde foi resgatado por soldados do mesmo regimento, exprimiu a sua 

culpa em ter falhado com os outros companheiros que haviam morrido e o fato de 

carregar o sentimento de culpa até hoje. A verdade é que o tempo do passado, para o 

testemunho, é tempo presente no qual o trauma representa uma memória do passado que 

está constantemente sendo rememorado, conforme explica Seligman-Silva (2008).  
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Figura 12: fuga pelo mar 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Há um enorme desejo de poder esquecer essa passagem traumática, mas é 

justamente o sentimento de culpa que não permite o esquecimento. Contudo, a narrativa 

servirá como uma espécie de cura, pois, segundo Levi (1990), o sentimento de culpa 

diminui na medida em que o testemunho externaliza a recordação. A narração da 

memória individual de Ronny Dayag, então, é importante para evocação da lembrança 

de Ari a respeito dos momentos que viveram, assim como o regimento de Ronny, na 

praia. As memórias individuais começam a dar forma à história, servindo de elos entre 

uma sequência e outra que, de acordo com Seixas (2002), é similar a uma espiral, onde 

uma lembrança ativa a outra, formando uma conexão entre memórias. 
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3.7 SEQUÊNCIA 7: PATCHOULI  

 

A ligação entre as sequências 6 e 7 estão nos dois primeiros planos: de um lado, 

Ronny caminha na beira da praia, no presente e, do outro lado, a figura de um soldado 

retoma o passado.  

As imagens que seguem são referentes ao tempo em que os israelenses tomaram 

a praia de Beirute e onde Ari e Shmel Frankel se conheceram. No último plano, Ari 

lembra de sentir o cheio forte de Frankel, o óleo de Patchouli, usado por ele para que 

fosse fácil encontrar seu corpo.  

A coloração das imagens nesse trecho está mais vibrante, indicando veracidade 

nas rememorações de Ari. Contudo, o contorno dos elementos e personagens não está 

nítido, o que leva à incerteza e dúvida, tanto para o protagonista como para o 

espectador.  

“Nossa rotina diária era assim: acordar de manhã, preparar o café, dar um 

mergulho no mar, vestir o uniforme e ir atrás de uns terroristas." A narrativa de Frankel 

é a primeira que caracteriza uma memória coletiva, como demonstra a sequência de 

imagens a seguir. Essa lembrança é individual, porque é sua, mas também coletiva 

porque sua rememoração também diz respeito à Ari. A música, que diz “eu bombardeio 

Beirute todo dia, nós mandamos o estrangeiro para o inferno”, acompanha cenas de 

tiroteio e destruição ao longo de toda a cidade.  
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Figura 13: introdução à Shmuel Frankel 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Na sequência que segue, os dois primeiros planos mostram Ari e Frenkel em um 

reencontro, usando o patchouli. Após, eles rememoram um trecho do passado para 

representar a explicação de Frenkel sobre o cheiro forte do perfume.  
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Figura 14: uso do óleo de patchouli 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Os quatro últimos planos são referências da memória coletiva, onde os soldados 

israelenses são surpreendidamente bombardeados por crianças. Eles se veem obrigados 

a reagir e a matar. Ari o questiona: “eu estava lá?” Frenkel responde que sim, 

“estávamos juntos em todos os lugares.” Mesmo assim, o protagonista não se recorda de 

nada que foi narrado por Frenkel.  

A memória individual narrada por Frenkel não foi suficiente para resgatar a de 

Ari, que juntas formariam uma memória coletiva. Ainda assim, destaca-se esse trecho, 

pois ele enriquece o contexto histórico e abre um caminho para que o protagonista 

busque respostas à respeito de bloqueios na memória causados por traumas. No que diz 

respeito ao depoimento de Frenkel, pode-se associá-lo com o fazer jornalístico quando, 

ao produzir conteúdo noticioso sobre determinado fato, busca-se diversas fontes com o 

intuito de informar, verificar o fato e enriquecer a narrativa – o que acontece no 

documentário também.  
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3.8 SEQUÊNCIA 8: MECANISMOS DE DEFESA DA MEMÓRIA  

 

Com intenção de encontrar uma resposta para o bloqueio traumático em sua 

memória, Ari procura a professora especialista em trauma, Zahava Solomon. O trauma é 

algo que não é possível de ser representado, é uma experiência única pertencente ao 

passado e à memória. Como um muro, um obstáculo, uma barreira, o trauma dificulta a 

reflexão da pessoa traumatizada. A falta de memória, segundo ela, acontece quando 

alguém passa por algo mas pensa que não passou por isso, exemplificando o caso de um 

jovem fotógrafo amador que a visitou e que sobreviveu à guerra fingindo que tudo era 

uma viagem.  

Ele olhou para todo aquele cenário como se tivesse uma câmera imaginária, 

como se tudo fosse fotografia. A situação se tornou traumática para ele quando viu 

centenas de carcaças de cavalos em Beirute. “O que os cavalos fizeram para merecer 

todo aquele sofrimento?” Ele usou mecanismos para se isolar dos acontecimentos, como 

se estivesse assistindo um filme em vez de estar participando. Isso o protegeu. Mas 

assim que foi empurrado para dentro, não podia mais negar a realidade. O terror o 

tomou e ele enlouqueceu.  
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Figura 15: professora Zahava Solomon 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Assim como no jornalismo, o documentarista também recorre às fontes oficiais, 

que possuem propriedade para falar sobre determinado tema, para confirmar, esclarecer 

e/ou comprovar um fato. É importante que haja uma contextualização, no filme, a 

respeito de mecanismos utilizados pelo cérebro para lidar com traumas na memória. 

Essa explicação abre margem para reflexões importantes feitas por Ari, que busca 

compreender o que se passa com sua própria memória, quais os mecanismos que ela 

utiliza para bloquear os acontecimentos e qual é o motivo principal do seu trauma.  

 

3.9 SEQUÊNCIA 9: VALSA COM BASHIR  

 

Quando Bashir Geymael é assassinado pelos palestinos, os cristãos maronitas 

preparam a vingança, que resultará no massacre de Sabra e Chatila. Andando pela 

avenida principal de Beirute, à beira mar, o batalhão acaba por ficar sob ataque de 

atiradores que estavam nos últimos andares de um hotel.  

A narrativa inicia com Ari, alternando o testemunho do jornalista Ron Ben 

Yshai e de Frenkel, como é retratado na figura 16. Enquanto todos estavam tentando se 
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defender e se proteger em algum lugar, encolhidos, o jornalista andava ereto, desviando 

das balas. A narração de Ron Ben Yshai é introduzida, voltando para o presente. Vemos 

ele sentado dando o seu depoimento de forma mais formal, mais documental, quando 

comparado aos testemunhos anteriores. Sua passagem é rápida, descrevendo o cenário 

em volta dos soldados, onde libaneses penduravam-se nas janelas para assistir ao 

combate, como se houvesse uma plateia sentada em uma sala de cinema.  

 

Figura 16: valsa com Bashir 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

 “Enquanto eles atiravam de todos os lados, vi que não conseguia atirar com a 

metralhadora como antes”, diz Frankel, que passa a narrar a animação. A cena que dá 

origem ao nome do longa-metragem, Valsa com Bahir, na qual Frankel assume a frente 

dos soldados e atira em zigue-e-zague como se estivesse dançando. Uma música 

clássica começa a tocar misturada ao som do tiroteio.  

A narração desta sequência, feita por três pessoas diferentes, configuram uma 

memória coletiva. Ari, Frenkel e Ron Ben Yshai viveram o mesmo momento, mas com 

diferentes perspectivas, onde as lembranças individuais encaixam-se porque há 

concordância entre os testemunhos, uma ligação entre eles, reconstruindo a história 
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coletiva e a pessoal do protagonista. A sequência representa, ainda, uma aproximação 

com o jornalismo, em que as histórias são validades quando há uma convergência de 

versões e de diferentes fontes, que não são apenas testemunhos, mas também fontes 

oficiais, como o jornalista Ron Ben Yshai.  

 

3.10 SEQUÊNCIA 10: A SIMBOLOGIA DO SONHO 

 

Ari retorna à casa de Carmi para falar sobre as suas recordações. Com o apoio 

nas memórias individuais, suas lembranças foram recuperadas, exceto o dia do 

massacre. Carmi fala sobre o abatedouro em Beirute, onde levavam os palestinos para 

interrogá-los e matá-los. “Eles carregavam partes dos palestinos mortos conservados em 

formol. Eles guardavam dedos, olhos, qualquer coisa que você imagina.” Os falangistas 

faziam isso por amor à Bashir Gemayel e também por desejo de vingar sua morte. Viam 

Bashir como um astro de rock, o endeusavam.  

Falar sobre o fanatismo dos falangistas e a forma cruel como tratavam os 

palestinos abre um caminho para que Ari pensasse sobre o massacre de Sabra e Chatila. 

A memória que Carmi tem dos falangistas faz com que o protagonista repense tudo 

aquilo que presenciou próximo aos campos dos refugiados.  

O protagonista retoma a memória de seu sonho na beira da praia em Beirute, 

insistindo na presença de Carmi, como representado na figura 17. A representação do 

sonho é introduzida novamente, seguido pela lembrança de virar a e esquina estar em 

meio à palestinos, sem narração, apenas a trilha sonora. O amigo insiste em dizer que 

não se recorda e que Ari está obcecado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Figura 17: Carmi, falangistas e Ori Sivan 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Porque insistir no sonho? Ele foi real? Ari procura Ori Sivan novamente, a fonte 

oficial, para buscar uma lógica em seu sonho. “O mar significa medo, sentimentos. O 

massacre te assusta, deixa você nervoso. Vocês estavam perto do massacre. Seu 

interesse pelo massacre começou bem antes dele ocorrer. Seus pais estiveram em 

Auschwitz, o massacre lhe pertence desde que você tem seis anos de idade, você viveu 

entre o massacre e aqueles campos de concentração. Sua única saída é descobrir o que 

aconteceu de fato em Sabra e Chatila. Busque pessoas, descubra o que aconteceu de 

verdade, pergunte para quem esteve lá. Talvez você descubra onde você esteve de 

verdade e o que você fez.” Então, Folman apoia-se na narrativa de Carmi e na 

explicação da fonte oficial para buscar mais informações sobre o que aconteceu no 

massacre e onde estava ele.  

 

3.11 SEQUÊNCIAS 11: O MASSACRE EM SABRA E CHATILA  

 

Esta sequência é narrada pelo oficial Dror Harazi, que descreve a invasão dos 

falangistas nos campos de refugiados enquanto os soldados israelenses dariam 
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cobertura. A coloração do documentário, a partir daqui, segue em amarelo até a 

sequência final. O amarelo utilizado aqui é diferente do que foi utilizado nos sonhos, 

justamente para diferenciá-los – imaginação e realidade. 

Mulheres, idosos e crianças são expulsos dos campos e obrigados a subir em 

caminhões. Ari o questiona: “Você sabia para onde estavam sendo levados?” e o oficial 

explica que tudo parecia muito natural. Quem não quisesse se machucar, que deixasse 

Sabra e Chatila. Aqui deduz-se que os israelenses, de uma forma não ativa, mas 

conivente, estavam a par das intenções dos falangistas e que nada fizeram para impedir 

o massacre. 

 

Figura 18: depoimento do oficial Dror Harazi 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A narrativa de Dror Harazi junta-se com a do jornalista Ron Ben Yshai, 

formando um trecho de memória coletiva. As duas fontes podem ser consideradas como 

oficiais e, suas narrações, que se alternam ao longo da sequência, acrescentam 

veracidade e sequência temporal de fatos à história. Também aproxima-se com o 

jornalismo, quando há intuito de verificação de informações. Para a história do 

protagonista, a memória coletiva aqui destacada representa o início de um fechamento, 
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uma conclusão, para a sua busca. Saber e entender como se deu o massacre o ajuda a 

desbloquear seu trauma.  

Na imagem seguinte, Ron é entrevistado da mesma forma que o oficial, 

demonstrado no primeiro plano.  Já no segundo, temos o jornalista deslocando-se para 

os campos de refugiados onde os maronitas estão direcionando mulheres, idosos e 

crianças a subir no caminhão.  Ron, então, dirige-se ao campo de repouso onde encontra 

um coronel que lhe informa o que estava acontecendo com os refugiados. “Eu não vi na 

verdade, mas dizem que é um grande massacre”, diz o coronel.  

A narração de Dror Harazi é introduzida, novamente, representada nos quatro 

últimos planos, onde falangistas executam um senhor de idade e um grupo de 

palestinos. Os soldados israelenses não participam ativamente do massacre, mas 

também nada fazem para impedir que as mortes continuem acontecendo.  

 

Figura 19: depoimento das fontes oficiais 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

Na sequência seguinte, representada na figura 20, o jornalista dirige-se ao campo 

dos refugiados com toda a sua equipe, com a intenção de documentar tudo o que estava 
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ocorrendo. Contudo, antes que pudessem fazer alguma coisa, os militares dão a ordem 

de cessar fogo, os falangistas se retiram, mulheres e crianças retornam à Sabra e Chatila.  

“Dentro do campo nós vimos entulho, onde percebi uma mão, uma pequena 

mão. Uma mão de criança para fora do entulho. Olhei um pouco mais e vi cabelos 

encaracolados, uma cabeça encaracolada coberta de poeira. Uma mão e uma 

cabeça.”Ron Ben Yshai descreve o verdadeiro caos. Haviam corpos amontoados, 

atirados no chão, no meio de escombros: “Foi aí que me dei conta do resultado do 

massacre.” 

 

Figura 20: o resultado do massacre 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir) 

 

A trilha sonora que acompanha o documentário desde o seu momento inicial é 

substituída pelo som dos gritos, choros, e lamentos das mulheres palestinas. Pela 

primeira vez não há música, ou trilha, apenas o som registrado nas filmagens feitas 

naquele momento. O movimento da câmera as acompanha em um corredor, o mesmo 

em que Ari lembra estar, em meio às mulheres, na sua primeira lembrança, que remonta 

à sequência 2.  
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Ao compreender a dimensão dos fatos, que só foi possível após apoiar-se nas 

narrativas individuais, que configurou uma coletiva, as memórias do protagonista estão 

recuperadas. A coloração da imagem, agora, está mais forte, viva, vibrante e clara 

indicando o seu resgate total. Então ocorre a transição da animação para as cenas de 

arquivo para que o espectador possa ter a real dimensão do massacre, como pode-se ver 

nos frames a seguir. 

 

                     Figura 21: desfecho 

                                    

        Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirados do documentário Valsa com Bashir)  

 

As imagens impactantes dão ao fechamento da animação um tom de denúncia, 

para que jamais se esqueça o massacre que foi, por muitos, esquecido. Não apenas por 

razões traumáticas, mas por questões sociais, políticas e de responsabilidade nacional. 

Nesta escolha o protagonista obriga o espectador a enxergar a realidade tal como ela é, 

como foi, e que está documentado de uma maneira que não deixa dúvidas sobre o 

ocorrido. 
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Figura 22: imagens reais 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (frames retirado do documentário Valsa com Bashir) 

 

As imagens de arquivo, que são usadas no fechamento do documentário, são 

documentos produzidos também pelo jornalismo, um outro tipo de fonte que corrobora 

com a construção social da realidade e que não deixa dúvidas sobre a verdade, diferente 

da representação que a animação faz, que pode ser muito mais vista como ficcional. 

Toda a trajetória percorrida pelos caminhos da memória individual e coletiva, apoiada 

em narrativas testemunhais e fontes oficiais, resulta em uma denúncia social, em um 

compromisso com a realidade, presentes tanto no documentário quanto na produção 

jornalística.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história de Valsa com Bashir, inicia-se com um sonho, assemelhando-se à 

produção ficcional. Todavia, a representação do testemunho foi fruto da realidade, de 

um acontecimento pertencente ao seu passado, mas que continua vivo e presente na 

forma de um sonho, e que representou apenas um canal de comunicação entre trauma e 

inconsciente.  

Como já foi mencionado anteriormente, não é apenas a memória que funciona 

como uma espiral, puxando as outras memórias: o documentário também. Plano a 

plano, sequência a sequência, cena a cena. Todas as memórias presentes no filme 

possuíam, de forma sutil ou não, uma ligação.  

Os objetivos específicos deste trabalho foram, aos poucos, sendo respondidos a 

medida em que o protagonista mergulhava nas histórias das testemunhas. As memórias 

individuais e coletivas, que evocaram a do protagonista, bem como as fontes oficiais 

utilizadas no documentário foram destacadas na análise. 

As produções documental e jornalística afastam-se naturalmente, pois possuem 

características distintas. Ora, se não houvesse diferenças, seriam uma única coisa. Não 

teriam nomes ou formatos diferentes. O que se pode evidenciar através desta análise, 

foram os trechos onde documentário e jornalismo aproximaram-se, onde a narrativa 

documental representou aquilo que faz o mundo ser o que é através dos depoimentos. 

Ainda que haja o subjetivo documental de um lado, e a objetividade da informação de 

outro, o que aproxima essas duas narrativas é o fato de que ambos fazem referência aos 

acontecimentos mundanos e as relações que existem entre um depoimento e outro. 

Essas narrativas se entrecruzam porque assumem, acima de tudo, o engajamento 

com o mundo. Logo, o real também é a matéria-prima do jornalismo, cujas narrativas 

são tratadas a partir de um formato diferente do documental, mas cujas práticas 

permitem identificar aproximações e afastamentos.  

O depoimento de atores sociais, por exemplo, representam uma aproximação. 

Não há manipulação ou controle do jornalista ou documentarista sob o que está sendo 

falado pelo entrevistado. Somente quem é filmado tem controle sobre aquilo que narra. 

Contudo, o afastamento entre jornalismo e documentário se dá a partir da necessidade 

de verificação, que só ocorre para o jornalista. O documentário, por sua vez, pode 

assumir o ponto de vista de alguém sem necessariamente checar a veracidade do 

depoimento.  
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Valsa com Bashir, por fim, não pode ser definido como um único produto: ele é 

um documentário cinematográfico no qual suscita indagações a respeito da memória e 

da conduta humana, tendo como pano de fundo o conflito israelo-palestino, um dos 

conflitos mais antigos e documentados pelo jornalismo na história mundial.  
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