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RESUMO 

 

Este trabalho discute o uso da animação em narrativas não ficcionais, mais especificamente 

no filme documentário animado Pequeñas Voces (2011). Assim, para analisar a influência da 

animação como ferramenta narrativa na construção do documentário, será feito o uso da 

análise fílmica como metodologia. Para isto, a fundamentação teórica embasa acerca de 

animação, do documentário e da discussão a respeito do produto híbrido entre essas duas 

linguagens: o documentário animado. Desta forma, também é refletido acerca da hibridação 

no cinema e seu contexto histórico. Além disso, identificou-se os elementos narrativos do 

filme, bem como analisou-se a hibridação entre linguagens de ficção e não ficção, além da 

observação da eficácia da animação como ferramenta narrativa do filme, que se demonstrou 

como um hibrido que traz o melhor do documentário e da animação. 

 

Palavras-chave: Cinema; Animação; Documentário; Documentário Animado. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work discusses the use of animation in nonfiction narratives, more specifically in the 

animated documentary film Pequeñas Voces (2011). Thus, to analyze the influence of 

animation as a narrative tool in the construction of the documentary, will be made the use of 

the filmic analysis as methodology. For this, the theoretical foundation bases on animation, 

the documentary and the discussion about the hybrid product between these two languages: 

the animated documentary. Therefore, it is also made a reflection about the hybridization in 

the cinema and its historical context. Moreover, was identified the narrative elements of the 

film, as well as analyzed the hybridization between languages of fiction and nonfiction, and 

the observation of the effectiveness of animation as a narrative tool of the movie, that showed 

itself as a hybrid that brings the best of the documentary and the animation.  

 

Keywords: Cinema; Animation; Documentary; Animated Documentary. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação discute acerca do documentário animado como 

produto híbrido e as estratégias narrativas geradas pelo uso de animação na construção 

documental, mais especificamente na análise do filme colombiano, de Jairo Eduardo Carillo e 

Oscar Andrade, Pequeñas Voces (2011). O documentário retrata o impacto dos conflitos 

armados ocorridos na Colômbia nos mais pequenos de seus atingidos, as crianças. O relato 

das crianças se dá por meio de arquivos de áudio, além de seus desenhos que serviram de 

base para a criação da parte visual do documentário, através da animação. O filme conta a 

história de quatro crianças que são afetadas de alguma forma pela violência da guerra e, 

assim retratam sua própria realidade. 

O problema de pesquisa que gerou este trabalho é “Qual é a influência da animação 

com estratégia narrativa no documentário Pequeñas Voces?”. Assim, se consolidou como 

objetivo deste trabalho verificar a influência da animação como ferramenta narrativa na 

construção do documentário animado Pequeñas Voces, além de refletir acerca da eficácia da 

animação como ferramenta narrativa. Para isto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica para 

fundamentar teoricamente o trabalho. Além disso, a reflexão acerca do filme foi realizada 

através da análise fílmica, usando autores como Xavier (2005), Penafria (2009), Goliot-Lété e 

Vanoye (1994), e Mombelli e Tomaim (2014). No capítulo 4, onde é realizada a análise 

fílmica, é contemplado um pouco mais sobre o documentário animado Pequeñas Voces, 

tendo sua análise no subcapítulo 4.2, usando uma metodologia própria de análise 

desenvolvida a partir dos autores da área. A análise foi feita partindo da decomposição e 

descrição de elementos e em um segundo momento realizando a compreensão e interpretação 

dos mesmos, levando em consideração a averiguação da animação como estratégia narrativa 

eficaz para o filme documentário animado em questão.  

A fundamentação teórica inicia no capítulo 2, onde realizou-se uma recuperação da 

concepção e origem do cinema, para tanto utilizamos Machado (1997), Sabadin (2000), 

Turner (1997), Oliveira (2011), Martin (1990), entre outros autores. Ainda no capítulo 2, no 

subcapítulo 2.1, tratou-se de animação, com o uso de conceitos de Miranda (2013), Lucena 

Júnior (2001), Chong (2011), Martins (2009) e demais teóricos da área. Já no subcapítulo 2.2 

é apresentado acerca da hibridação no cinema, fazendo uso de conceitos de autores um tanto 

mais transdisciplinares como Santaella (2008), Canclini (2008), Machado (2010) e Cattani 

(2007).  
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No capítulo 3 são apresentadas as características e concepções sobre documentário, 

através da visão, principalmente, de Nichols (2005), Da-rin (2004), Salles (2005), e Rezende 

(2005). Abordou-se também no capítulo 3, no subcapítulo 3.1 acerca da narrativa documental 

com autores  como Motta (2005) e Júlio (2008). No subcapítulo 3.2 é discutido a respeito do 

produto híbrido entre essas duas linguagens: o documentário animado. Nesta parte fez-se uso 

de autores pouco mais contemporâneos, como Serra (2017), Martins (2008) e Resende 

(2015). O capítulo 4 é destinado a análise fílmica do filme, seguida das considerações finais, 

referência bibliográficas e anexos, que trazem as contribuições sobre o filme analisado, como 

cartazes, ficha técnica e sinopse. 
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2. CINEMA 

 

 A vontade de expressar sua realidade é indissociável do homem, representar o meio 

que vive sempre foi uma necessidade humana. Em função desse desejo de expressividade, o 

cinema pode ser mais antigo do que pensamos. Arlindo Machado (1997, p.14) afirma que é 

fácil se aproximar de mitos acerca da origem do cinema pois “qualquer marco cronológico 

que possam eleger como inaugural será sempre arbitrário”. Mesmo assim, Machado (1997) 

indica que o princípio do cinema, como arte sequencial1, surgiu com os homens das cavernas, 

por meio da arte rupestre2. As pinturas que cobriam as rochas do interior das cavernas 

ganhavam impressão de movimento na medida em que o homem se locomovia dentro da 

caverna e que a luz batia nas pinturas, ressaltando partes e obscurecendo outras.  

 Os primórdios do cinema iniciam com a primeira sessão dos irmãos Lumière em 

Paris. No seu início, o cinema contou com diversas formas de captação e exibição de 

imagens, porém, os criadores do cinematógrafo, os irmãos Lumière, são considerados os 

pioneiros do cinema. Sabadin (2000) afirma que os primeiros filmes dos Lumière contavam 

com fotografias e cartuns animados. As primeiras exibições realizadas por eles eram para 

plateias integradas majoritariamente pela classe operária, que viam no cinema uma maneira 

de divertimento barato. Após isto, o francês Georges Méliès ganhou bastante destaque, 

realizando os primeiros filmes ficcionais. Foi pioneiro no cinema em diversos aspectos, desde 

a presença de personagens nas narrativas a exploração da iluminação artificial, bem como 

cenários e figurinos, e o uso de efeitos especiais. Sabadin conta que Méliès foi essencial para 

a evolução do cinema, afirmando que “foi através da câmera de Méliès que os filmes 

evoluíram de uma mera invenção tecnológica para o status de linguagem artística” (2000, 

p.63). Com David Griffith foi que o cinema se estabeleceu como linguagem, tendo mais 

delimitação de planos, movimentos de câmera, cortes e montagem. 

Desde o Cinema Silencioso (1895-1927) até o cinema que vemos hoje, a linguagem 

audiovisual passou por diversas mudanças, sendo a mais notável delas a passagem dos filmes 

mudos para os sonoros. Concepções estéticas e ideológicas, bem como descobertas 

tecnológicas, alteraram a forma de se fazer cinema ao longo do tempo. Assim, surgiram 

diversos gêneros cinematográficos durante a história, bem como diversas escolas 

cinematográficas, seja em cinema clássico ou moderno. 
                                                
1 Arte que utiliza imagens em sequência para fundamentar a narrativa de uma história. Entre as artes sequenciais 
mais conhecidas estão as histórias em quadrinhos, filmes e animações. 
2 Termo para se referir às representações artísticas da Pré-história realizadas na superfície de cavernas e outros 
abrigos rochosos. Em sua maioria, retratam animais, plantas, pessoas, sinais gráficos e sinais abstratos. 
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Bergan (2011) ressalta que não existem movimentos estritamente fechados no tempo. 

Desta forma, pode existir um movimento cinematográfico que surgiu em uma determinada 

época, teve seu ápice e queda, mas que perdura através de seus traços característicos que 

tornam-se influência para outros movimentos. É o caso dos longas de animação, que surgem 

durante o Cinema Falado (1928-1938), porém prevalece até a contemporaneidade de diversas 

formas, inclusive em produtos híbridos com narrativas documentais. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) surgiram os primeiros 

computadores, com o objetivo de atender ao mercado bélico e eram aplicados como 

ferramentas estratégicas, sendo de uso restrito. Os computadores não foram desenvolvidos 

com o propósito de serem utilizados para trabalhos artísticos, sendo a computação gráfica 

voltada para o estudo científico (KERLOW, 2004). Porém Vita (2007, p.9) menciona que “os 

cientistas e engenheiros ainda desconheciam o potencial que a computação poderia ter no 

meio artístico. Já os artistas estavam interessados no avanço tecnológico e o que aquilo 

poderia trazer em termos de novas configurações visuais e automatização do movimento” . 

John Whitney foi quem construiu o primeiro equipamento para fins artísticos, sendo o 

primeiro a fazer filmes com ajuda de um computador, na década de 1950. A computação 

gráfica em si não gera uma nova forma de arte, mas sim se fundamenta como possibilidade 

técnica a contribuir com o artista, viabilizando novas formas de representação e manipulação 

narrativa. 

Segundo Turner (1997, p. 39), o cinema é “um meio de comunicação que pode 

transformar o real, e tem sua própria linguagem e próprio modo de fazer sentido”. A partir 

desta afirmação, pode-se dizer que esta forma artística é uma linguagem comunicativa que 

possibilita a representação de uma realidade de forma que produza um sentido. Para Machado 

(2010), atualmente 

os produtos da criação artística e da produção midiática não são mais tão 
facilmente distinguidos com clareza. Ainda hoje, em certos meios 
intelectuais, há uma controvérsia sobre se o cinema seria uma arte ou um 
meio de comunicação de massa. Ora, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, 
se não for ainda outras mais (MACHADO, 2010, p.23). 
 

Ao longo de sua história, o cinema criou sua própria linguagem, conduzindo suas 

histórias fílmicas de acordo com as escolhas narrativas e estéticas de seus criadores. Desta 

forma, o cinema se fundamenta como uma arte complexa que atravessa diversas áreas. Para 

Oliveira (2011), o audiovisual na cultura contemporânea demanda olhares teóricos 

transversais, pois surge como uma forma notadamente híbrida, uma vez que “chegamos a um 

momento que existe uma transformação generalizada na forma de criação, transmissão e 
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recepção do audiovisual” (2011, p.106). Assim, pode-se dizer que a tecnologia na 

contemporaneidade também é grande influenciadora da possibilidade de realizar produtos 

híbridos no meio cinematográfico. 

 O diferencial do cinema como arte é a linguagem funcional a partir de uma 

representação fotográfica da realidade, mesmo captando a realidade fotográfica, esta 

linguagem não se fundamenta como realidade em si mas sim como um signo de algo, como 

pontua Martin (1990). O autor ainda aponta que esta representação - signo - é feita a partir da 

operação da imagem de objetos, e não com os próprios objetos, gerando um fragmento de 

quase realidade como elemento de um discurso cinematográfico. Assim “dispostas 

diferentemente do que na vida, tramadas e reestruturadas pelo fio de uma intenção narrativa, 

as efígies do mundo tornam-se os elementos de um enunciado” no cinema (METZ apud 

MARTIN, 1990, p.18). Desta forma, pode-se destacar o cinema como a representação de uma 

parcela da realidade com uma intenção narrativa por meio de recursos auditivos e visuais.  

  

2.1. Animação 

 

A arte sequencial é a base que fundamenta a animação. Para Souza e Dyson (2008, 

apud MIRANDA, 2013, p. 42), a animação nada mais é do que “uma sucessiva apresentação 

de múltiplas imagens que dão a ilusão de movimento”.  Através da sequencialidade de 

imagens se forma a intenção narrativa da história, fundamentando assim a animação. Esta 

mesma conceituação básica de animação relacionada à imagem e ao movimento pode ser 

encontrado em Mayer e Moreno (2002), que relatam que a animação é um movimento 

simulado que representa objetos desenhados. Assim, pode-se concluir que a imagem em 

movimento é a essência da animação, a qual usa uma sequência visual para narrar uma 

história. 

Há ainda autores que relacionam a animação com o processo de sucessão de imagens, 

para além do movimento, englobando conceitos que partem da história em quadrinhos, por 

exemplo. Blair (2002) afirma que a animação nada mais é que o desenho e/ou fotografia de 

personagens a partir de posições sucessivas. Ainda partindo do conceito de sucessão de 

posições, Oliveira e Dos Santos (2008) relacionam a animação com a história em quadrinhos, 

afirmando assim que  “pode-se fotografar uma imagem desenhada e a cada foto o desenho 

sofre uma alteração para quando as fotografias forem postas em sequência, dar impressão de 

movimento” (OLIVEIRA; DOS SANTOS, p.7). Logo, pode-se afirmar que a sensação de 
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movimento provocada pela animação parte da sequencialidade gerada pela sucessão de 

imagens. 

A animação pode ser caracterizada por diversos fatores, dentre estes destacamos a 

linguagem visual, a representação de objetos e o movimento. Miranda (2013) ainda agrega 

mais fatores para além da representação das visualidades e do movimento e aponta que nas 

animações “características recorrentes percebidas são a representação visual, a apresentação 

do tempo e o movimento ilusório provocado por mudanças/ transições” (MIRANDA, 2013, 

p. 43). Ou seja, para além dos aspectos já citados, ainda é agregada a questão das transições e 

do tempo. 

Para além de uma técnica, a animação é uma possibilidade visual que permite uma 

exploração de possibilidades expressivas. A partir disto, é possível afirmar que  a animação 

seria composta por “recursos tecnológicos que viabilizam a representação e a manipulação 

visual (...)” e deveriam ser apreciadas “como ferramentas que são, devidamente 

condicionados às reflexões de ordem artística” (LUCENA JÚNIOR, 2001, p. 441), não 

devendo ser encarada de forma simplória. Recursos tecnológicos, como a computação gráfica 

- muito usada na animação atual -, contribuem como ferramentas para a técnica da animação, 

diferente das perspectivas que limitam a animação à sua técnica. Lucena Júnior ressalta que 

esses recursos tecnológicos em si não geram uma nova expressão de arte para animação, mas 

sim chegam “como uma opção técnica a mais para contribuir com o artista do desenho, da 

pintura, do cinema e da animação” (2001, p.205). Desta forma é possível afirmar que as 

mudanças tecnológicas que propiciam a animação produzida na contemporaneidade não 

delimitam - ou limitam - sua estética ou poética, apenas se fundamentam como possibilidade 

de contribuição para o meio. O autor Chong (2011) aponta  

as raízes da animação digital se encontram no trabalho experimental dos 
pioneiros do cinema A iniciativa de fazer imagens em movimento, no final 
do século XIX, não apenas impulsionou o desenvolvimento da tecnologia 
cinematográfica como também foi precursora das primeiras tentativas de 
usar o computador para o mesmo propósito, décadas depois (CHONG, 2011, 
p. 15). 
 

Indo de encontro com estas mudanças cinematográficas propiciadas pela animação, 

Lucena Júnior (2001) ainda relata que a animação possui uma força revolucionária e que ela 

“mais que as próprias técnicas digitais em si, implica a reformulação visual da sociedade do 

conhecimento” (LUCENA JÚNIOR, 2001, p. 442). Assim, percebe-se que a apreciação da 

animação para além do viés técnico é necessária, principalmente, em função das 

possibilidades de representação visual que a mesma propicia.  
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Dito isto, nota-se que as configurações visuais possibilitadas pela animação são 

inúmeras. Pensando nestas configurações, Martins (2009)  divide as animações em três 

modelos quanto a sua forma estética: 

 

I) Animação fotorrealista: trata-se da animação produzidas em softwares (Photoshop, 

Illustrator, Maya, 3D Max) que buscam uma representação realista em relação ao seu 

referente real, se aproximando ao máximo de uma representação fotográfica. É uma das 

tendências de animação mais fortes e busca o naturalismo da imagem. 

 

II) Animação antropomorfizada sem representação naturalista: muito presente na indústria do 

entretenimento, segue o modelo tradicional de animação, porém usando equipamentos 

digitais e renovando suas temáticas. Este modelo antropomorfiza suas personagens e não 

buscam uma representação próxima do referente no real (naturalista). 

 

III) Animação desmistificadora: pequena tendência que é bem recebida pela crítica e que 

pretende desmistificar a tecnologia e subverter seu uso. É o modelo que mais cria produtos 

híbridos, explora linguagens, formas de representação e formas estéticas diferenciadas.   

 

Percebe-se que estes três modelos se diferem principalmente no que diz respeito às 

escolhas visuais na forma de narrar a história do filme, podendo ser esteticamente mais 

realista, antropomorfizando a imagem de personagens ou ainda de formas estéticas estilizadas 

diversas. Segundo Chong (2011, p. 15), a animação se consolida como uma maneira de 

desenvolver “constantemente uma forma de expressão inovadora, relacionada a outra formas 

de arte mas mudando os aspectos da cultura e da sociedade”. Ou seja, para além de uma 

possibilidade técnica, a animação se fundamenta como artifício capaz de alterar aspectos 

culturais conforme a sua expressividade, possibilitando produtos como o próprio híbrido que 

é o documentário animado.  

Martins (2009) afirma que o documentário animado não é decorrente da viabilização 

pelas tecnologias recentes, que ele as prescinde, mas mesmo assim as tecnologias recentes 

têm grande contribuição, pois colocaram o documentário animado no centro de debate sobre 

linguagem audiovisual novamente. A autora acrescenta: “a presença de animação em 

documentários ocorre desde os anos 1910, seja em reconstituições de eventos históricos (...) 

ou em filmes instrucionais.” (2009, p. 103). O surgimento dos softwares 3D ampliou as 

reconstituições científicas e possibilita a utilização da animação na reconstituição de eventos 
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históricos. O período pontuado por Martins (2009) para esta mudança é a década de 1990.  A 

utilização de animação em obras de cunho documental é cada vez mais recorrente, o que 

demonstra uma crescente hibridação não só no cinema, mas como tendência cultural 

contemporânea. 

 

2.2 Hibridação no cinema 

 

No contexto da contemporaneidade, os produtos híbridos são cada vez mais 

recorrentes. Segundo Santaella (2008), as expressões como “híbrido” e “hibridação” provém 

de outros campos de conhecimento, mas podem ser aplicadas a diversas áreas, como “ por 

exemplo, às formações sociais, às misturas culturais, à convergência das mídias, à 

combinação eclética de linguagens e signos e até mesmo à constituição da mente humana” 

(SANTAELLA, 2008, p. 20). A origem do termo “híbrido” vem da produção de plantas ou 

animais híbridos, ou ainda pode ser proveniente da combinação linear de dois orbitais 

atômicos correspondentes a diferentes elétrons, na física e na química. A expressão expandiu 

seu uso para outras áreas do conhecimento, podendo designar o produto final que é formado a 

partir da combinação de elementos distintos. Assim, Santaella (2008, p.20) salienta que “o 

adjetivo ‘híbrido’ (...) significa miscigenação, aquilo que é originário de duas espécies 

diferentes”, conceito este que pode ser aplicado para diversos casos. 

Esse aspecto da mistura também é defendido por Canclini (2008), uma vez que o 

autor afirma que a hibridação é um processo sociocultural que consiste na combinação de 

estruturas que existiam separadamente para gerar novas estruturas. Este conceito pode ser 

encontrado em diversos exemplos práticos da vida cotidiana, mas também é bastante notável 

na produção audiovisual e na história do cinema. A hibridação é um conceito da 

contemporaneidade que está se inserindo na produção audiovisual tanto jornalística quanto 

cinematográfica. Para Canclini (2008), os processos globalizadores e seus fluxos e interações 

“propiciam mais formas de hibridação produtiva, comunicacional e nos estilos de consumo 

do que no passado”. Ou seja, com o advento da contemporaneidade é cada vez mais comum 

encontrar produtos e processos híbridos. 

 Para explicar as hibridações da atualidade, Machado (2010) defende um esquema 

cultural em círculos que se interceptam, conforme a Imagem 1, a seguir. Para ele, toda 

linguagem ou movimento cultural é como um círculo em um esquema, que possui seu 

“núcleo duro” que é a sua essência imutável que define seus conceitos, práticas e processos. 

Porém, esses círculos se interceptam, gerando novos produtos e/ou processos, e é aí que 



16 
 

nasce o híbrido. Para Machado (2010, p.65) esses círculos vivem “em um movimento 

permanente de expansão e, nesse movimento, as suas zonas de interseção com outros círculos 

também se ampliam”, que é o que vem acontecendo com o cinema - bem como outras 

linguagens artísticas - na contemporaneidade. 

 

 
Imagem 1: Esquematização sobre artes e suas interseções. Fonte: Machado (2010, p. 60) 

 

No exemplo da Imagem 1, pode-se notar que os campos artísticos como a Fotografia, 

o Cinema e a Música possuem seus próprios núcleos imutáveis, mas que com a crescente 

ascensão de possibilidades destas linguagens acabam interceptando umas às outras, gerando 

novos processos e produtos que não se encaixam exatamente nem em uma linguagem e nem 

em outra, sendo um produto híbrido entre linguagens. 

Ainda, segundo Machado (2010, p. 24), é possível afirmar que “em nossa época, o 

universo da cultura se mostra muito mais híbrido e turbulento do que o foi em qualquer outro 

momento”, ou seja, este esquema de interseções e hibridações de artes é cada vez mais 
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presente na vida contemporânea. Aplicando esta teoria ao cinema, Machado (2010, p. 67) 

afirma que o que presencia-se atualmente no cinema não é o mesmo que ele era no século 

passado, por exemplo, pois hoje observa-se o fenômeno do “cinema expandido”, do 

audiovisual. Este fenômeno seria um movimento de ruptura e de buscas de inovações, que 

podem ser encontradas nas interseções dos círculos, como por exemplo, na hibridez de 

gêneros e/ou técnicas. 

Na contemporaneidade, cada vez mais experienciamos descobertas que contribuem 

para uma maior exploração da criação e que, assim, possibilitam maneiras de ampliar as 

formas de se construir produtos no cinema, propiciando uma expansão para além das 

propostas tradicionais. Desta forma, é importante salientar a hibridação como forma de 

princípio construtivo, consolidando alternativas para uma expressão diferenciada no meio 

audiovisual.  

As contribuições técnicas que são agregadas à exploração do cinema se dão 

principalmente através das mudanças tecnológicas ao longo do tempo. Oliveira (2011) 

destaca que a história do cinema mostra que essas transformações técnicas favorecem a 

criação de novas formas de expressão. Porém, como já salientado antes por Lucena Júnior 

(2001), os recursos em si não resultam em uma nova forma de expressão, mas possibilitam 

uma opção técnica para contribuir com o processo criativo do artista. Para além das 

contribuições técnicas, Santaella (2003) frisa que, se tratando de arte - e nisto inclui o cinema, 

o fenômeno da hibridação na contemporaneidade também se justifica por meio das “misturas 

de materiais, suportes e meios” (SANTAELLA, 2003, p. 135). 

O mundo na contemporaneidade é visto e representado através de um misto complexo 

de relações. A todo instante existe a presença simultânea de diversos elementos bastante 

heterogêneos, o conhecimento do homem contemporâneo é múltiplo. Cattani (2007, p.22) 

destaca que nos produtos contemporâneos: “a unicidade dá lugar às migrações de materiais, 

técnicas, suportes, imagens de uma obra à outra, gerando poéticas marcadas pela 

transitoriedade e pela diferença; o único dá lugar, assim, à coexistência de múltiplos 

sentidos”. Indo ao encontro a este pensamento, Machado (2010) indica que 

 
se for possível reduzir a uma palavra o projeto estético e semiótico que está 
pressuposto em grande parte da produção audiovisual mais recente, 
podemos dizer que se trata de uma procura sem tréguas dessa multiplicidade 
que exprime o modo de conhecimento do homem contemporâneo 
(MACHADO, 2010, p. 73). 
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A partir destas afirmações pode-se notar que a produção audiovisual atual nada mais é 

do que resultado do misto de conhecimento contemporâneo que representa o tempo em que 

vivemos. A coexistência de elementos e sentidos fundamenta o múltiplo, forma de 

conhecimento e leitura humana atual. Desta forma, o autor ainda aponta que é necessária 

“uma nova gramática dos meios audiovisuais e também (...) novos parâmetros de leitura por 

parte do sujeito receptor” (MACHADO, 2010, p. 75) em função da hibridação de produtos e 

processos que acontece atualmente no cinema. Os cruzamentos que produzem novos 

sentidos, processos criativos e produtos também exigem do receptor uma nova leitura. Cattani 

(2007, p. 25) aponta que “no momento contemporâneo, constata-se que a arte é campo de 

experimentação no qual todos os cruzamentos entre passado e presente, manualidade e 

tecnologia, materiais, suportes e formas diversos se tornam possíveis” , ou seja, atualmente as 

possibilidades dentro do campo das artes - e isto inclui o cinema - são inúmeras, mesclar 

produtos e processos é algo cada vez mais comum. Ainda, segundo a mesma autora, “em 

oposição à pureza, a produção artística contemporânea aceita as contaminações provocadas 

pelas coexistências de elementos diferentes e opostos entre si” (CATTANI, 2007, p. 22).  

Assim é possível afirmar que a hibridação de formatos que antes eram considerados 

contrastantes, como o documentário - usado no meio jornalístico - e a animação - geralmente 

usada com conotação mais lúdica e ficcional -, surge como forma alternativa de construções 

de narrativas audiovisuais diferenciadas, resultando numa nova estrutura, o documentário 

animado. 
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3. DOCUMENTÁRIO 

  

 O documentário se fundamenta como uma forma narrativa com seus conceitos mais 

tradicionais o apontando como uma espécie de espelho do mundo histórico, definições que 

limitam o documentário à própria realidade. Há autores como Gauthier (2011, p. 21) que 

apontam que “se a ficção é o campo do que não é real, o documentário deveria ser o campo 

do que é real”, porém é impossível agregar uma definição tão simplista à um 

processo/produto tão complexo. Segundo Nichols (2005), esta diferenciação entre ficção e 

documentário é diferente, pois ele afirma que “todo filme é um documentário”. Esta 

afirmação se dá, pois o autor considera que toda produção, mesmo ficcional “evidencia a 

cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela” 

(NICHOLSs, 2005, p. 26). Ou seja, levando em consideração que toda narrativa ocorre com 

referência na realidade, mesmo que de maneira indireta, o filme reflete um contexto social, 

histórico e cultural, mesmo em narrativas ficcionais.  

 O início do cinema documental se dá em 1895, com La Sortie de l’usine Lumière à 

Lyon dos irmãos Lumière. Muitos consideram esse um marco do documentarismo em função 

do filme retratar o cotidiano de trabalhadores na saída de uma fábrica, se consolidando como 

um registro da realidade. Autores como Da-rin (2004, p. 26) apontam que os filmes dos 

irmãos Lumiére reproduziam “as aparências do cotidiano com surpreendente realismo e uma 

espécie de magia do ar livre” sendo “muito mais cativante que as encenações artificiais diante 

do fundo preto de um estúdio” (DA-RIN, 2004, p. 26). 

Mesmo em função do cunho de representação documental, não foi este filme que 

ficou marcado na história do cinema como primeiro documentário, mas sim Nanook of The 

North em 1922, de Robert J. Flaherty, em função de ter uma estrutura narrativa consolidada, 

diferente do filme dos irmãos Lumière. Da-Rin (2004) ainda ressalta que Nanook of The 

North foi muito impactante para a época, se mostrando como divisor do período de filmes 

Lumière e uma nova era do cinema. Mesmo com a importância do filme, foi a partir de 

Grierson que algumas normas estéticas convencionalizaram o documentário como linguagem, 

como aponta Penafria (2005, p.188): “a Escola de Grierson sentia que a história estava a 

acontecer ‘aqui e agora’ e seus filmes faziam parte da situação social, económica, cultural e 

política da época”. Nesta época que surgiu aspectos da linguagem documental que hoje ainda 

caracterizamos e identificamos nos filmes do gênero, como o uso de voz em off. 
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Conforme a observação de Ramos (2008, p.21), “nos anos 1990, aos poucos, foi-se 

criando um consenso de que o documentário é um campo que existe para além de sua 

narrativa mais clássica”, ou seja, apenas a partir desta época foi que mais pessoas começaram 

a flexibilizar mais seus conceitos do que pode ou não ser classificado como um documentário 

e quais os fundamentos da narrativa documental. Pode-se considerar que o documentário 

possui autonomia em relação aos demais campos cinematográficos, porém, ainda assim, 

muitas vezes sofre influência de outras áreas, como outros campos culturais, midiáticos e 

sociais. 

Para compreender uma obra como documental, Salles (2005, p.62)  defende que a 

perspectiva do espectador é primordial para o direcionamento do documentário: “bem mais 

do que conteúdo ou estratégias narrativas, o que faz um filme ser um documentário é a 

maneira como olhamos para ele; em princípio, tudo pode ou não ser documentário, 

dependendo do ponto de vista do espectador”. Com base nesta afirmação, pode-se dizer que a 

conceituação de documentário vai muito além de convenções da área, mas depende, também 

da perspectiva de quem o assiste. 

Há autores que apontam o documentário como um campo atrelado a conceitos como 

realidade e objetividade, porém existem também aqueles que flexibilizam e relativizam mais 

o conceito. Explorando conceitos menos amplos, para um dos principais teóricos da área, 

Nichols (2005), os documentários representam “aspectos de um mundo que já ocupamos e 

compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a 

realidade social, de acordo com a seleção e a organização realizadas pelo cineasta” (2005, p. 

26). Através destes conceitos mais contemporâneos podemos notar que, por meio da não-

ficção, o documentário explora o real fazendo uso de representações parciais. Para Nichols 

(2005), o documentário nada mais é do que a representação do mundo em que vivemos 

através de uma determinada visão. Ou seja, o documentário está sujeito ao recorte da visão do 

documentarista, que representa uma realidade através de sua perspectiva. Ainda segundo 

Nichols: 

Os documentários não adotam um conjunto fixo de técnicas, não tratam 
apenas de um conjunto de questões, não apresentam apenas um conjunto de 
formas ou estilos. Nem os todos documentários exibem um conjunto de 
características comuns (NICHOLS, 2005, p.48). 
 

Diferente de muitas outras linguagens e gêneros, o documentário não adota uma 

“fórmula” de processo ou apresentação do produto, não existe nenhuma conclusão fixa sobre 

o que é o deixa de ser documentário baseado em unidade temática ou estética. Diferente dos 

demais gêneros cinematográficos, o documentário não possui uma temática ou estilo que o dê 
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unidade. A partir desta afirmação é possível concluir que não existe uma forma estética ou de 

conteúdo que define o documentário como um todo, sendo um dos poucos aspectos comuns 

de todos documentários o fato de mostrarem “aspectos ou representações auditivas e visuais 

de uma parte do mundo histórico. Eles significam ou representam os pontos de vista de 

indivíduos, grupos e instituições” (NICHOLS, 2005, p. 30). Desta forma, pode-se afirmar que 

a característica comum do gênero documentário é a representação parcial de uma realidade, a 

partir uma perspectiva determinada e assumida, que afeta, necessariamente, a narrativa 

documental. Assim, ainda para Nichols (2005), a ideia base para o documentário é a 

representação de uma realidade. Esta representação, segundo Penafria (1999, p. 24), não deve 

ser uma apresentação do óbvio, mas sim uma revelação de uma representação que acarreta na 

ascensão de diferentes perspectivas ao tema abordado. 

 Apesar disto, o documentário não se limita apenas a representação do real. Para 

Rezende (2005, p.8), “não é apenas das condições reais da existência (...) que se ocupam os 

documentários. Eles também se fazem em torno e a partir de virtualidades que, se não são, 

com certeza, puramente imaginárias ou inexistentes, também não são reais, materiais”, sendo 

essas virtualidades aspectos como memória e indeterminação de ação-reação de personagens 

ou testemunhas, por exemplo. Assim, pode-se afirmar que o documentário não deveria ficar 

limitado à associação a um conceito vago de realidade. Para isso Rezende (2005) afirma a 

existência de uma microfísica do documentário, onde a 

prática documentária nos interessa aqui como forma de reavaliar o 
documentário como um domínio de virtualidades, tanto ou mais que de 
realidades, sem, no entanto, reduzir um ao outro, especialmente, o virtual ao 
real (...) O sentido de uma microfísica do documentário (...) é o de pensar a 
prática documentária como um complexo de micro elementos, de micro 
atores e micro acontecimentos que atuam em conjunto, mas não 
necessariamente em ‘harmonia’ buscando um mesmo objetivo (REZENDE, 
2005, p.9). 

 

 A partir disto, pode-se afirmar que a interferência desses micro elementos que tornam 

o documentário o que ele é, ou seja, diferente da ficção, o documentário possibilita o 

incontrolável, a potencialização da realidade que não possui um roteiro estabelecido. Desta 

forma, é possível agregar o documentário a dois principais pontos de vistas distintos, porém 

inter-relacionados de certa forma. O conceito de Nichols (2005) que aborda o documentário 

como um meio de representação do real e a microfísica do documentário de Rezende (2005), 

que considera uma virtualização de determinadas indagações em certas condições de 

filmagem, ou seja na relação do documentarista com a realidade. Desta forma, podemos 

considerar o documentário um produto fruto da representação de uma realidade a partir de um 



22 
 

ponto de vista determinado, e/ou a consolidação concreta e final de um conjunto de 

virtualidades que foram submetidas a questões e condições específicas. 

 

3.1 Narrativa Documental 

 

As narrativas estão inseridas na vida humana desde muito cedo. Histórias de família, 

lugares, contos de causos de parentes e amigos, personagens fantásticos, sonhos, enfim: a 

narrativa é indissociável do ser humano. O ato de contar histórias vem desde o início da 

humanidade. Durante muito tempo os estudos literários eram a principal forma de estudar a 

narratividade, limitando-se ao campo das letras e não explorando o potencial narrativo 

documental no âmbito jornalístico. Com o passar dos anos e o nascer de novas teorias, hoje 

pode-se dizer que a narrativa é notada como transdisciplinar, podendo ser aplicada na análise 

de diferentes tipos de discurso, inclusive na narrativa documental. Para Motta (2005): 

A narrativa traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo (o conhecimento 
sobre a natureza física, as relações humanas, as identidades, as crenças, valores e 
mitos, etc.) em relatos. A partir dos enunciados narrativos somos capazes de colocar 
as coisas em relação umas com as outras em uma ordem e perspectiva, em um 
desenrolar lógico e cronológico. É assim que compreendemos a maioria das coisas do 
mundo (MOTTA, 2005, p.2). 

Reais, ou fictícios, a narrativa contempla a representação de acontecimentos por meio 

da linguagem. Este conceito ainda é trazido por Júlio (2008) quando cita que as narrativas são 

maneiras de construir acerca da realidade humana e que ainda são “representações mentais 

linguisticamente organizadas a partir das experiências de vida. Sejam elas ficcionais ou 

fáticas, são sempre construções de sentido sobre o mundo real e o imaginado” (JÚLIO, 2008, 

p.10). O conceito de narrativa pode ser inserido dentro do campo documental a partir da 

diferenciação, apontada por Motta (2005), do discurso informativo e do discurso literário: 

O discurso informativo tem uma finalidade externa ou instrumental, precisa ajustar-se 
ao mundo real, o conhecimento e o fato conhecido são distintos e o sujeito falante é 
empírico desde uma situação determinada, se dirige a alguém com a finalidade de 
comunicar informação. É um ato político e social. O discurso literário, por outro lado, 
só se compara consigo mesmo, cria o que diz, o sujeito é universal em uma situação 
eterna, não se dirige a nada, mas a todos indiferenciadamente em todos os tempos. É 
um discurso absoluto (MOTTA, 2005, p.28). 
  

A narrativa documental geralmente é encarada pelo espectador como uma busca de 

informação e conhecimento sobre algo - ou alguém - referenciado no mundo histórico. 

Apesar de sua postura assertiva, o documentário não diz respeito à reprodução da realidade, 

mas sim a representação dos aspectos da realidade através de estratégias narrativas. Existem 
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diferentes estratégias e formas de narrar, logo, independente da subjetividade ou objetividade 

adotada na linguagem que se opta narrar, os produtos documentais se fundamentam como 

narrativas.  

 No que diz respeito a estrutura narrativa documental e seus procedimentos técnicos 

e/ou criativos, não existe uma forma concreta de categorizar suas possibilidades, porém sabe-

se que suas possibilidades expressivas são diversas.  Assim, a narrativa documental é 

construída por meio de um código de estruturação textual (seja verbal, auditivo ou visual) que 

dá sentido aos acontecimentos, formando produtos documentais através de elementos 

simbólicos da linguagem. É necessário encarar o discurso documental como construções 

narrativas que constroem - ou reconstroem - o contexto social, tendo a realidade como 

referente. Mesmo assim, a narrativa documental está sujeita a influência dos recursos 

provenientes do imaginário e da memória cultural coletiva, condicionando a realidade 

representada a um conjunto de outros fatores. 

Há maneiras distintas de narrar a realidade. A narrativa documental assume diferentes 

formas e estilos conforme sua estrutura discursiva, abordagem, escolha de recursos e 

estratégias narrativas, contexto histórico e socio-cultural, etc. Ela é condicionada a partir de 

um conjunto de questões e escolhas narrativas, não a limitando a procedimentos e formas de 

padrões jornalísticos ou ficcionais, ampliando possibilidades expressivas no documentário. 

 
3.2 Documentário Animado 

 

A hibridação de formatos que antes eram considerados contrastantes, como o 

documentário - usado no meio jornalístico - e a animação - geralmente usada com conotação 

mais lúdica e ficcional -, surge como forma alternativa de construções de narrativas 

audiovisuais diferenciadas, resultando numa nova estrutura, o documentário animado. Para 

Serra (2017), o documentário animado é um produto híbrido entre animação e documentário. 

Este produto pode ser encarado com reação de objeção, já que, segundo Canclini (2008), há 

uma certa forma de resistência na aceitação de hibridações porque geram inseguranças nas 

culturas e ainda contrapõe que a intensificação da interculturalidade na atualidade favoreça 

intercâmbios, misturas maiores e mais diversificadas do que no passado. Serra contrapõe: “o 

cruzamento entre documentário e animação tem ganhado força na produção audiovisual 

contemporânea, assim como também a mestiçagem entre formatos cinematográficos 

diferentes” (2011, p. 93). Desta forma, a importância da animação como ferramenta narrativa 
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na construção de filmes documentais se dá na alternativa de narrativa híbrida na produção 

audiovisual contemporânea.  

Pode-se pontuar que o documentário animado foi mais explorado a partir dos anos 90 

e 2000, Martins (2008) faz uma reflexão acerca da apropriação de tecnologias a partir do 

documentário animado e afirma que houve transformações estratégicas cinematográficas e 

que este produto ainda é um campo de experimentação, afinal 

No documentário animado o processo de realização do filme ocorre 
quase em sua totalidade diante de uma interface gráfica que 
viabiliza a recriação do que foi captado no ‘mundo histórico’. É 
diante de uma tela de computador que o realizador materializa fatos 
concretos, assim como situações inacessíveis e invisíveis a uma 
câmera convencional (MARTINS, 2008, p. 85). 
 

Ainda, segundo Martins, a animação é criada no documentário a partir de uma 

referenciação ao real que “é materializada a partir de fotografias, desenhos, filmes e outros 

que existem no mundo real e são atualizados no documentário animado e (...) monólogos ou 

diálogos, que são oriundos das próprias personagens representadas pela animação” 

(MARTINS, 2008, p. 86-87). Ou seja, a animação como recurso narrativo no documentário 

só seria válida se fosse construída a partir de um referente real. Assim, Martins (2009, p. 106) 

ainda afirma que o documentário animado são “apenas os filmes de animação que têm algum 

referente no mundo real, independente da sua forma estética ou estilo”. Para além da 

referenciação no real, a animação no documentário apresenta também características 

específicas, como a própria expressividade. De acordo com Serra (2011, p.170), “o 

documentário animado apresenta [...] uma relação entre a ausência da circunstância da 

tomada e a expressividade atribuída às figuras e objetos animados, em sua maneira de 

representar o mundo”.  

 A leitura de um documentário animado é diferente da feita em documentários em 

geral, em função das particularidades geradas pela animação. Serra acredita que essa 

diferença é observada pelo fato de: “as noções de objetividade e transparência comumente 

associadas à compreensão de filme documentário, além de suscitar reflexões acerca de 

conceitos tais como real, realidade, realismo, representação, fato, verdade, evidência, 

objetividade, subjetividade, etc” (2011, p.1). Ou seja, em um documentário live action3 são 

atrelados de maneira automática os conceitos de objetividade e realidade. Já no documentário 

animado, em função da representação do real por meio de animação e da expressividade da 

animação, integra-se outros conceitos como a subjetividade.  

                                                
3 Termo utilizado para se referir aos produtos cinematográficos que usam atores reais e não imagens animadas. 
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 Em razão destas concepções acerca do documentário animado, nota-se uma 

contrariedade entre os conceitos convencionais de documentário e animação. Assim, Serra 

(2017) retrata o documentário animado como “um objeto estranho” ao campo do 

documentário, com tensões provenientes da contrariedade entre essas duas formas narrativas 

tradicionalmente entendidas como opostas. Sendo esta oposição entre a “noção de realismo 

associada ao documentário e a noção de subjetividade própria à animação” (SERRA 2011, 

p.10). Isso se justifica pois há 

a forte associação da animação com o universo do irreal, do imaginário e 
infantil ocultou o potencial da animação para tratar de aspectos do mundo 
real e sua natureza, ‘animada’, torna a intervenção do realizador sobre o 
material fílmico algo sempre evidente (SERRA 2011, p.1) 
 

Assim, pode-se afirmar que existe a construção de um estereótipo em cima da 

animação, onde presume-se que é um recurso a ser utilizado para narrativas mais lúdicas, 

para o público infantil. Esta noção estereotipada acaba delimitando um senso comum para o 

uso da animação, tornando menos perceptível sua utilidade como ferramenta narrativa em 

produtos com outra conotação, como o documentário. O uso da animação como escolha 

visual em obras documentais pode ser notada em diversos filmes e por diferentes motivações, 

sejam por solução estética, melhor expressividade ou como forma de representar imagens que 

não teriam como ser captadas. Filmes biográficos como Com Amor, Van Gogh4, Persepolis5 e 

Aprovado para Adoção6 tem a provável escolha da animação para construção visual do filme 

em função de seus protagonistas (de quem se trata a biografia, e autobiografia nos dois 

últimos casos) serem artistas, quadrinistas e cartunistas. Ou seja, nestes filmes o desenho 

presente na animação reflete a identidade artística de cada biografado, se fundamentando 

como uma forma muito mais expressiva de narrativa.  

Há outros casos em que a animação é usada como forma de retratar assuntos e 

temáticas que seriam um tanto abstratas se representadas de outra forma no filme 

documentário, como é o caso de Point and Shoot7 e Watchers of the Sky8.  O primeiro faz uso 

da animação para retratar lembranças de um período de confinamento do protagonista, o 

segundo já a usa para retratar a sensação da visualidade de seus diários, já que sua escrita era 
                                                
4 Filme documentário biográfico da vida de Van Gogh, animado com a técnica de pintura a óleo do pintor 
holandês. Direção de Dorota Kobiela e Hugh Welchman, 2017. 
5 Filme documentário auto-biográfico de Marjane Satrapi, que dirige o filme junto com Vicent Paronnaud. De 
2007, o filme conta a história da quadrinista iraniana desde sua infância. 
6 O cartunista Jung mescla animação e documentário neste filme auto-biográfico que conta sua jornada desde 
quando foi achado nas ruas por um policial. De 2012, o filme é dirigido por Jung e Laurent Boileau. 
7 Filme documentário dirigido por Marshall Curry em 2014 que tem como foco um fotógrafo freelancer que se 
uniu às forças rebeldes da Líbia na Primavera Árabe. 
8 Filme documentário americano de 2014, dirigido por Edet Belzberg, que retrata o defensor dos direitos 
humanos Raphael Lemkin.  
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muito visual. Outros documentários, como Tower9 e Last Hijack10, usam animação para 

representar situações que seriam arriscadas de serem gravadas ou que realmente não existia a 

possibilidade de captação de suas imagens. Por fim, o filme Valsa com Bashir11 usa a 

animação para retratar uma perspectiva sobre a guerra, como no caso do Pequeñas Voces 

(filme a ser analisado neste trabalho), misturando o imaginário, sentimentos e sonhos do 

protagonista com a experiência que carrega da guerra. 

Para Resende (2015), a animação gera novas possibilidades na contemporaneidade, 

indo além dos usuais fins ficcionais para a qual é usada, como filmes infantis e 

entretenimento. Assim, o principal desafio do documentário animado  nos tempos atuais, de 

acordo com Resende (2015, p.198), “é garantir o caráter factual da obra, vencendo a 

desconfiança do público, trazida pelo estigma, até então, ficcional da animação”. Desta 

forma, é preciso desligar-se do estereótipo ficcional e lúdico da animação para proporcionar 

novos usos para esta ferramenta, além de poder gerar uma maior aceitação em produtos 

documentais por parte do público. 

A construção narrativa através da animação também afeta na leitura documental do 

documentário animado, que é diferente de um documentário produzido em live-action. “O 

documentário animado articula a produção de sentidos e afetos concernentes tanto ao campo 

do cinema documentário quanto ao da animação, o que significa fazer dialogar conceitos e 

simbologias de campos tradicionalmente distintos e dissociados” (SERRA 2011, p.11).  O 

público está acostumado a ler estas duas linguagens separadamente, agregando interpretações 

segmentadas de documentário e de animação. Para além da hibridez do produto, o 

documentário animado sugere uma hibridez de leitura e de interpretação. Desta forma, Serra 

(2011) indica que: 

 

ler um documentário animado é articular, no processo de leitura, elementos 
estilísticos, associações simbólicas, estruturas narrativas, e, entre outras 
coisas, operações e processos de produção de sentido e afetos concernentes 
tanto ao campo do cinema documentário, quanto do cinema de animação 
(SERRA, 2011, p. 165). 

 

Assim, a produção de sentido gerada por este produto é diferente do documentário e 

da animação, pois trabalha com esses dois elementos de maneira híbrida, implicando também 

                                                
9 Filme documentário de 2016, dirigido por Keith Maitland, que conta a história da tragédia do tiroteio da torre 
da Universidade do Texas. 
10 Filme documentário de Tommy Pallotta de 2014 conta sobre a pirataria na Somália pelos olhos de um pirata. 
11 Filme documentário de 2008, dirigido por Ari Folman, conta a história de Ari resgatando suas lembranças 
sobre seu tempo com o exército israelense contra o Líbano. 
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na integração de elementos narrativos. Desta forma, a estrutura narrativa do documentário 

animado afeta em toda construção interpretativa do público.  

Serra (2017) entende as potencialidades de utilizar a animação como recurso em 

narrativas não ficcionais, em função da não convencionalidade na maneira de documentar os 

aspectos do mundo. A documentação através da animação implica na maior expressividade, 

além da valorização de aspectos subjetivos do real, que, em outra forma narrativa, talvez não 

recebesse o mesmo destaque. Segundo Martins (2009, p.106), “a animação não é apenas um 

complemento, uma solução estética, mas uma opção de representação consciente em função 

de seu potencial visual que se adequa ao conteúdo apresentado pelo documentário”. Assim, 

pode-se afirmar que a animação no documentário animado é uma estratégia narrativa de 

representação consciente de um referente real. Além disso, Martins (2009) também aponta 

que a animação também pode ser uma forma de valorização dos aspectos subjetivos do 

documentário, o que acaba se tornando um diferencial do documentário animado. Já que o 

documentário tradicionalmente prima por objetividade e acaba esquecendo do valor narrativo 

da subjetividade da documentação. Resende (2015) também defende o potencial narrativo da 

animação no documentário, pois considera que 

A animação (...) pode oferecer mais possibilidades de manipulação 
audiovisual, permitindo a ampliação dos aspectos verossímeis, (...)também 
sendo capaz de suprir imagens e sons inexistentes ou, simplesmente, não 
registrados de um fato passado, bem como representar lembranças ou 
alucinações, esvaindo-se tanto da representação ‘realista’ da realidade, que 
outrora se defendia, quanto do peso didático-instrutivo do documentário da 
Era Moderna (RESENDE, 2015, p. 195-196). 
 

Assim, para além de uma boa solução estética, a animação possibilita um retrato 

menos realista e mais expressivo da realidade, sempre levando em consideração a 

representação verossímil do conteúdo da mesma. Isto indica que a animação pode ser uma 

ferramenta para a construção de narrativas audiovisuais diferenciadas. Serra (2011) defende a 

animação como estratégia discursiva em documentários. Ao encontro disto, Resende (2015, 

p. 194) conclui que “por um lado, ganha o documentário, que pode propor uma nova forma 

de representação da realidade em um filme com propósito não ficcional. Por outro, ganha a 

animação como forma de expressão técnica e estilística, adaptada à linguagem documental”. 

A hibridez do documentário animado explora o potencial narrativo de ambas as partes - 

documentário e animação -, criando um campo aberto a experimentações que foge de 

estereótipos e fundamenta uma nova possibilidade narrativa para os produtos 

cinematográficos. Desta forma, no próximo capítulo (relativo à análise fílmica) será analisada 

a possibilidade e potencial narrativo da animação no filme documentário Pequeñas Voces. 
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4. ANÁLISE FÍLMICA 

 

A animação como estratégia narrativa do filme documentário animado será analisada 

por meio da análise fílmica. Assim, afirma-se que é necessário entender a linguagem 

cinematográfica para compreender os elementos constitutivos da narrativa fílmica. Sem um 
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entendimento maior dos mecanismos da linguagem, uma primeira observação de um filme se 

limita a uma absorção parcial da obra, geralmente restrita ao conteúdo da história contada. 

Para Xavier (2005) a leitura de um filme se dá de forma mais completa no momento que se 

decifra o sentido das imagens, das palavras e dos conceitos, contemplando, na perspectiva de 

quem observa a obra, as sutilezas da linguagem cinematográfica. Desta forma, a partir de 

uma compreensão mais ampla da obra é adotada uma percepção diferenciada que permite a 

apreciação de outras elementos e suas produções de sentido. Partindo disto, Aumont (1999 

apud Penafria, 2009) afirma que 

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo filme. E embora 
não exista uma metodologia universalmente aceita, é comum aceitar que 
analisar implica duas etapas importantes: em primeiro lugar decompor, ou 
seja, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre 
esses elementos decompostos (AUMONT, 1999 apud PENAFRIA, 2009, p. 
1). 

 

Assim, constata-se que decompor e descrever elementos fundamentam as etapas da 

análise fílmica, que parte do entendimento de como funciona o filme, seguida de uma 

interpretação tendo como ponto de partida os elementos que o integram, de maneira 

decomposta. Sobre essa decomposição de elementos, Goliot-Lété; Vanoye ressaltam 

Analisar um filme ou um fragmento é (...) decompô-lo em seus elementos 
constitutivos. É despertar, descosturar, extrair, separar, destacar e denominar 
materiais que não se percebem isoladamente “a olho nú”, pois se é tomado 
pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e 
obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa 
etapa, o analista adquire certo distanciamento do filme. Essa desconstrução 
pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos seletiva 
segundo os desígnios da análise (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.15). 

 

Assim, destaca-se que os elementos não são percebidos isoladamente em uma 

primeira observação, em uma primeira análise o filme é tomado por sua totalidade, e só após 

uma decomposição dos elementos constitutivos da obra, em que consegue-se realizar uma 

análise mais aprofundada. Também pode-se notar que extrair os elementos constitutivos do 

filme ocorre de acordo com a perspectiva de quem analisa, elementos estes que antes eram 

observados como um todo. A partir desta decomposição é possível “que se descubram 

detalhes do tratamento da imagem e do som (...) que aumentam o prazer a cada vez que se 

revê a obra” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.12). Ou seja, a percepção acerca de um 

filme é alterada conforme a fragmentação do olhar de quem observa, sendo mais sensível e 

minuciosa a cada rever.   

A estruturação de um filme, para além da constituição e engajamento de elementos, 

cria relações entre o real e o imaginário, resultando na construção de um ponto de vista sobre 
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algum aspecto do mundo. Desta forma, Goliot-Lété; Vanoye (1994, p.56) apontam que “o 

filme constitui um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é 

contemporâneo. Estrutura a representação da sociedade (...) e é essa estruturação que é objeto 

dos cuidados do analista”. Partindo desta afirmação, pode-se dizer que a análise fílmica tem 

como objeto não simplesmente um produto final que é o filme, mas sim toda estrutura de 

representação a partir de um ponto de vista e elementos constitutivos do mesmo. 

Para este tipo de análise também é essencial notar a articulação entre os elementos do 

filme, que no caso do objeto de estudo se dá, principalmente, através da relação da parte 

visual – animação – com o gênero documental. Assim, a análise fílmica é a metodologia ideal 

para o estudo da construção imagética do filme e sua influência na construção narrativa.  

Para Mombelli e Tomaim (2014, p. 1-2), quando diz-se respeito a análise fílmica, que 

é um método interpretativo sem uma fórmula única a ser seguida “é preciso criar o próprio 

caminho, desenvolver categorizações que darão embasamento para que a análise não seja 

uma interpretação vã”. Desta forma, em função da flexibilidade de passos metodológicos da 

análise fílmica, que implica a delimitação de procedimentos conforme o objetivo e 

perspectiva de quem analisa, optou-se por criar-se aqui uma metodologia própria de análise 

fílmica de acordo com o que pretende-se obter. Mombelli e Tomaim (2014, p.1) ainda 

apontam que “a metodologia nas pesquisas científicas em comunicação se desenha conforme 

os objetos e os recortes realizados pelo pesquisador”, logo, tendo em vista que almeja-se 

investigar acerca do uso da animação como estratégia narrativa em filmes documentários, foi 

delimitado os seguintes passos metodológicos de análise, que serão executados no ítem 4.2 

onde é contemplada a análise fílmica:  

 I) Identificação da narrativa: para analisar uma estratégia narrativa é necessário saber 

do que a mesma se trata. É preciso saber os personagens, contexto histórico e social, 

sequência de fatos, determinação de espaço e tempo e toda composição da trama narrativa, 

em seus aspectos mais ou menos complexos. 

II) Delimitação dos recursos narrativos: após o conhecimento da narrativa em si é 

necessário decompô-la de maneira que seja possível delimitar quais são os recursos usados 

para representar esta narrativa e de que forma eles são encontrados no filme. Desta forma, 

pode-se notar melhor os elementos que integram os recursos narrativos da obra, não 

observando mais o filme como um todo. 

III) Análise da animação como estratégia narrativa: depois de identificar a narrativa e 

delimitar os recursos que a compõem deve-se focar no recurso narrativo que é foco do 

objetivo de análise, a animação. Assim, neste passo metodológico da análise, detém-se à 
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investigação da parte visual da obra e de que maneira ela compõe uma narrativa imagética e 

como isso altera ou não a narrativa documental. 

 

4.1 O filme Pequeñas Voces 

 

 O documentário animado Pequeñas Voces, 2011, com roteiro e direção de Eduardo 

Carillo e co-direção de Oscar Andrade, aborda a perspectiva das crianças sobre a guerra da 

Colombia, usando seus desenhos e depoimentos. Com 1 hora e 16 minutos de duração, o 

filme colombiano - inteiramente em espanhol - por meio de entrevistas e desenhos, contempla 

em uma narrativa de animação as diferentes experiências vividas por crianças colombianas - 

de 8 a 13 anos de idade - que cresceram no meio da violência e do caos. Através do 

depoimento de quatro crianças protagonistas são representadas através da ilustração animada 

de seus desenhos originais, que refletem suas perspectivas de mundo, trajetórias, anseios e 

esperanças. 

Pequeñas Voces se trata do primeiro filme de animação em 3D colombiano, sendo 

muito bem recebido pelo público desde sua primeira exibição.O diretor, Jairo Carrillo, conta 

que o filme tomou 10 anos de sua vida. Tudo começou em 2000, quando entrevistava 

crianças e descobriu o drama dos deslocamentos forçados dos campesinos obrigados a deixar 

suas terras em função da guerra. 

O filme já participou de diversos festivais e conquistou vários prêmios nacionais e 

internacionais, entre eles: melhor filme documental no Festival Internacional de Cine de 

Cartagena de Indias em 2011; melhor produção de longa-metragem no Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico; vencedor do Concurso del Taller de Producción; o Gucci 

Tribeca Film Fund do Tribeca Film Institute dos Estados Unidos; o Jan Vrijman Fund do 

Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam da Holanda; o Göteborg 

International Film Fund do Festival Internacional de Cine de Göteborg da Suecia; a menção 

honrosa do XIII Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, da Argentina. 

 

 

4.2 Análise do Filme Pequeñas Voces 

 

4.2.1. Identificação da Narrativa 
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A autora Penafria (2009, p.9) indica que é crucial saber o sentido  

narrativo de um documentário, ou seja, identificar quem conta a história, seu sentido 

ideológico, dentre outros aspectos, pois é necessário verificar “qual a 

posição/ideologia/mensagem do filme/realizador em relação ao(s) tema(s) do filme”. Desta 

forma, justifica-se o motivo da necessidade da identificação da narrativa. 

 Tratar sobre a guerra é, por muitas vezes, arriscado. Desta forma, esta narrativa 

singela e sensível, que só uma criança poderia gerar, se destaca entre os filmes sobre o 

mesmo conteúdo. Certamente, diante de uma abordagem narrativa convencional, a história 

seria retratada através do olhar de pessoas adultas, ou até mesmos especialistas sobre o 

assunto. Porém, fugindo do senso comum, o filme optou por dar visibilidade às próprias 

crianças protagonistas (Imagem 2), permitindo que elas narrem suas histórias com suas 

próprias vozes e desenhos. O resultado dessas escolhas é um filme que contempla relatos 

fortes e sensíveis, em que uma infinidade de emoções e perspectivas diante da guerra são 

reveladas, posicionando a obra em um misto narrativo de tragédia e ternura.  

 
Imagem 2: Os protagonistas do filme Pequeñas Voces. Fonte: Blog Pequeñas Voces - La Pelicula. 

O início se dá com uma breve frase de contextualização histórica,  

que revela que mais de um milhão de crianças em toda Colômbia sofreram com 

consequências violentas da realidade de seu país. Desta forma, o espectador começa a 
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acompanhar as histórias paralelas de quatro crianças que viveram o confronto entre 

 os grupos revolucionários e as forças armadas: a guerra civil.  

 O conflito político armado é bastante complexo e mesmo com o foco narrativo 

infantil, é possível notar que o filme contempla os elementos para o entendimento não só dos 

relatos dos protagonistas, mas também para a compreensão do contexto histórico e social. 

Assim, são retratados os grupos armados, as parcelas populacionais marginalizadas, a 

realidade rural, a intervenção do governo, além do uso de minas terrestres e armas de fogo. A 

realidade rural na construção visual da animação, por exemplo, pode ser vista na Imagem 3 a 

seguir. 

 

Imagem 3: Realidade rural das crianças no filme Pequeñas Voces. Fonte: Site Animal Político. 

Cinquenta anos de guerra civil entre forças armadas diversas marcam o contexto 

político da Colômbia, país que ainda luta contra a pobreza. A brutalidade do confronto 

acabou gerando uma grande quantidade de deslocamentos forçados, vinculados 

principalmente com o controle estratégico de terras, o que deixa em evidência os interesses 

políticos e econômicos por trás do desalojamento da população civil. Foi alertado acerca das 

consequências do deslocamento dessas populações em conferências desde 1985, mas só em 

1997, a partir da lei 387 emitida pelo governo nacional, foi registrado oficialmente os dados, 

através do Registro Único de Vítimas (RUV). Segundo este registro, entre 1996 e 2002 foram 
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1.014.893 vítimas, e entre 2003 e 2012 um total de 2.729.153. 

 As consequências da guerra, para além de mortes e ferimentos graves, chegaram ao 

recrutamento infantil e o deslocamento forçado. Famílias abandonaram suas terras de onde 

tiravam seu sustento para viver, e foram obrigadas a morar em cidades condicionadas à 

pobreza, gerando um rápido deterioramento de qualidade de vida, chegando muitas vezes a 

situação de miséria e vulnerabilidade social. Desta forma, a guerra causou sofrimento para 

além do próprio deslocamento forçado, gerou a angústia cotidiana da impotência diante da 

situação. 

 Dado este contexto histórico implícito na narrativa, é possível observar a realidade 

dos quatro protagonistas, que vivem em regiões rurais, cuja vida é marcada pela simplicidade 

e trabalho agrícola. Nos quatro relatos são abordados alguns dos aspectos mais impactantes 

da guerra em suas vítimas. Uma das crianças mora com sua avó, tios e animais, aprecia 

caminhadas no campo e brincadeiras com cavalos e cachorros. O conflito narrativo de sua 

história se dá quando homens fardados chegam a sua casa e ameaçam sua família:  

se não abandonassem suas terras e fossem morar em Bogotá, levariam a criança.  

Desta forma a família abandona tudo o que tem, aumentando a estatística do deslocamento 

forçado em função da guerra. Outra história relatada é de uma menina que conta sobre sua 

vida com seus pais e irmãs. Esta criança conta acerca da cumplicidade que possuía  

com seu pai, o relatando como um moço alegre que trabalha no campo. Em seguida  

é exposto como repentinamente guerrilheiros chegaram brutalmente até seu pai,  

deixando a menina sem notícias sobre ele para o resto da vida. 

 O relato da criança mais velha é sobre a vida com sua mãe e como o seu recrutamento 

o afetou. O menino vai com os guerrilheiros em função de ilusões que constrói em sua 

própria cabeça, mas a realidade brutal da guerra o faz questionar o que está fazendo ali. 

Apesar dos riscos, ele foge e vai ao encontro de sua mãe, mesmo assim ele tem que  

fugir da guerra e abandonar seu povo. O quarto protagonista encontra a realidade  

da guerra no meio de um jogo de futebol com seu irmão, quando cai em uma mina  

terrestre e perde uma perna e um braço. Em função do seu ferimento grave teve  

que ir para Bogotá receber atendimento, onde recebeu próteses. 

 Os conflitos armados muitas vezes são tratados por meio de um relato desumanizado 

e distante, o que se diferencia do que acontece neste filme. A inocência é sentida durante toda 

narrativa, além da veracidade das palavras dos relatos. Nesta obra permitiu-se que as crianças 

narrassem suas próprias vivências, ao contrário do que ocorre ao longo da história, onde os 
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adultos costumam contar por elas. A narrativa contemplada é a representação de uma 

realidade cruel, mas que não deixa de lado a simbologia da esperança e do otimismo. 

4.2.2. Delimitação dos recursos narrativos 

Toda obra cinematográfica é composta por uma diversos discursos que a consolidam 

como uma forma de expressão que abrange diferentes recursos narrativos. Existem diferentes 

elementos que compõe um filme: o foco narrativo, a estrutura discursiva, as caracterizações, 

o planejamento visual, a cenografia, as cores usadas, a montagem, efeitos visuais, efeitos 

sonoros, uso de trilha e qualquer outro recurso que produza sentido acerca da obra. Porém 

neste passo metodológico da análise fílmica do documentário animado Pequeñas Voces, 

delimitaremos apenas o que diz respeito a concepção visual e auditiva de elementos 

narrativos. 

 O documentário animado em questão comunica através de diversos recursos 

narrativos, sendo os principais visuais e verbais, que possuem o poder de expandir ou 

comprimir o tempo e a narrativa documental. Os recursos verbais auditivos se fundamentam 

principalmente através do depoimento das crianças em off , uso de trilha e recursos sonoros. 

Segundo Penafria (2009), é importante, durante a análise fílmica, notar os sons que compõe o 

filme, bem como os momentos que são ouvidos. Neste filme, o som tem uma potência 

narrativa diferente de acordo com o significado auditivo de cada circunstância, mesclando a 

voz de crianças, sons de bombas, trilhas de serenidade e drama. 

 Tratando-se do discurso imagético do filme, a partir da concepção visual de elementos 

de composição, podemos notar a presença de significado através de linhas, formas, volumes e 

texturas. Os recursos visuais representados através da animação dos desenhos desenvolvidos 

pelas crianças, exploram também o uso de cores e outros elementos visuais que podem ser 

relacionados com o ritmo e o movimento da narrativa, através da própria relação com outros 

recursos narrativos, como os auditivos. 

4.2.2.1 Análise da animação como estratégia narrativa 

 

Segundo Aumont (1993), a imagem traz informações visuais sobre o mundo. Partindo 

disto e da constatação que a concepção visual de um filme se fundamenta como um recurso 

narrativo, é possível analisar como a constituição imagética do filme Pequeñas Voces se 

consolida como uma estratégia narrativa documental, fugindo do estereótipo ficcional 
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acarretado à técnica de representação visual em questão. 

 A estruturação de formas, linhas, massas, volumes e texturas do desenho infantil 

constrói o espaço tridimensional de animação, desenvolvendo a representação visual da 

narrativa. Assim, no caso deste filme, a animação é muito além de uma técnica ou um 

simples recurso, ela se mostra como uma maneira de explorar os elementos agregados ao 

desenho infantil dos próprios protagonistas. Desenhos estes que são simples e singelos, como 

podemos notar nas imagens a seguir, feitos a mão pelas crianças que contam suas histórias, e 

servem de referencial para o desenvolvimento da animação, diferenciando o processo e 

resultado aqui dos desenvolvidos por grandes estúdios de animação. A simbologia poética 

dos traços infantis como memória do passado se mescla com a brutalidade do conteúdo, 

gerando um contraste quase complementar destes recursos narrativos. A abordagem lúdica do 

desenho infantil opõe-se com o conteúdo da narrativa do filme, que no caso observado na 

Imagem 4 (37 minutos de filme) mostra uma família se escondendo da brutalidade de grupos 

armados, mas com a visualidade da cena mantendo a sutileza do desenho infantil. 

 

Imagem 4: Cena do filme onde uma família se esconde de grupos armados. Fonte: Trigon Film Site. 

A estética do desenho infantil possibilita a representação da realidade fabulada pela 

visão das crianças, sem perder o cunho principal do conteúdo documental. Este contraste 

entre concepção visual e conteúdo cria um filme único e contundente que torna a animação a 

partir do desenho infantil um potente recurso narrativo documental. As linhas infantis da 

animação não negam a temática nada infantil contemplada pelo documentário, assim, mesmo 

com a aparente inocência gerada pelo desenho infantil na animação com cores vivas que 
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representa a zona rural, como pode ser visto na Imagem 5 (42 minutos e 12 segundos de 

filme), o conteúdo não perde o seu peso trágico. Os aspectos positivos narrativos e visuais se 

complementam no contraste da tensão dos relatos com a abordagem lúdica no uso do desenho 

infantil na animação, bem como outros recursos visuais - como o uso de frames com cores 

para representar mortes e uso de transparência para perda de membros corporais, como será 

contemplado melhor durante a análise.  

 

Imagem 5: Fragmento do filme Pequeñas Voces. Fonte: Pro Imagenes Colombia - Site. 

A animação por si só já se fundamenta como uma estratégia narrativa eficaz para o 

documentário, mas este contraste gerado, especificamente neste filme, também demonstra ser 

uma estratégia narrativa. Segundo Pesavento (2000, p.87), “a imagem possui uma função 

epistêmica, de dar a conhecer algo, uma função simbólica, de dar acesso a um significado, e 

uma estética, de produzir sensações e emoções ao espectador”. Desta forma, a maneira lúdica 

de representação gerada pelos desenhos, com assimetrias quase surrealistas de caminhões, 

pessoas, animais, armas e paisagens se contrapõe com o conteúdo, gerando uma narrativa 

única. Esta assimetria é gerada em função do desenho infantil e em função da perspectiva da 

criança diante do mundo. Além da limitação de traços e formas, crianças tendem a ver o 

mundo dentro da sua própria subjetividade e não em função do significado agregado 

socialmente às coisas. Por este motivo, pode-se notar no filme elementos díspares, como as 

rodas de automóveis com diferentes proporções ou exageradamente representados, como a 
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altura dos coturnos dos militares. Pode-se notar alguns exemplos nas Imagens 6 (47 minutos 

e 58 segundos de filme) e 7 (29 minutos e 49 segundos de filme), em que a primeira indica as 

características do desenho infantil com elementos assimétricos, como é notável na sola dos 

calçados dos personagens, e a segunda demonstra a diferença de padrões de formatos através 

da representação dos personagens secundários ao fundo por meio do desenho infantil. 

 

Imagem 6: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Tiempo de Cine - Site. 

 

Imagem 7: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: ASB Virtual Info - Site. 

Para além da assimetria dos desenhos, outra característica importante notada na 

animação do filme é a presença de texturas dos desenhos originais. Paredes, animais, 
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vestimentas e automóveis não possuem a cor uniforme que, por exemplo, a pele dos 

protagonistas possuem, como a seguir na Imagem 8 (10 minutos e 33 segundos de filme). 

Esta uniformidade é gerada pelo desenho digital, provavelmente para dar unidade para os 

personagens principais e diferenciação dos personagens secundários. 

 

Imagem 8: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Home mcr - Site. 

Porém, no restante dos desenhos pode-se observar as diversas texturas dos desenhos, 

o que acarreta na dedução de materiais e técnicas utilizadas pelas crianças, como mostra as 

imagens 9 (8 minutos de filme) e 10 (1 minuto e 43 segundos de filme), em que a primeira 

figura traz de forma notável a textura do material utilizado para colorir bem como a forma do 

movimento do braço da criança no ato, e a segunda mostra outro exemplo, em que a textura 

pode ser notada na forma que é representada as superfícies do desenho, como no chão. 

Assim, é possível notar quando a criança coloriu com lápis de cor, giz de cera ou 

caneta, quando deixou espaços do papel aparecendo, quando fez contornos ou não. Pela 

característica da personalidade infantil pode-se afirmar que a criança age por impulsividade, 

desta forma a repetição de um gesto - como o de colorir, por exemplo - nunca irá gerar o 

mesmo resultado, em função da falta de controle motor total do instrumento de desenho. 

Como resultado pode-se notar traços energéticos que não visam o realismo perfeito, o que é 

bastante notável na animação do filme. 
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Imagem 9: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Chile Comparte - Site. 

 

Imagem 10: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Home Manchester - site. 

Outro elemento que representa recursos narrativos agregados ao uso de desenho 

infantil na animação é as diferentes formas de expressão das crianças, como é possível notar 

nas imagens 11 (39 segundos de trailer) e 12 (29 minutos e 29 segundos de filme). Pode-se 

perceber que os desenhos são de diversas crianças em função da estética dos elementos. São 

diferentes estilos e formas de se expressar. Para Derdyk (1990, p. 101), “o signo gráfico é 

resultante de uma ação carregada de uma intencionalidade, ainda não totalmente expressa. O 

olho, expectador dessa conversa entre a mão, o gesto e o instrumento, percebe formas”. Desta 

forma, é possível notar, por exemplo, um mesmo animal com diferentes tipos de olhos, 

provavelmente sendo desenhados por crianças diferentes. Enquanto uma representa olhos 
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com duas pequenas esferas pretas, outra faz os olhos de seu animal com um formato 

diferente, pupilas, pálpebras e cílios, de uma forma convencionalizada geralmente pelo 

desenho na pré-adolescência e influenciada por referências de desenho como animes12. 

 

Imagem 11: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Print feito do filme. 

 

Imagem 12: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Miradas Doc - Site. 

Para Derdyk (2004) através do desenho é expressada a vivência, criando uma 

brincadeira de prazer. Greig (2004) vai ao encontro a esta mesma perspectiva e denomina 

esta etapa onde o desenho é movido pela emoção como a “idade de ouro”. Ainda, para 

                                                
12 Desenho animado produzido por estúdios japoneses conhecido por caracterizações exageradas, como por 
exemplo, olhos grandes e expressivos. 
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Derdyk (2004), o desenho é uma atividade do imaginário e uma linguagem muito expressiva, 

possuindo o potencial para demonstrar vivências e expressando suas emoções, alegrias e 

frustrações. Através dos diferentes desenhos pode-se notar muito mais do que contam de sua 

trajetória durante a guerra, observa-se seus sonhos, anseios, esperanças e maneiras de ver o 

mundo.  A criança se apropria do mundo, estabelecendo relações através do desenho do seu 

interior com o mundo exterior, externalizando emoções e expressando reflexões. 

 Recursos como efeitos visuais e uso de cores para situações específicas também são 

estratégias narrativas geradas pela animação no documentário. Tais elementos não são 

gerados a partir do desenho infantil, mas sim pela provável escolha dos realizadores da obra. 

Os principais efeitos visuais que servem de mecanismo narrativo para a animação se mostram 

no uso de cores e transparências. As cores em tela cheia, se sobrepondo às situações, fazem o 

espectador deduzir o restante da cena em curso sem a necessidade de explicitar a história. 

Como exemplo nota-se o uso da tela em vermelho na morte de um personagem que sofreu 

recrutamento infantil, como mostra a Imagem 13 (31 minutos e 50 segundos de filme) e teve 

dificuldade no treinamento e o uso de laranja na morte do personagem que se esconde com 

seu gato dentro do roupeiro quando a guerra chega à sua casa. Expor a morte das crianças 

pelo desenho seria desnecessário e tiraria toda sutileza do relato, assim, os realizadores 

encontraram uma solução inteligente e bastante simbólica na animação como recurso 

narrativo.   

 

Imagem 13: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Print do filme. 
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 Ainda tratando dos efeitos visuais, é bastante notável o uso de transparências no 

filme, seja no uso de fade out13 ou de elementos com transparência fixa. O primeiro caso se 

dá na morte da avó de um dos personagens, que enquanto está no ônibus com seu neto, vai 

sumindo gradualmente até o mesmo se encontrar sozinho. Esta foi um mecanismo inteligente 

e sutil para explicar sobre o falecimento da senhora quando a família já está em Bogotá, 

como representa a Imagem 14 (54 minutos e 30 segundos de filme). 

          No segundo caso, a transparência é utilizada na representação da perda do braço de 

uma criança, como pode-se ver na Imagem 15 (50 minutos e 57 segundos de filme), que 

quando olha para o lado após a explosão de uma mina só vê um vazio onde antes encontrava 

seu braço. Este recurso é uma maneira de contar o que aconteceu e representar de forma 

sensível algo que normalmente seria grotesco e bruto. 

 

Imagem 14: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Print do filme. 

                                                
13 Diminuição gradual de um elemento, podendo ele ser auditivo ou visual. Neste caso, sendo visual, o elemento 
vai perdendo opacidade até sumir totalmente de cena. 
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Imagem 15: Cena do filme Pequeñas Voces. Fonte: Print do filme. 

É na relação do desenho infantil com o movimento que a animação proporciona que 

nasça a estratégia visual do filme. O desenho 2D e estático teria a força de seu conteúdo 

como representação visual da realidade das crianças, mas não como possui no filme, onde o 

desenho “ganha vida”. Os elementos do desenho agregados na imagem que se move dão 

ritmo à narrativa, através de gestos, movimentos e falas. Seja pela relação com a trilha ou 

com os efeitos auditivos - seja mecânicos como os tiros ou dos diálogos inventados 

balbuciados pelos personagens -, o desenho na animação ganha ritmos complexos gerados 

por esta relação. 

 O destaque deste filme não está no conteúdo em si, mas na maneira que ele foi 

abordado. Muitas vezes mais importante do que a história contada é a forma de contá-la. A 

mesma história ou tema pode ser vista de uma perspectiva diferente, seja através das escolhas 

de apuração e fontes ou pela proposta estética diferenciada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho final de graduação procurou averiguar como a animação pode ser um 

recurso narrativo eficaz em filmes documentais. O documentário animado, como um produto 

da cultura contemporânea, reflete a maneira de perceber o mundo do ser humano na 

atualidade. Neste tipo de obra, recursos narrativos utilizados nos meios ficcionais se 

misturam com as obras documentais, gerando produtos e processos diferenciados com 

grandes possibilidades expressivas. Para além de técnica e recursos operacionais, a animação 

no documentário é um recurso imaginativo e uma estratégia narrativa eficaz, que possibilita a 

expressão da subjetividade do discurso através da sensibilidade da construção visual, tudo 

isso por meio da hibridação de produtos e processos. 

A teórica e artista Derdyk (2004, p. 125), ao analisar desenhos infantis afirma: “a 

percepção e a sensibilidade são as janelas para o mundo que possibilitam a troca permeável 

entre o que está dentro e o que está fora”. Aplicando esta frase à este trabalho concluo que as 

possibilidades narrativas no documental são infinitas e a escolha do recurso narrativo mais 

eficaz depende da expressividade que ele propicia para aquilo que está dentro do realizador. 

Jairo Eduardo Carrillo e Óscar Andrade encontraram na animação a partir do desenho infantil 

a mais sensível maneira de representar a narrativa que sua obra contempla. O produto híbrido 

que geraram não foi em função de uma escolha técnica, mas sim de um olhar sensível. 

Assim, este documentário animado traz o melhor que o híbrido do ficcional com o 

documental pode trazer. A história e relatos são verídicos e os desenhos são referentes no 

mundo real histórico, porém influenciados pela subjetividade do olhar infantil, o que dá esse 

caráter único para o filme. Desta maneira, a concepção visual do filme possibilita, para além 

de novas estratégias narrativas no gênero documental, a reconfiguração da discussão acerca 

do que é ficcional e o que é documental, e a reflexão dos recursos narrativos utilizados pelos 

mesmos. Mais do que ser uma opção para representar temas aparentemente irrepresentáveis, a 

animação é um recurso narrativo que contempla toda subjetividade de quem a cria e do 

referencial que possui, agregando uma simbologia diferenciada na estrutura visual do filme, 

bem como na geração da leitura geral da obra. 

O principal objetivo deste trabalho foi verificar a influência da animação como 

ferramenta narrativa na construção do documentário animado Pequeñas Voces, além de 

refletir acerca da eficácia da animação como ferramenta narrativa em geral. Para além de 
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alcançar o objetivo deste estudo, deixo como resultado para teóricos, estudantes e 

profissionais da área da comunicação uma breve forma de compreensão de como a animação 

pode fugir dos estereótipos a ela agregados e se fundamentar como estratégia narrativa em 

filmes de cunho documental como forma de expressão narrativa da realidade. Creio que a 

grande contribuição do meu trabalho foi a reflexão acerca da hibridez de produtos e processos 

no cinema, além do entendimento de que um recurso comumente usado no meio ficcional 

pode ser usado no meio documental, gerando uma relação intersubjetiva extremamente 

expressiva. Para além do mundo histórico, o uso de estratégias narrativas como esta 

estabelecem relações com o imaginário, despertando possibilidades narrativas diferenciadas, 

e por vezes muito mais expressivas, na área da comunicação. 

A hibridação é cada vez mais comum no mundo contemporâneo em que vivemos, 

produtos e processos constantemente se cruzam para gerar novas possibilidades narrativas. 

Com toda certeza isso é resultado da maneira que encaramos a realidade em que vivemos, da 

forma que a informação se mostra à nós na atualidade e pela provável busca de uma 

expressão diferenciada. É possível pensar no documentário como aberto a abordagens 

renovadas, hibridizando produtos e processos. O questionamento que fica para um próximo 

trabalho é: para onde essa hibridação nos conduz? 
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ANEXO A - Cartazes do filme Pequeñas Voces 
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ANEXO B - Sinopse do filme Pequeñas Voces 
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SINOPSE 

“Se escutássemos as crianças poderíamos silenciar o som das balas” é um dos slogans da 

Comissão Colombiana de Direitos Humanos. No filme documental de animação Pequeñas 

Voces, quatro garotos entre 9 e 12 anos contam como eram suas vidas no interior colombiano 

e como a violência os expulsou até Bogotá. O pai de Margarita foi sequestrado; a família de 

Pepito foi forçada a deixar sua casa; John perdeu uma mão e uma perna; Juanito foi levado a 

lutar na selva. Enquanto as vozes compõem uma história trágica e sombria, suas histórias são 

ilustradas com desenhos das próprias crianças, animados com uma surpreendente variedade 

de técnicas. Tudo, no entanto, sem tomar mais partido que do amor familiar e o chamado para 

deter toda violência; porque, como disse uma das crianças, “qualquer homem armado inspira 

terror”.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Sinopse adaptada da língua original: “‘Si escucháramos a los niños podríamos callar el sonido de las balas' es 
uno de los lemas de la Comisión Colombiana de Derechos Humanos En la película documental de animación 
Pequeñas Voces, cuatro chicos de entre 9 y 12 años relatan cómo era su vida en el interior colombiano y cómo 
la violencia los expulsó hacia Bogotá. El padre de Margarita fue secuestrado; a la familia de Pepito la obligaron 
a abandonar su casa; John perdió una mano y una pierna; Juanito marchó engañado a combatir a la selva. 
Mientras las voces componen un relato coral trágico y oscuro, sus historias son ilustradas con dibujos propios de 
los niños, animados con una sorprendente variedad de técnicas. Todo, además, sin tomar más partido que el del 
amor familiar y el llamado a detener toda violencia; porque, como dice uno de los chicos, 'cualquier hombre 
armado inspira terror’.” 
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ANEXO C - Ficha técnica do filme Pequeñas Voces 
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