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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa os traços de Jornalismo Literário no documentário Margens de uma 

Guerra - heróis e vítimas em Mossul, produzido pelo fotógrafo e cinegrafista independente 

Gabriel Chaim. Tem-se como problemática compreender os traços autorias de Gabriel Chaim 

e os elementos do Jornalismo Literário presentes no documentário. Como objetivo geral 

procura analisar o olhar humanizado do autor no documentário. Os objetivos específicos têm 

como finalidade compreender de que forma o olhar autoral humanista do autor, Gabriel 

Chaim está presente no documentário e entender como ele expressa este olhar humanizado na 

narrativa. A justificativa que permeia o tema desta pesquisa, é devido a importância de 

colocar em pauta a guerra e os efeitos gerados por conflito. A pesquisa teórica traz autores da 

área documental, como Bill Nichols (2005), Da-rin (2004), Manuela Penafria (1999), Melo; 

Gomes e Morais (2001), Cássio dos Santos Tomaim (2015), Luís Nogueira (2010). Sobre 

documentário no Brasil, Gustavo Soranz Gonçalves (2006), documentário televisivo, Ivanise 

Hilbig de Andrade (2012), documentário autoral, Consuelo Lins (2005) e Jornalismo 

Literário, Felipe Pena (2006). A metodologia se guia pela análise de conteúdo com base em 

Laurence Bardin (2010) com caráter quali-quantitativo, através das quatro categorias de 

análise: 1) A voz do autor Gabriel Chaim, 2) Crianças, 3) Civis, 4) Militares e Oficiais, a fim 

de identificar as cenas mais relevantes no documentário. A partir disso, compreendeu-se que 

apesar de Gabriel Chaim não ser jornalista, a sua obra é bastante profunda, sensível e busca 

retratar a realidade da guerra através da sua vivência no conflito, isto é, a partir do seu ponto 

de vista. Além disso, a sua preocupação com a população é uma das características presente 

no seu modo de trabalho. 

 

Palavras-chave: Documentário Autoral. Documentário de Guerra. Jornalismo Literário. 

Gabriel Chaim. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research focus on analyzing traits of Literary Journalism contained in the 

documentary: “Margens de uma Guerra - heróis e vítimas em Mossul”, produced by the 

independent photographer and film-maker Gabriel Chaim. The main focus is to breakdown 

and understand how those signature traits of Gabriel Chaim are expressed in a literary 

journalism form in the documentary and as a broader focus the present work searches 

analyzing the humanitarian perspective of the author’s film. More specifically it seeks to 

understand in which way Gabriel Chaim’s humanitarian perspective is portrayed in the 

analyzed documentary’s narrative. Mainly the justification for this line of research is the 

importance of putting on the spotlight the war and the effects that are generated through these 

conflicts. The theoretical research contains authors from the documentary field, such as Bill 

Nichols (2005), Da-rin (2004), Manuela Penafria (1999), Melo; Gomes e Morais (2001), 

Cássio dos Santos Tomaim (2015), Luís Nogueira (2010). Referring to documentaries in 

Brazil, Gustavo Soranz Gonçalves (2006), television documentary, Ivanise Hilbig de Andrade 

(2012), independent documentary, Consuelo Lins (2005) e Literary Journalism, Felipe Pena 

(2006). The methodology that is used is guided by the analysis of  subject, based in Laurence 

Bardin (2010) with a qualitative-quantitative perspective,using four categories of analysis: 1) 

The voice of the author Gabriel Chaim, 2) Children, 3) Civilians, 4) Military and Law 

Officials, in a way to identify the more relevant parts of the documentary. Based on the 

previously stated,  it was understood that besides Gabriel Chaim is not a journalist, his work 

does not lack in depth and sensibility, with a drive to portray the reality of war through his 

personal experience of the conflict, any another words in his own point of view. Besides what 

have been exposed, his concern for the people involved in such events is one of the finest 

characteristics of his work. 

 

Keywords: Independent Documentary. War Documentary. Literary Journalism. Gabriel 

Chaim. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho final de Graduação analisa o documentário “Margens de uma 

guerra - heróis e vítimas em Mossul” do diretor/fotógrafo independente Gabriel Chaim que 

retrata o dia a dia do conflito durante  a retomada da cidade de Mossul. O objetivo geral do 

trabalho é identificar os elementos do Jornalismo Literário e autorais de Gabriel Chaim na 

construção da narrativa do documentário. Como objetivos específicos foram definidos dois: 

de que forma o olhar autoral humanista de Gabriel Chaim está presente no documentário, 

entender como ele expressa este olhar na construção da narrativa. O problema deste trabalho 

busca compreender quais são os traços autorias de Gabriel Chaim e quais os elementos do 

Jornalismo Literário encontrados no documentário, Margens de uma guerra: heróis e vítimas 

de Mossul. 

A importância de trabalhar o documentário Margens de uma Guerra- heróis e vítimas 

de Mossul, é de interesse pessoal da acadêmica, como a paixão por coberturas de guerras e 

pelo trabalho dos correspondentes que procuram vivenciar os conflitos tornando o conteúdo 

ainda mais humanizado. Além disso, é necessário que temas como este ganhem mais 

visibilidade para ser estudado e que estejam presentes no âmbito acadêmico, pois a guerra está 

acontecendo há anos, pessoas e crianças estão morrendo o tempo todo e muitas vezes não se 

olha para a realidade, e também devido aos profissionais fotógrafos e jornalistas que encaram 

o perigo constantemente para tentar retratar estes acontecimentos. E ademais, não foram 

encontradas muitas pesquisas que abordem este tema no âmbito do Jornalismo. 

Foi realizada uma pesquisa sobre a vida e carreira do produtor Gabriel Chaim, e 

inicialmente foram encontradas duas entrevistas concedidas para os sites de fotografia, 

IphotoChannel e U2br, a sua biografia no Docfoto, uma matéria na Folha de São Paulo e  uma 

entrevista realizada pela Globo News no dia do lançamento do documentário “Margens de 

uma guerra”, em que Gabriel conta como foi o processo de produção do documentário.  

O capítulo 2 traz os conceitos de autores que contam sobre a Síria, sobre a guerra na 

Síria e sobre o Estado Islâmico.  O capítulo 3 traz os conceitos sobre documentário, a partir da 

história do documentário no mundo e suas transformações. As diferenças e a compreensão de 

documentário enquanto gênero jornalístico, documentário televisivo, cinematográfico e 

autoral. E também a contextualização histórica sobre Jornalismo Literário e seus movimentos. 

Já a metodologia deste trabalho, capítulo 4, foi realizada através da análise de 

conteúdo de Laurence Bardin (2010). No capítulo 5, em Objeto de estudo, há uma 

contextualização acerca do documentário “Margens de uma Guerra”, onde há informações 
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sobre o tema, sobre o lançamento do filme no Brasil e onde pode ser encontrado. Também 

traz informações da reportagem publicada sobre a retomada de Mossul. 

No capítulo 6, em O autor Gabriel Chaim, há a contextualização acerca de sua história, 

como surgiu o interesse em produzir documentários de guerra e quais as suas produções já 

realizadas. E, por fim, no capítulo 7, as leituras descritivas trazem as categorias de análise, são 

elas: a voz do autor, crianças, civis, militares e oficiais.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1 A Síria 

 

Segundo Renata Cristina Mendonça (2018), em posição geográfica a Síria se encontra 

no Oriente Médio e faz fronteira com a Turquia, Líbano, Iraque, Jordânia e Israel. A sua 

capital é Damasco, mas a segunda maior cidade do país é Aleppo, ambas ficaram conhecidas 

como um grande centro de turismo e comercial, assim se firmando economicamente. As duas 

cidades possuíam grandes relíquias arqueológicas e arquitetônicas que eram consideradas de 

Patrimônio Mundial e que foram afetadas com as guerras e com os ataques do Estado 

islâmico. 

 

Figura 1 - Mapa da Síria sua localização e Mossul, local do documentário “Margens de uma 

Guerra” 

  
Fonte: Google Maps (2018), alterado pela autora. 

 

De acordo com Maria Carneiro de Albuquerque Franca (2017), no século 4 d.C., 

devido ordens do Imperador Constantino, os Sírios se converteram ao cristianismo, religião na 

qual representa 10% da população do país. Já, 400 anos depois, esta dominação cristã perdeu 

força para o islamismo, o qual foi responsável por uma nova cultura na região e era 

representado pelo profeta Maomé. A autora ainda conta que no século XII, o país passou a ser 

dominado pelo Império Persa, que acabou unificando o Egito, Síria e Iraque. E então, quatro 

séculos depois, passou a ser dominada pelo império Turco- Otomano. Ela relata que a história 

da Síria “moderna”, começa no final da I Guerra Mundial juntamente com a extinção do 

Império Turco Otomano.  
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Durante a Guerra, nacionalistas árabes receberam apoio dos ingleses para rebelarem-

se contra os Turcos, então aliados dos alemães. Com o final do conflito e a 

assinatura do Tratado de Sykes-Picot, em 1916, a região do antigo império é 

dividida em zonas de influência inglesas Palestina, Transjordânia e o atual Iraque, e 

francesas Líbano e Síria (FRANCA, 2017, p. 15). 

 

A autora explica que durante o mandato dos Franceses, na Síria, eles impuseram 

impostos bastante pesados à população, e passaram a explorar as rivalidades dentro do 

islamismo, focalizando no apoio estratégico às minorias religiosas, os quais eram oprimidas. 

Esta opressão continuou, mas todas foram contidas pela França, e em 1936 deram início a 

negociação que gerou o Tratado de Independência (1946). Este fim do imperialismo Francês 

acabou deixando o país, pouco desenvolvido economicamente, uma população extremamente 

insatisfeita, política instável, assim criando as condições da ideologia para ascensão do 

partido Baath1. 

 

2.2 A guerra 

 

A guerra civil da Síria que teve início em março 2011 e ocorre até os dias atuais, é 

considerado um dos maiores desastres humanitários. “Começou como um levante anti 

governo, foi se desenvolvendo com ações de grupos com diferenças religiosas e políticas 

disputando poder na região” (MENDONÇA, 2018, p. 2). Segundo o jornal O Globo2, em sete 

anos de guerra já foram mortas cerca de 511 mil pessoas. Furtado, Roder e Aguilar (2014), 

afirmam que o conflito afetou toda a região da República Árabe Síria, causando uma forte 

destruição na infraestrutura e uma crise econômica no país, fazendo com que grande parte da 

população começasse a imigrar para outros países fugindo da guerra. 

Para entender a causa deste conflito é preciso fazer um apanhado histórico sobre a 

política e os acontecimentos do país. Ainda conforme os autores: 

 

Os motivos por trás da guerra civil estão enraizados de forma muito profunda em 

sua história, desde a antiguidade. Na formação do Estado Sírio, independente em 

1946, a disputa étnica e religiosa pelo poder esteve sempre em evidência, como 

consequência da política colonial francesa de enfraquecer a unidade árabe, 

instaurando pequenas divisões no país, governadas por um grupo que representava a 

minoria da população, os alauítas, em detrimento da maioria sunita (80% da 

população). Na década de 1960, dois golpes de estado favoreceram ainda mais os 

alauítas (FURTADO; RODER; AGUILAR, 2014, p. 1). 

 

                                                 
1 O partido Baath - A ideologia Baath é fruto do nacionalismo do século XIX e do humanismo idealista do 

século XX. Os fundadores do Baath sírio adaptaram grande parte desses princípios devido à influência francesa 

como Henri Bergson e os nacionalistas alemães como Herder (MOHAMMED, 2016). 
2 <https://oglobo.globo.com/mundo/em-sete-anos-guerra-da-siria-ja-tem-mais-de-511-mil-mortos-22479399>. 
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A autora ainda conta que em 1963, o partido Baath entrou no poder do país. Carregava 

como seus ideais o pan-arabismo, que é um partido político que tinha como objetivo unir os 

países de cultura árabe, língua e nacionalismo, no qual era anti-imperialista. Em função disso, 

a ação de resistir a este partido, por parte tanto dos líderes religiosos quanto da população 

civil é o que resulta na guerra vivida na atualidade.  

No ano de 1967, o estado de Israel venceu a Guerra dos Seis Dias e tomou posse as 

Colinas de Golã, da Síria. “A frustração social pela perda desse território, entre outros 

descontentamentos, teria favorecido a ascensão do militar Hafez Al-Assad ao poder na Síria, 

através de um golpe de Estado” (MENDONÇA, 2018, p. 1). Al-Assad comandou o país por 

30 anos, a autora também conta que em seu governo, ele aliou-se ao Egito e iniciou a Guerra 

do Yom Kippur contra Israel, o qual tinha muito poder bélico e acabou vencendo o conflito, 

atacando próximo a Damasco na Síria e Cairo no Egito.  

Também em 1976, Hafez Al-Assad invadiu com suas forças militares o Líbano. 

Mendonça (2018), explica que durante a estada de Hafez no poder, que também comandava o 

partido Baath, a opressão do Estado e os conflitos travados já afetavam a população civil do 

país.  

A autora ainda conta que o presidente Bashar Al-Assad só assumiu o país em 2000, 

após a morte de seu pai, Hafez. A partir do mandato do seu governo, a corrupção e a falta de 

liberdade política se tornaram crescente ao longo dos anos, “embora noticiasse que seu 

governo seria equilibrado, ao que diz respeito a atuação do Baath, Assad continuou com a 

repressão estatal a qualquer movimentação contrária ao seu governo” (MENDONÇA, 2018, 

p. 1). Logo começaram a surgir muitas críticas da população que ao longo do tempo foram 

tomando grandes dimensões através de protestos e manifestações. Mendonça (2018), ainda 

relata que a política de Bashar integra privatizações que centralizava serviços nas mãos de 

aliados, causando corrupção em redes e concentrando as riquezas.  

Segundo Furtado, Roder e Aguilar (2014), as manifestações contra o governo de 

Bashar cresceram, e em 2010 foi criado o movimento Primavera Árabe, na Tunísia que foi o 

marco inicial para a guerra.  O presidente Bashar Al-Assad se recusou a renunciar após a 

revolta da população, mas ele decretou estado de emergência que duraria 48 meses, aprovou a 

nova Constituição, na qual era chamada de Estado de Sítio e realizou eleições, porém a 

oposição continuou lhe contestando e exigindo a sua queda. A Primavera Árabe serviu de 

inspiração e exemplo para os militantes desafiarem a ditadura que comandava o país.  

Mendonça (2018), acrescenta que o movimento era fortemente apoiado pelas mídias e 

conquistou o fim do Estado de Sítio e as eleições multipartidárias. Mas o governo dizia 
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interpretar os movimentos como uma intervenção terrorista estrangeira, e seguia atacando 

violentamente estes protestos. No ano de 2014, devido à fragilidade em que encontrava o país, 

o Estado Islâmico invadiu a Síria e acabou conquistando uma boa parte do território. Este 

grupo é considerado o maior responsável até os dias atuais e declarou seu califado 

inicialmente na cidade de Mossul3. A Guerra contra o Estado Islâmico é considerada, nos dias 

de hoje um dos conflitos mais longos da humanidade. 

 

2.3 O Estado Islâmico 

 

Segundo Furtado, Roder, Aguilar (2014), o Estado Islâmico é um grupo considerado o 

maior responsável pelos atentados na guerra da Síria. O grupo é conhecido por apoiar a 

extrema violência como meio de defender o povo muçulmano, excluindo aqueles que não 

seguem os princípios de Maomé. 

Conforme Lauria, Silva e Ribeiro (2015), em 29 de junho de 2014 o grupo do Estado 

Islâmico (EI) declarou Ibrahim ibn Awad, conhecido como Abu Al-Bagdhadi como califa do 

califado islâmico da região noroeste do Iraque e do centro da Síria, porém a história por trás 

deste grupo está ligada a história mais antiga da região, no século VII. Os autores contam que 

após a morte de Maomé, o qual era fundador do islamismo e responsável pelo Corão, o livro 

sagrado, os seus seguidores aceitaram a criação de um califado que seria uma continuação do 

seu governo. “O califa seria literalmente um sucessor do profeta como chefe da nação e líder 

político, religioso e militar da comunidade muçulmana, com poder para aplicar a Lei Islâmica 

(Sharia)” (LAURIA; SILVA; RIBEIRO, 2015, p. 1). 

Embora os fiéis seguidores soubessem a condição de um governo apoiado na religião, 

os autores ainda contam que no instante de resolver quem seria o principal líder, aconteceu 

um rompimento entre os sunitas4 e os xiitas5. De acordo com Lauria, Silva e Ribeiro (2015), 

os xiitas indicavam que o líder deveria ser da família de Maomé, mas o profeta não tinha 

filhos homens, então o seu genro Ali ibn Abi Talib, o qual era casado com a filha de Maomé, 

Fátima, era indicado para o cargo. Já os sunitas, o qual é o maior grupo onde 90% dos 

muçulmanos fazem parte, defendiam que qualquer fiel poderia se candidatar ao cargo, já que 

na sua concepção Maomé não tinha filhos homens, mas o candidato deveria ser aceito por 

                                                 
3 Local onde aconteceram as filmagens do documentário “Margens de uma Guerra”. 
4 Sunitas: aqueles que apoiam as crenças de Maomé que representam 90% dos mulçumanos existentes no mundo 

(BALTA, 2010, p. 132). 
5 Xiitas: segundo cisma do Islã, ocorrido no ano de 657. Divide-se em duas escolas: a dos duodecimanos ou 

imamitas, que veneram doze Imãs (o culto oficial do Irã), e os ismaelitas, que veneram somente sete. Cerca de 

10% dos mulçumanos seguem as doutrinas xiitas (BALTA, 2010, p. 131). 
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consenso de toda a comunidade. Porém, havia uma urgência para definir quem seria o 

sucessor de Maomé, pois Ali seria ainda muito jovem para o cargo, então Abu Bakr que era 

amigo do profeta acabou se tornando o califa, mesmo com a negação dos xiitas. Antes da sua 

morte, Abu apontou quem seria o seu substituto criando um conselho para decidir o próximo 

califa, chamado Uthman ibn Affan que acabou instigando os conflitos. Os autores ainda 

relatam sobre Uthman que:  

 

Já que era membro de uma família rica e considerado possuidor de privilégios que 

Maomé havia combatido. A crise teve como consequência o assassinato de Uthman 

por rebeldes e a abertura para que Ali se tornasse califa, conforme a vontade dos 

xiitas. Naquele contexto, a divisão entre as vertentes já estava muito profunda e, 

cinco anos mais tarde, Ali também foi assassinado por um opositor. O próximo 

califa foi novamente o de preferência dos sunitas e desde então inúmeros conflitos 

foram travados e sub-vertentes surgiram dentro da complexidade que é a 

comunidade islâmica (LAURIA; SILVA; RIBEIRO, 2015, p. 2). 

 

Mesmo com esta oposição entre os sunitas e xiitas, o califado possui particularidades 

que podem esclarecer as ações do Estado Islâmico. Lauria, Silva e Ribeiro (2015), explicam 

que o crescimento do território do Islã foi considerado o melhor desempenho do califado, 

logo, o sistema de governo se tornou o símbolo da comunidade islâmica. No que diz respeito 

à política, os sunitas são mais radicais e usam os atentados terroristas em forma de protesto.  

Os autores ainda relatam que após os atentados de 11 de setembro de 2001, realizado 

por alguns membros da comunidade sunita Al-Qaeda, os Estados Unidos invadiram o Iraque 

em 2003 com o argumento de combater o terrorismo. “Derrubaram o ditador Saddam Hussein 

e declararam seu partido - Baath - ilegal, marginalizando os sunitas como um todo” 

(LAURIA; SILVA; RIBEIRO, 2015, p. 2) os autores ainda destacam que esta invasão no 

Iraque causou grandes conflitos, e os norte-americanos tiveram que enfrentar inúmeros grupos 

militares iraquianos, entre eles o Jama’at al-Tawhid wal-Jihaduma. Este grupo foi criado em 

1999, comandado Abu Musab al-Zarqawi (jordaniano).  

Lauria, Silva e Ribeiro (2015) contam, que no ano de 2000, o grupo se aliou com 

Osama Bin Laden e mudou o nome para Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, ou mais 

conhecido como Al Qaeda do Iraque. Em 2006, os Estados Unidos promoveram um ataque 

aéreo contra o líder do grupo, al-Zarqawi onde foi morto e Abu Omar al-Baghdadi acabou se 

tornando líder. Em 2011, a Al Qaeda ganhou apoio financeiro do Ocidente para entrar na 

guerra da Síria ao lado dos rebeldes, neste mesmo ano os EUA acabaram retirando uma boa 

parte das suas tropas do Iraque. Mesmo com a criação de uma nova constituição que tornou o 

país em uma república parlamentarista, os conflitos ainda continuaram e consequentemente 
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um novo grupo se criou. Em 2013, Abu Bakr Al-Baghdadi comunicou a unificação das forças 

do Iraque e da Síria em uma organização, o Estado Islâmico do Iraque (Frente Al-Nusra) e do 

Levante (EIIL), mas Al-Nusra negou se juntar ao grupo, e então os dois grupos operaram 

separadamente até quando surgiu um conflito entre eles. Neste instante de desenvolvimento 

das ações para combater a Síria, o Levante acabou rompendo seus laços com a Al-Qaeda, 

contestava a autoridade do líder e negava o pedido para ficarem no Iraque, assim deixando a 

Síria sob controle da Al-Nusra. Devido aos grandes ataques do grupo, acabaram conquistando 

diversas cidades e em junho de 2014 o califado do Estado Islâmico foi declarado.  

Para Lauria, Silva e Ribeiro (2015), o Estado Islâmico conquistou áreas 

progressivamente com a comunidade sunita, devido a fragilidade política que viviam estas 

zonas em que atuavam. E com a integração de diversos grupos, entre eles a aliança com os 

comandantes militares de Saddam Hussein e alguns funcionários do partido Baath. O Estado 

Islâmico acabou se beneficiando do dinheiro e da aprovação de conflitos que vinham de 

diversas localidades do mundo. Os autores ainda afirmam que a fonte que financia o Estado 

Islâmico é o petróleo iraquiano, pois desde 2014 o grupo controla boa parte da indústria de 

petróleo do Iraque que fica situada no norte do país, também controla o campo de gás de 

Shaar e Baiji onde está a maior refinaria iraquiana (LAURIA; SILVA; RIBEIRO, 2015). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Elencou-se conceitos de autores que dão suporte teórico à presente pesquisa. 

 

3.1 O documentário  

 

Embora, o gênero documental tenha surgido no início do século passado, muitas ainda 

são as definições para este tipo de produção. O documentário abrange uma parcela da 

realidade, forma opiniões e amplia o debate acerca de determinado tema. Estas produções 

servem como um modo de contar histórias, relatos que em muitos casos não cabem num filme 

de ficção, pela estrutura narrativa e pela credibilidade que os realizadores pretendem alcançar. 

Para Bill Nichols (2005), o documentário é definido pela diferença entre filme de ficção ou 

filme experimental, mas em algumas situações conceitua-se as reproduções de acordo com a 

realidade do tema. Embora, muitos acreditem que o documentário seja uma retratação da 

realidade, o trabalho expõe o olhar do seu diretor. O documentário não é uma réplica da 

realidade, que interpreta e exibe o mundo no qual se vive. Nichols acredita que o 

documentário, “representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez 

nunca se tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos 

sejam familiares” (NICHOLS, 2005, p. 47).  

A história do documentário começou com as invenções de Thomas Edison e os irmãos 

Louis Lumière e Auguste Lumière, que segundo Silvio Da-Rin (2004) trouxeram uma forte 

base tecnológica para a indústria do cinema. Em 1894, Thomas Edison criou o quinetoscópio 

que era um instrumento de reprodução interna de filmes. Conforme Da-rin (2004), o 

instrumento funcionava como uma máquina de moeda e os filmes produzidos para este 

equipamento eram baseados no entretenimento. “As filmagens consistiam em uma única 

tomada com atores, diante de fundos negros, longe da grande e pesada câmera de filmagem, o 

quinetógrafo” (DA-RIN, 2004, p. 24). 

O autor ainda conta que diferente dos filmes de Edison, Louis Lumière lançou filmes 

de curta duração, que apresentavam situações cotidianas em movimento, um deles foi a Saída 

dos trabalhadores das fábricas Lumière. Os filmes de Lumière em primeiro momento 

ganharam destaque devido a sua qualidade e por apresentar cenas da realidade que antes não 

eram vistas. Bill Nichols (2005), afirma que os filmes de Lumière abrem uma janela para o 

mundo histórico devido a sua fidelidade a imagem captada. “Parece estar a um passo do 

documentário propriamente dito” (NICHOLS, 2005, p. 117). 
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De acordo com Da-rin (2004), foi apenas nos anos 20 que o gênero documentário 

começou a ganhar posicionamento com os filmes de Robert Flaherty e Dziga Vertov. O marco 

para o começo do documentário propriamente dito foi com a obra de Flaherty, Nanook - O 

Esquimó. Nesta obra, Flaherty captou a vida dos esquimós que viviam no Canadá. O objetivo 

de Flaherty era transmitir um ponto de vista, mostrar um conteúdo descritivo e criativo e 

apresentar uma nova forma de representar a realidade. Segundo o autor, Nanook abriu novos 

horizontes para o cinema que se preocupava com o registro da realidade. O autor ainda 

acrescenta: “neste sentido, tornou-se o protótipo de um novo gênero e pode ser considerado o 

fechamento definitivo do período Lumière” (DA-RIN, 2004, p. 53). 

Para Manuela Penafria (1999), os cineastas Robert Flaherty e Dziga Vertov, além de 

criarem as condições necessárias para definir o gênero documentário, confirmam que é 

indispensável que as imagens do filme tenham relação com a realidade que existe fora do 

filme. “O cineasta deve sair para fora do estúdio e registrar in loco a vida das pessoas e os 

acontecimentos do mundo” (PENAFRIA, 1999, p. 1). Corroborando com este pensamento, 

vale afirmar que quando o cineasta tem o ato de registrar in loco as imagens, 

consequentemente o seu enfoque sobre o tema é transmitido no documentário.    

Da-rin (2004), conta que a consolidação do gênero viria com o movimento 

documentarista britânico de John Grierson. Em um de seus artigos, “First Principles of 

Documentary”, Grierson estabeleceu características diferentes para a produção dos 

documentários, que foram o marco para o gênero ganhar identidade própria. Particularidades 

que abordavam em seus temas os problemas sociais da Grã-Bretanha. Penafria Acrescenta: 

 

As temáticas eram apresentadas segundo um determinado ponto de vista. Grierson 

fala-nos em “revelar a realidade do objecto tratado”, em criar uma interpretação. 

Essa revelação e interpretação que poderemos designar por ponto de vista, recai 

sobre as temáticas abordadas nos filmes e registradas in loco (PENAFRIA, 1999, 

p.2).  

 

Sabe-se que o ponto de vista do cineasta, os sons e a imagem formam um conjunto 

importante para a formação da narrativa de um documentário. Sobre esta construção Manuela 

Penafria (1999), afirma que a partir do movimento britânico ficou estabelecido que é preciso o 

ponto de vista do documentarista na obra, para que o resultado final do documentário seja um 

confronto entre os dois olhares: o da câmera e do cineasta.  

Da-rin (2004), destaca que as características da escola britânica permanecem até os 

dias atuais, pois sendo uma das definições ainda é a função social que o gênero possui 

construindo argumentos através dos diferentes pontos de vistas.  
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O autor ainda conta que no final dos anos 20 devido à grande proporção que os filmes 

americanos alcançaram, Grierson percebeu que a função social que existia no seu trabalho 

seria melhor aceita no campo governamental e assim se aproximou de Stephen Tallents que 

era secretário do Empire Marketing Board (EMB), um grupo que se dedicava a propaganda. 

“O cerne da proposta de Grierson a Tallents era associar a publicidade dos produtos do 

Império à criação de uma cinematografia voltada para a promoção da integração social e de 

uma cidadania madura” (DA-RIN, 2004, p. 59). Baseado nesta proposta, Grierson teve a 

oportunidade de mostrá-la em seu primeiro e único filme como diretor, Drifters. O filme 

mostrava o trabalho dos pescadores em alto mar e a retirada do pescado. Segundo Da-rin 

(2004, p. 61), “Grierson desenvolveu um intenso trabalho de promoção do movimento do 

documentário junto à crítica especializada e às autoridades, através de artigos, palestras e 

contatos”. 

 

3.1.1 Os gêneros documentais 

 

Apesar do documentário ser uns dos gêneros do cinema e possuir na sua realização 

modos de produção iguais ao de um filme ficcional, este gênero possui características 

próprias. Para Manuela Penafria (2001), o documentário não possui uma única orientação, por 

isso é essencial que o documentarista esteja sempre acessível para receber novas informações 

de terceiros. A autora ainda esclarece que “fazer um documentário implica estabelecer uma 

relação de compromisso e uma relação de confronto com a realidade” (PENAFRIA, 2001, p. 

7). Já para Bill Nichols (2005), os documentários buscam nos convencer devido a força do seu 

argumento, ponto de vista, ou pelo atrativo e poder da sua voz.  

Nichols (2005) explica que a voz é uma característica que está presente nos 

documentários pela maneira com que se forma o seu tema, é através da voz que a execução do 

documentário e a essência do tema é apresentada. O autor ainda conta que a voz serve para 

concretizar a relação do cineasta com o mundo. É através da fala que o documental revela o 

ponto de vista do cineasta, pois nesta está a forma de criar do realizador 

Vale ainda ressaltar que Bill Nichols (2005) aponta seis principais modos de 

documentários. O autor defende que essas formas “determinam uma estrutura de afiliação 

frouxa, na qual os indivíduos trabalham; estabelecem as convenções que um determinado 

filme pode adotar e propiciam expectativas específicas que os espectadores esperam ver 

satisfeitas” (NICHOLS, 2005, p. 135). A estrutura defendida pelo autor compreende os 

processos de produção, desde a escolha do tema até atingir as expectativas de quem assiste. 
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Nichols (2005) ainda afirma que as características desses modos são dominantes, porque 

estruturam toda obra, mas ainda resta uma margem de liberdade para sua organização.  

Entre os modos propostos pelo autor estão: o poético, que se utiliza da subjetividade 

representando o mundo histórico e leva muito em conta a estética, como a continuidade e o 

tempo da história. Nichols (2005, p. 139) fala que “a dimensão documental do modo poético 

de representação origina-se, em boa medida, do grau em que os filmes modernistas se 

baseiam no mundo histórico como fonte”. Este modo de documentário faz uso de obras 

literárias, poemas e também de imagens que não transmitem alguma informação direta, mas 

transmitem uma impressão no espectador sobre a imagem. 

O modo expositivo, conforme Nichols (2005), faz uso da objetividade e da defesa de 

argumentos e pouco se preocupa com a estética. Este modo de produção usa uma determinada 

realidade para transmitir conhecimento sobre a mesma, fazendo o uso do comentário com voz 

de Deus, no qual é um ponto forte neste modo documental é o orador. Ele é ouvido, mas não é 

visto. Para Bill Nichols (2005, p. 144), “o comentário com voz-over parece literalmente acima 

da disputa, ele tem a capacidade de julgar ações no mundo histórico sem se envolver nelas”. 

De acordo com Nichols (2005), o modo observativo: neste tipo de documentário o 

cineasta busca não interferir na produção, visto que o documentarista tem a intenção de 

mostrar a realidade como ela é, busca captar as imagens dos fatos sem que a sua equipe e o 

seu ponto de vista sejam notados. Logo, há pouca movimentação de câmera e trilha sonora e, 

também, não tem narração. Nichols (2005), afirma que os documentários observativos 

possuem uma força especial por darem uma ideia de duração real dos acontecimentos. Eles 

não seguem com o ritmo dramático dos filmes de ficção, e a montagem, às vezes, apressada 

das imagens dos documentários expositivos ou poéticos.   

O modo participativo: no tipo de documentário participativo destaca-se a participação 

direta entre o documentarista e o tema, destaca Nichols (2005). As imagens são marcadas por 

entrevista onde mostra o envolvimento do cineasta com a fonte e com a equipe, ou qualquer 

outro tipo de envolvimento direto. “A sensação da presença em carne e osso, em vez da 

ausência, coloca o cineasta na cena. Supõe-se que o que se aprende vai depender da natureza e 

da qualidade do encontro entre cineasta e tema, e não de generalizações sustentadas por 

imagens que iluminam uma dada perspectiva” (NICHOLS, 2005, p. 155). Quando se assiste 

este tipo de documentário, espera-se ver o mundo histórico através de pessoas que vivenciam 

o tema retratado, e não uma visão de alguém que transmita o tema conforme o seu ponto de 

vista. Pode-se dizer que por este motivo se dá a importância do envolvimento direto entre o 

documentarista e a fonte.  
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O modo reflexivo: o documentário reflexivo transmite para o espectador a relação 

definida entre a fonte e o cineasta e também o método de filmagem usado (NICHOLS, 2005). 

Além disso, pode-se perceber a reação da fonte diante da equipe e da câmera, esse modo de 

documentário estabelece no cineasta uma consciência para construir a representação da 

realidade. Para o autor, o modo reflexivo “é o modo de representação mais consciente de si 

mesmo e aquele que mais se questiona” (NICHOLS, 2005, p. 166). 

Para Nichols (2005), o modo performático utiliza o aspecto expressivo ou subjetivo da 

relação do cineasta com o tema e também, da aceitação do público. Esse modo de 

representação enfatiza a nossa compreensão, não pela objetividade sobre o tema, mas 

conforme os nossos sentimentos, afetos e memórias. Nichols (2005) retrata que pertencem a 

este tipo de documentário, os filmes de vanguarda, pois há um uso excessivo de estilo.  

Cabe salientar que os documentários, enquanto gênero jornalístico, abordam temáticas 

de extrema importância para a sociedade, permitindo que a mesma possa refletir sobre 

questões políticas, religiosas, culturais entre outras. Sendo assim, cria-se um imaginário 

coletivo e tem-se a propagação, bem como a convicção da transmissão da realidade.  Segundo 

Melo, Gomes e Morais (2001) uma das características que definem os documentários 

jornalísticos é o uso de imagens e depoimentos. Melo, Gomes e Morais (2001, p. 8) 

acrescentam: 

 

O documentário, enquanto gênero, é produzido com objetivos bem claros de 

evidenciar recortes da realidade. Partindo de um fato, procura mapear outros fatos 

correlacionados, acontecimentos interligados, causas e conseqüências. Traz consigo 

o tom de explicação, apresenta imagens e depoimentos que comprovam o que é dito 

e também funcionam como registro, como mecanismo de resgate da memória 

humana. 

 

Nos documentários jornalísticos é possível ver a presença destes documentos. 

A característica informacional do gênero jornalístico coloca os relatos e outras possíveis 

fontes como uma forma de documento para contestar a realidade do que está sendo 

transmitido. Outra característica que Melo, Gomes e Morais (2001) destacam nos 

documentários jornalísticos é o uso de montagens ficcionais para simular os fatos, os autores 

relatam que: 

 

[...] partindo princípio que o jornalismo não é o repasse da verdade, mas a narração 

de ações discursivas que permitem construir diferentes universos de referência para 

a definição de sentidos que também investigamos o papel da ficção na construção da 

realidade. Observamos que, não apenas o uso de personagens e elementos ficcionais, 

mas também o emprego da metáfora mostram o quanto ficção e realidade estão 

intrinsecamente relacionados, ainda que alguns insistam em acreditar que o 
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documentário trabalhe apenas com elementos reais (MELO; GOMES; MORAIS, 

2001, p. 9). 

 

Levando em consideração essas características dos documentários jornalísticos, a 

reflexão que fica em torno disto, é que a ficção e documentário na maioria dos casos estão 

juntos, pois quando não existe documento para mostrar e dar credibilidade a realidade, os 

cineastas fazem uso da ficção para contar o fato e fazendo com que o mesmo, não fuja da 

realidade. Baseando-se que a ficção também é uma forma de contar histórias.  

Segundo Cássio dos Santos Tomaim (2015), a televisão foi responsável por manter a 

produção de documentários como exibidora e produtora de filmes. Então, a partir da década 

de 60 que através do telejornalismo que a produção documental começou a se expandir nos 

telejornais, exibindo temas de interesse público. “Porém, esta inserção do documentário na 

programação televisiva acabou provocando confusões em termos narrativos e estéticos, 

aproximando-o do jornalismo” (TOMAIM, 2015, p. 33). 

Tomaim (2015), afirma que o documentário explora o tema e busca olhar por um 

ângulo que ainda não tenha sido mostrado. Como exemplo o autor cita o filme de José 

Padilha, Ônibus 174 que retrata a história do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, que 

procurou um tratamento mais profundo sobre o tema. O autor acredita que a produção do 

documentário exige do cineasta criatividade ao reunir provas, imagens, sons que compõem o 

tema, para depois construir seu próprio argumento.  

O autor ainda conta que nos dias atuais, existem inúmeros tipos de documentários que 

são transmitidos em televisões abertas ou por assinatura e que abrangem temas históricos e 

populares, mas que não se pode perder de vista a verdadeira tradição do documentário que é a 

vocação de representar o outro. 

 

3.1.2 As mudanças do estilo documental 

 

Conforme Luís Nogueira (2010) no final da década de 50 surgiu o movimento 

cinematográfico Francês, Nouvelle Vague, no qual o principal idealizador foi François 

Truffaut e Jean-Luc Godard, que traziam conceitos como o uso de câmera na mão para dar 

mais movimento às imagens. A partir do movimento francês o cinema se depara com uma 

nova forma de fazer documentários, desconstruindo o modelo clássico no uso de câmeras e 

narrativas. Nogueira (2010, p. 140) complementa: 
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Se o realismo poético e o neo-realismo nos permitem vislumbrar os primeiros 

indícios e sinais de modernidade, a nouvelle vague pode, e julgamos que deve ser 

vista como a verdadeira declaração de modernidade na história do cinema. É então 

que o cinema se depara com um vasto conjunto de desafios e rupturas à sólida 

tradição do classicismo. 

 

A Nouvelle Vague foi um movimento que, a partir das novas características de fazer 

documentários, levou os cineastas a criarem uma narrativa documental mais completa que, 

Segundo Nogueira (2010), significou uma libertação da arte cinematográfica nos termos 

técnicos, estilísticos, estéticos e éticos. 

 

3.1.3 A história do documentário no Brasil 

 

De acordo com Gustavo Soranz Gonçalves (2006), o cinema teve início no Brasil em 

1896, partindo primeiramente com exibições no Rio de Janeiro, São Paulo, e depois 

avançando para outras cidades importantes. No Rio de Janeiro, a primeira sala fixa de 

exibições apresentava as imagens em movimento, na qual fazia muito sucesso na época. O 

principal dono desta sala era um imigrante italiano chamado Pascoal Segreto. O autor ainda 

conta que na busca incessante pela inovação das salas exibidoras, Pascoal viajava seguido 

para Paris e Nova Iorque, e em uma de suas viagens, o seu irmão Afonso Segreto filmou a 

primeira imagem do cinema brasileiro que mostrava a Baía de Guanabara (RJ). Afonso fez as 

filmagens a bordo do navio “Brésil”, no qual regressava de Paris. Estas primeiras imagens 

documentais ficaram conhecidas como “tomadas de vista”, que eram realizados por todo o 

Brasil, com o objetivo de mostrar a cultura e tradição das diferentes regiões do país.  

O autor ainda conta que na década de 20, as cidades brasileiras sofriam com a falta de 

infraestrutura, e por este motivo prevaleceu as produções mais simples de cinema, onde eram 

produzidos documentários e cinejornais com o objetivo de adquirir fundos para a produção de 

filmes ficcionais. Assim, “as câmeras cinematográficas foram incorporadas ao material de 

trabalho de antropólogos que viajavam pelo país para registrar e documentar populações 

indígenas” (GONÇALVES, 2006, p. 80). 

Os filmes produzidos no ano de 1917, Rituais e Festas Bororo, segundo Gonçalves 

(2006), foram considerados pelos críticos cineastas, as primeiras produções de sucesso sobre 

montagem cinematográfica do cinema brasileiro, e também considerados os primeiros filmes 

de cunho antropológico do mundo. Nesta época, o cinema de propaganda também fez sucesso 

ao se mostrar muito competente em registrar as belezas naturais do Brasil, pois os estrangeiros 

já possuíam interesse pelas imagens exóticas que o país oferece.  
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O filme São Paulo, produzido em 1929 por Rudolf Rex Lustig e Adalberto Kemeny, é 

considerado um dos clássicos do cinema mudo do Brasil. Gonçalves (2006), conta que o filme 

retrata o dia e o desenvolvimento da cidade de São Paulo, e que o longa foi nitidamente 

inspirado no filme Berlim Sinfonia de uma Metrópole, feito em 1927 e produzido por Walther 

Ruttman e Rei do Cangaço, produzido por Benjamim Abrahão em 1936.  E que estes filmes 

possuem imagens que estão presentes nos filmes nordestinos e se tornaram uma referência 

para esta temática. 

O autor ainda destaca que a Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), criado 

em 1936 pelo governo federal, tinha como objetivo “mostrar uma imagem positivista do 

Brasil, com intenção de democratizar o conhecimento partindo das classes intelectualizadas 

para as desfavorecidas através de documentários rurais, de fauna e flora” (GONÇALVES, 

2006, p. 81). Mas o autor explica que o Departamento de Imprensa e Propaganda e o Serviço 

de Informação do Ministério da Agricultura, também foram órgãos públicos federais que, 

além do INCE, ganharam destaque nas produções de documentário, apesar de possuírem certo 

sensacionalismo devido ao governo que liderava o país na época, o estado de Getúlio Vargas. 

Mais adiante, os anos 60 ficou marcado como o período moderno do documentário 

brasileiro, pois, “a temática exótica das florestas e seus povos dá lugar a uma temática que 

busca refletir sobre o subdesenvolvimento do país e a desigualdade social” (GONÇALVES, 

2006, p. 83). Conforme o autor, nesta época, já começara a ser produzidos filmes que 

possuíam elementos estéticos do cinema novo, e o cenário político apoiava a realização de 

diversos filmes que através do cinema, procuravam valorizar o interior do país. E então, os 

temas passaram a englobar questões populares e regionais sobre cultura, religião, economia, 

entre outros. Assim, segundo Gonçalves (2006), o documentário começa a se consolidar como 

gênero, sendo inspirado pelo cinema verdade.  

Gonçalves (2006), relata que no seminário apresentado pela UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) em 1962 no Rio de Janeiro  

estavam presentes jovens que se destacavam no desenvolvimento do cinema brasileiro, entre 

eles o documentarista sueco Arne Suckdorff, e levou dois gravadores Nagra, e a partir disto 

surgiu os filmes que fazem uso do som direto. Desde a sua experiência no seminário, o 

cineasta desenvolveu o Caravana Farkas, “um grupo formado por cineastas que se revezavam 

nas diferentes funções da realização cinematográfica e percorriam o interior do país, 

documentando suas manifestações mais populares, num esquema coletivo de produção” 

(GONÇALVES, 2006, p. 83). Neste período, o autor ainda conta que os cineastas transmitiam 

uma visão crítica sobre o desenvolvimento do país e também a valorização da cultura 
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regional, e eram apoiados pelo Centro Popular de Cultura6 e da União Nacional dos 

Estudantes.  

“Durante a ditadura militar, muitos diretores foram perseguidos pelo regime ditatorial 

e tiveram seus filmes censurados, assim surgem experiências significativas na busca por 

formatos de documentários televisivos ou jornalismo investigativo” (GONÇALVES, 2006, 

p.84). O autor ainda destaca que em 1972 foi criado pelos jornalistas Vladimir Herzog e 

Fernando Pacheco Jordão na TV Cultura de São Paulo, o telejornal A Hora da Notícia 

(GONÇALVES, 2006, p. 84). Que mostrava a realidade do Brasil, diferente da imagem criada 

e transmitida pelo governo militar. Em 1974, o telejornal teve fim devido a perseguições 

políticas. E então, foi criado o programa Globo Repórter: “derivado de uma série de dez 

documentários, chamada Globo Shell Especial, o Globo Repórter era desvinculado do 

departamento de Jornalismo, totalmente idealizado pelos cineastas, que buscavam revelar o 

país desconhecido através de uma linguagem experimental e inovador” (GONÇALVES, 

2006, p. 84). 

O programa trabalhou com uma equipe formada por Eduardo Coutinho, Luiz Carlos 

Maciel, Hermano Penna, Maurice Capovilla, e Walter Lima Jr, até 1983, o autor conta que foi 

quando o filme de 16mm é trocado pelo vídeo e os cineastas pelos repórteres. E apesar do 

período da época estar passando por uma transição política,  o programa sofria com a censura 

interna da emissora e devido a isso, os cineastas produziam tanto documentários como filmes 

de ficção.  

Na década de 80 aconteceu uma reestruturação política no Brasil, foi quando os 

começaram a aparecer os movimentos sociais. Gonçalves (2006), destaca que entre estes 

movimentos, surgiu a Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), no qual tinha como 

objetivo a democracia nas produções brasileiras, e uma das produções deste período são do 

Centro de Trabalho Indigenista, onde foram realizadas pela antropóloga Dominique Gallois e 

o diretor Vicent Carelli, em contato direto com etnias do Norte do país. As produções faziam 

uso do vídeo para criar uma discussão e reflexões em torno da identidade dos povos, e em 

muitos casos os próprios indígenas eram autores e realizavam os documentários.  

No ano de 1989 surgiu o programa produzido por Nelson Hoineff, Documento 

Especial que conforme o autor, apresentava reportagens e documentários, e tinha como 

objetivo mostrar na tv a realidade do cotidiano das cidades. “Longe da imagem estetizada das 

                                                 
6 O Centro Popular de Cultura (CPC) foi constituído em 1962 no Rio de Janeiro, por um grupo de intelectuais de 

esquerda em associação com a União Nacional dos Estudantes (UNE), com o objetivo de criar e divulgar uma 

“arte popular revolucionária”. O núcleo formador do CPC foi formado por Oduvaldo Viana Filho, pelo 

cineasta Leon Hirszman e pelo sociólogo Carlos Estevam Martins (KORNIS, 2018). 
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grandes emissoras, deu voz aos pobres, excluídos e marginais, com uma abordagem de 

cinema-verdade, longe do sensacionalismo barato” (GONÇALVES, 2006, p. 87). O programa 

foi ao ar até 1997 com transmissões na SBT, Rede Manchete e Rede Bandeirantes.  

Ainda conforme Gonçalves (2006), o documentário de longa-metragem volta às salas 

de cinema só no final dos anos 90 apresentando inúmeras temáticas, fazendo muito sucesso 

com o público e na crítica de cinema. Esta crescente de filmes mostrou a força do 

documentário no cinema brasileiro contemporâneo, a partir dos anos 2000. 

 

O documentário se mostra o campo ideal para experimentações de linguagem, como 

em O Prisioneiro da Grade de Ferro, 2004, de Paulo Sacramento, filme que relata a 

vida dos detentos do presídio Carandiru, com trechos filmados pelos próprios 

detentos e Ônibus 174, de José Padilha, 2004, filme que se utiliza de imagens de 

arquivo para analisar o famoso seqüestro de um ônibus ocorrido no Rio de Janeiro, 

evento que marcado pela onipresença da mídia e ação desastrosa da polícia 

(GONÇALVES, 2006, p. 88). 

 

Em 2003 foi criado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, com a 

TV Cultura, e com a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

também com apoio da Associação Brasileira de Documentaristas, o programa DOCTV. Que 

tinha como objetivo “fomentar a regionalização da produção de documentários, incentivando 

a parceria da produção independente com as tvs públicas” (GONÇALVES, 2006, p. 89). Este 

programa realizou diversos projetos que impulsionaram o audiovisual no país, e sempre 

buscando abranger temas sociais e culturais do Brasil.  

Segundo o autor,  DOCTV também incentivou na criação de programas financiados 

por emissoras públicas, com isso, foi criado o programa Documenta Brasil pela SBT e pela 

Associação Brasileira de Produtoras Independentes. Gonçalves (2006, p. 90) conta que: 

 

Foi lançado, ainda, um programa de coprodução e exibição internacional na Ibero-

América, intitulado DOCTV Ibero-América. Ao final de sua terceira edição, 

atualmente em fase de produção, o DOCTV contabilizará cerca de 100 filmes 

realizados em parceria com produtores independentes. 

 

 Os filmes produzidos por estes programas eram realizados em diferentes regiões 

brasileiras. 

Gonçalves (2006), ainda relata que devido ao grande avanço da tecnologia atualmente 

o fácil acesso aos equipamentos gerou um crescimento na produção de documentários 

produzidos no país. Os profissionais que tem interesse em produzir trabalhos experimentais 

de curta duração começam a, cada vez mais, produzir trabalhos, as trocas de linguagens 
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marcam as produções que começavam a ter uma ampla abordagem sensível sobre a realidade, 

traçando um novo caminho para os documentários. O autor ainda afirma que: 

 

A diminuição no tamanho dos equipamentos digitais, a facilidade no transporte e a 

consequente diminuição das equipes, têm proporcionado o surgimento de obras 

construídas em primeira pessoa, aonde a relação do realizador com a realidade vai 

muito além de questões sobre a representação do real, ampliando os limites do 

gênero (GONÇALVES, 2006, p. 89). 

 

Estes elementos que o autor cita anteriormente claramente podem ser vistas no 

documentário, “Margens de uma guerra: heróis e vítimas de Mossul”, onde o produtor vai até 

o local da guerra, em Mossul e passa longos dias vivendo no conflito e registrando as imagens 

através de pequenos equipamentos e gravações feitas à mão livre. Ele apresenta a sua relação 

com o real e interferindo no mesmo, através das fontes e de acompanhar um grupo de 

militares que vão ao combate. Como se pode perceber, estas transformações documentais 

seguem até os dias atuais, sendo importante que estes elementos sejam usados, pois facilita 

que a representação da realidade seja cada vez mais próxima a sua veracidade. 

 

3.1.4 Documentário e telejornalismo 

 

Segundo Ivanise Hilbig de Andrade (2012), diversos elementos foram herdados do 

cinema em documentários televisivos. A autora afirma que alguns destes elementos são: a 

forma de enquadramento, duração das cenas, trilha sonora, uso da fotografia, a maneira de 

abordar os temas e o dinamismo nas produções. Também existem outros elementos herdados 

do telejornalismo como: as entrevistas, apresentações em estúdio e o uso da voz off.  Estes 

elementos “são residuais na constituição do subgênero documentário televisivo, 

permanecendo como características regulares deste subgênero desde o fim da década de 

1970” (ANDRADE, 2012, p. 9). 

Andrade (2012) conta que em meados dos anos 2000, apesar dos movimentos de 

câmera mais idealizados ainda estarem presentes nas produções, nesta época o uso de planos 

sequência começam a ser usados, pois havia um grande desenvolvimento de grandes 

reportagens, onde o repórter acompanha e se insere no dia a dia na história dos personagens, 

abordados nas produções do programa. A autora afirma que esta mudança na forma de 

produzir os documentários televisivos já se aproximava ao telejornalismo diário, onde existem 

produções mais rápidas e ágeis devido ao pouco tempo que lhe é disponível para executá-lo. 

A autora ainda aponta mais um elemento que foi absorvido do cinema: o uso da narrativa 
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poética nas produções através do uso do off, e na fala do repórter ou apresentador, onde tem 

como finalidade sensibilizar o público, além de noticiar as informações.  

 

Esse tipo de narrativa também se apresenta, por vezes, mais próximo ao da 

linguagem telejornalística, ao estabelecer, por exemplo, no início de cada programa, 

uma escalada dos assuntos que serão tratados, momento em que o apresentador 

interpela o público com questões que serão respondidas ao longo da exibição 

(ANDRADE, 2012, p. 9). 

 

A autora ainda relata que por volta de 1980, aconteceu outra transformação na forma 

de produzir os documentários televisivos, a dramatização ao construir a história. Andrade 

(2012) fala que este novo modo usado nas produções tem como finalidade enfatizar a 

reportagem simbolizando algum elemento do tema que está sendo mostrado, através do uso 

do off com imagens deste elemento, auxiliando também como passagem7. Ela ainda fala que 

outra característica presente nos documentários televisivos da TV aberta com atuação do 

telejornalismo, é o aparecimento do apresentador no estúdio. Este aspecto, segundo a autora 

tem como objetivo:  

 

[...] reger o programa, apresentando o tema, interpelando a audiência, anunciando as 

entrevistas e as personagens. Nos anos 70 e 80, o âncora ocupava uma bancada 

assim como nos telejornais e, dali, tornava-se a imagem central do programa, como 

Sérgio Chapelin, apresentador do Globo Repórter desde suas primeiras exibições, e 

Marília Gabriela, no comando do SBT Repórter desde o começo do programa, 

alternando períodos em que esteve à frente de outros projetos da emissora 

(ANDRADE, 2012, p. 11). 

  

Através dessas concepções acerca das transformações de documentários televisivos, 

pode-se perceber que ainda assim há diferença entre um documentário telejornalistico e um 

documentário cinematográfico, desde a forma como abordam as suas histórias, perpassando 

aos diferentes públicos que ambos possuem. Mas as transformações não pararam por aqui, 

Andrade (2012) conta que no contexto onde o repórter ou apresentador passaram a se inserir 

mais frequentemente nas produções, esta mudança ganhou mais força nos anos 2000, quando 

se perde a bancada e o espaço de apresentação passa a ser virtual. Neste novo âmbito para o 

telejornalismo, o apresentador “está em pé e passeia livremente, conversando com as várias 

câmeras espalhadas pelo estúdio. O modo de narrar o tema do programa assemelha-se a um 

diálogo com o telespectador, por meio do olho no olho” (ANDRADE, 2012, p. 11). 

                                                 
7 “Passagem: gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações, para ser usada no meio 

da matéria. A passagem reforça a presença do repórter no assunto que ele está cobrindo e, portanto, deve ser 

gravada no desenrolar do acontecimento” (PATERNOSTRO, 2006, p. 213).  
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Conforme Andrade (2012), neste novo cenário o repórter também ganha mais lugar 

dentro dos programas, onde passa a assumir um papel investigativo. Um exemplo é o 

programa  Globo Repórter que já apresentava esta característica, “na medida em que o 

repórter deixa os bastidores da notícia (apuração, gravação de entrevistas, redação e locução 

de texto sem off) e aparece cada vez mais na tela, com maior autoridade” (ANDRADE, 2012, 

p. 11). 

A autora ainda afirma que cada vez mais as emissoras tiveram que se adequar a estas 

mudanças, e que a Globo assume ter se adaptado duas vezes a estas transformações em prol 

da audiência, noticia e entretenimento.  

 

3.1.5 Documentário autoral 

 

3.1.5.1 O documentário de Eduardo Coutinho 

 

De acordo com Consuelo Lins (2005), Eduardo Coutinho possui um caminho bastante 

distinto no cinema brasileiro, suas produções fazem parte do Cinema Novo, mas só se 

declarou como diretor de documentários nos anos 80 quando tinha 50 anos. Em um cenário 

político e estético totalmente diferente dos anos de 1960, no Brasil. Em 1975 começou a 

trabalhar no programa Globo Repórter na TV Globo, mas era somente cineasta de ficção, pois 

não havia experiência nenhuma com documentários. A autora também conta, que ainda nos 

anos 60 ele participou das produções de alguns roteiros e dirigiu os filmes: Cabra Marcado 

para Morrer (1964), O pacto, sendo um dos três episódios de ABC do Amor (1966),  O 

Homem que Comprou o Mundo (1968) e Faustão (1970), o qual foi a sua última experiência 

no ramo da ficção.  

Lins (2005), afirma que Coutinho, durante o seu trabalho como copidesque8 no Jornal 

do Brasil foi contratado pela TV Globo para trabalhar no Jornal Nacional, mas como salário 

era o mesmo, ele só deixou o jornal do Brasil no ano de 1975, após a Globo realizar seu 

segundo convite, propondo um salário que pagaria o dobro em relação da antiga proposta. 

Mesmo com a ditadura que o país viva naquela época, com uma forte censura sobre a 

imprensa, o Globo Repórter ainda conseguia produzir documentários distintos da censura. A 

autora ainda destaca que Coutinho não idealiza o tempo que trabalhou no programa, porque:  

 

                                                 
8 Trabalho editorial para formatar textos. 
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Foi chamado para trabalhar como funcionário, para exercer as várias funções 

existentes em uma redação, e não exclusivamente para dirigir, como acontecia com 

outros cineastas. A maior parte da produção era de documentários estrangeiros, com 

custo baixo para a emissora. A produção nacional era pequena e em geral formada 

por programas que agrupavam filmes de apenas de dez minutos. A luta de Coutinho, 

era para aumentar essa participação que dependia do trabalho de toda a equipe. Era 

possível, contudo, filmar com regularidade, o que trazia um certo prazer para quem 

vinha do cinema (LINS, 2005, p. 19). 

 

A autora relata que para Coutinho, trabalhar na televisão foi um local de 

aprendizagem, pois foi onde ele aprendeu a fazer os documentários, a exercer e praticar a sua 

relação com o outro. E devido a toda esta carga de conhecimento adquirido durante os nove 

anos que trabalhou no Globo Repórter, ele concluiu que era exatamente esta a atividade que 

iria fazer na vida. Lins (2005), afirma que o trabalho que ele realizou no programa é digno de 

uma análise, por ter sido bastante enriquecedor para o âmbito do cinema, apesar de todas as 

dificuldades que a ditadura causava. Ela conta que Coutinho, durante o período que ficou no 

programa, trabalhou como editor dos filmes, redator de textos, foi diretor de diversos 

programas e seis documentários. São eles: “Seis Dias em Ouricuri e Superstição (ambos de 

1976), O Pistoleiro da Serra Talhada (1977), Theodorico, Imperador do Sertão (1978), Exu, 

uma Tragédia Sertaneja (1979) e O Menino de Brodósqui (1980)” (LINS, 2005, p. 20). De 

acordo com a autora, estas produções já possuíam algumas marcas estéticas que são padrão do 

programa, com a presença do narrador e apresentador.  

Em uma análise feita pela a autora, sobre o documentário “Theodorico, Imperador do 

Sertão”, ela destaca que as produções realizadas naquela época, possuíam uma grande 

abordagem política sendo bastante envolvidas em movimentos sociais, além disso, ela conta 

que este filme foi a única produção de Coutinho que a história é centralizada em apenas um 

personagem, sendo uma produção simbólica, pois o objetivo é olhar para o mundo do outro e 

entender as suas razões, tratando-se de se colocar no lugar. Anulando todas as diferenças entre 

a câmera e os personagens, tendo seu próprio ponto de vista como modo de se engajar na 

produção.  

Já na análise de Lins (2005), sobre o longa Cabra Marcado para Morrer, ela conta que 

a produção foi interrompida pelo golpe militar de 1964, e então, Coutinho resolveu retomar 

este projeto, onde investiu tudo o que podia. O documentário possui uma estrutura da história 

diferente dos documentários históricos de 1970, dado que aborda os acontecimentos 

fragmentários, faz uso de personagens anônimos, aqueles que foram esquecidos pela mídia ou 

história oficial. “É a vida dos homens infames” (LINS, 2005, p. 32) que interessa ao filme, 

isto é, diz respeito a fontes que não são oficiais, ou consideradas famosas.  
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Lins (2005), ainda, destaca que Cabra Marcado para Morrer, se trata de um filme 

totalmente pessoal, onde a história do cineasta - Coutinho - se envolveu de forma profunda 

com os personagens para a elaboração do filme. Assim fazendo com que o espectador pudesse 

sair da sua alienação sobre a realidade do tema abordado, e passasse a pensar da forma com 

que a produção o instigava.  

A autora ainda relata sobre as análises das produções de Coutinho de forma bastante 

prática, mas ao mesmo tempo teórica, pois ela afirma que  o modo de trabalho do cineasta é 

bastante autoral, desde a forma como aborda os seus temas, visando o interesse aos 

movimentos sociais, tendo como finalidade ajudar estas pessoas, fazer com o que o espectador 

veja de forma diferente a realidade (LINS, 2005). Além disso, ela identifica o seu ponto de 

vista sobre as produções, justamente pelo interesse nos movimentos sociais, e na forma como 

ele pratica a sua relação com os personagens, criando um certo vinculo. E também no modo 

como ele realiza alguns questionamentos aos entrevistados, visando não interferir na maneira 

como ele se expressa para que a obra seja mais verdadeira possível.  

Estes conceitos sobre o modo de trabalho de Coutinho serão usados como base na 

análise discursiva deste trabalho. 

 

3.2 Estrela de sete pontas  

 

Será tomado como base para o Jornalismo Literário as ideias de Pena (2006). Ele 

destaca que nos dias de hoje, a humanidade está tomada por uma cegueira ética onde os 

princípios essenciais não estão sendo lembrados ou estão sendo substituídos pela ideologia da 

sociedade de consumo. E neste meio está o Jornalismo, pois segundo o autor, a profissão tem 

se transformado cada vez mais em espetacularização e futilidades, expostas em revistas de 

fofocas, tabloides e até pela própria mídia onde a busca pela audiência e patrocinadores é o 

maior de todos os objetivos. O Jornalismo que deveria ser uma profissão voltada às causas 

sociais, tem raras exceções de jornalistas que seguem a tradicional forma de fazer Jornalismo, 

com seriedade e comprometimento com a sociedade que acabam tendo um menor espaço para 

o seu trabalho. A saída para buscar alternativas deste cunho, é o Jornalismo literário.  

Mas Pena (2006), ainda destaca que fazer Jornalismo literário é complexo, pois não é 

somente se desfazer da forma tradicional de construir o lead, nem de exercer a forma literária 

em um livro reportagem, o autor conta que:  
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O conceito é muito mais amplo. Significa potencializar os recursos do Jornalismo, 

ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da 

realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, 

evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade 

aos relatos. No dia seguinte o texto deve servir para algo mais do que simplesmente 

embrulhar o peixe na feira (PENA, 2006, p. 13). 

 

O autor ainda destaca a estrela de sete pontas, que segundo ele é uma forma de 

explicar melhor cada um dos temas citados anteriormente, “já que são sete diferentes itens, 

todos imprescindíveis, formando um conjunto harmônico e retoricamente místico” (PENA, 

2006, p. 13). 

Pena (2006) começa pela 1ª ponta da estrela, onde devem potencializar os recursos do 

jornalismo e o jornalista literário não deve se desfazer do que aprendeu no Jornalismo, nem da 

sua forma de construir a narrativa, o que ele deve fazer é desenvolvê-las para que acabe 

criando novas táticas profissionais. Porém os velhos conceitos da redação ainda são 

importantes, “como a apuração rigorosa, a observação atenta, a abordagem ética e a 

capacidade de se expressar claramente, entre outras” (PENA, 2006, p. 14). 

Na 2ª ponta da estrela, o autor conta que se devem ultrapassar os limites dos 

acontecimentos, isto é, o jornalista rompe a periodicidade e a atualidade que são duas 

características fortes do Jornalismo. Aqui, o jornalista não está mais preso pelo deadline, 

conhecido como a hora de fechamento do jornal quando deve entregar sua matéria. “E nem se 

preocupa com a novidade, ou seja, com o desejo do leitor em consumir os fatos que 

aconteceram no espaço de tempo mais imediato possível. Seu dever é ultrapassar esses limites 

e proporcionar uma visão ampla da realidade” (PENA, 2006, p. 14). 

O autor ainda explica que esta visão ampla sobre a realidade, também é a 3ª ponta da 

estrela, onde ele afirma que qualquer forma de abordagem sobre determinado assunto é uma 

interpretação, seja ela mais íntegra possível. E que o Jornalismo Literário nada mais é do que 

contextualizar a informação, “o que seria muito mais difícil no exíguo espaço de um jornal. 

Para isso, é preciso mastigar as informações, relacioná-las com outros fatos, compará-las com 

diferentes abordagens” (PENA, 2006, p. 14). 

Na 4ª ponta da estrela, Pena (2006), afirma que se deve exercer a cidadania, visto que 

esta é uma convicção geralmente esquecida, e mal usada por aqueles que não têm 

comprometimento com ela, mas conforme o autor não se pode ignorar a cidadania, e é dever 

jornalista exerce-la em prol da sociedade, pois quando escolher um tema para abordar em suas 

reportagens, deve pensar de que forma a sua abordagem ou tratamento irá contribuir para a 

“formação do cidadão, para o bem comum, para a solidariedade” (PENA, 2006, p. 14). 
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Na 5ª ponta da estrela, o autor explica que se deve romper com a maneira tradicional 

de realizar o lead, ele ainda esclarece que o lead é uma estratégia para construir a narrativa de 

um texto jornalístico, com a intenção de facilitar esta construção do texto, onde se devem 

responder questões como: Quem? O quê? Como? Onde? Quando? Por quê? Criado por 

jornalistas americanos no início do século XX. E que não há criatividade, estilo e elegância 

nos textos que seguem esta narrativa em prol da objetividade. “É preciso, então, fugir dessa 

fórmula e aplicar técnicas literárias de construção narrativa” (PENA, 2006, p. 15). 

Na 6ª ponta da estrela, Pena (2006) afirma que é importante evitar os definidores 

primários, ou seja, o autor explica que se deve procurar outras opções para fontes, além das 

fontes oficiais que sempre aparecem nas reportagens. É preciso ouvir o cidadão comum, as 

fontes anônimas, as que quase nunca são ouvidas e abordadas.  

Na 7ª e última ponta da estrela, o autor destaca que é preciso usar da perenidade, pois 

uma obra que possui características do Jornalismo Literário nunca cairá no esquecimento, e 

não deverá ser superficial ou efêmera, pois a finalidade é a permanência. “Para isso é preciso 

fazer uma construção sistêmica do enredo, levando em conta que a realidade é multifacetada, 

fruto das infinitas relações, articulada em teias de complexidade e indeterminação” (PENA, 

2006, p. 15).  

 

3.2.1 O Jornalismo Literário 

 

Sabe-se que o Jornalismo sempre teve forte ligação com a literatura, não apenas por 

contar histórias, mas pela escrita. Pena (2006), conta que não há um entendimento acerca do 

início do Jornalismo, pois diversos pesquisadores afirmam que ele começou junto com a 

primeira forma do homem se comunicar. Já outros pesquisadores, afirmam que o Jornalismo 

teve início mais tarde, quando os jornais já possuíam atualidade, periodicidade, publicidade e 

universalidade. Mas o autor destaca que segundo a classificação de Marcondes Filho, a 

influência da literatura no Jornalismo, começou a partir do primeiro e segundo Jornalismo. 

Onde os grandes escritores assumiram os jornais e passaram a usufruir de um novo espaço 

que ganhava muita força, através da mudança de linguagem e conteúdo, e um dos elementos 

essenciais para esta mudança foi o folhetim. “Um novo estilo discursivo que é a marca 

fundamental da confluência entre Jornalismo e Literatura” (PENA, 2006, p. 28). 

O autor ainda conta que a partir de 1830 e 1840 o folhetim entrou para a lógica 

capitalista dos jornais, mudando seu conceito que antes era apenas publicado em periódicos, 
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em um espaço reservado para publicações literárias, críticas e outros assuntos. O folhetim 

alcançou um novo ambiente que proporcionava lucro aos jornais:  

 

Publicar narrativas literárias em jornais proporcionava um significativo aumento nas 

vendas e possibilitava uma diminuição nos preços, o que aumentava o número de 

leitores e assim por diante. Para os escritores, também era um ótimo negócio. Não só 

porque recebiam em dia dos novos patrões, mas também pela visibilidade que 

ganhavam a partir da divulgação de suas histórias e de seus nomes (PENA, 2006, 

p.29). 

 

O folhetim, por ser uma narrativa literária já carregou algumas críticas. Conforme 

Pena (2006), na época alguns críticos diziam que o folhetim era uma forma de contar 

romances realistas, ele ainda afirma que o realismo é muito mais visto pela estética do que 

pelo próprio gênero. Levando em conta que as obras carregam a necessidade de conhecer a 

atualidade e a própria ligação com o Jornalismo, mas há algumas características exclusivas 

dos folhetins que os diferenciam, como a linguagem acessível e simples por abranger uma 

grande parte do público, sem restrição de classes, além disso, são usados artifícios de 

homogeneização cultural. “Histórias de adultérios, amores impossíveis e odisseias 

aventureiras tinham como objetivo a lágrima melodramática e o riso fácil” (PENA, 2006, 

p.29). 

Ainda de acordo com o autor, independente das críticas sobre os folhetins, por 

carregar uma estrutura popularesca, este gênero trouxe a democratização da cultura, 

facilitando o acesso do público e consequentemente aumentando a quantidade de obras 

publicadas. Pena (2006), afirma que até mesmo o crítico das culturas de massa, Edgar Morin, 

defende que o gênero é de nível social: “Socializante, na medida em que destrói as barreiras 

sociais, dirigindo-se ao pobre e ao rico, ao culto e ao ignorante, descrevendo com realismo a 

condição de vida dos deserdados e a opulência dos grandes, abrindo aos olhos do leitor para 

as injustiças mais gritantes” (PENA,  2006, p. 31). 

Segundo Pena (2006), foi a partir do século XIX que a atuação da Literatura no 

Jornalismo tonou-se mais concreta, onde a parceria dos escritores com a imprensa era 

excelente, pois os jornais queriam vender e os escritores queriam o reconhecimento e 

visibilidade das suas obras, e a chave para isto foram as publicações de romances em 

capítulos. 
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3.2.2 O Novo Jornalismo 

 

Conforme Pena (2006), o Novo Jornalismo começou no ano de 1960, nos Estados 

Unidos, devido à insatisfação dos jornalistas que trabalhavam na imprensa sobre as regras do 

lead o que constrói a narrativa das reportagens, visando à objetividade.  O autor ainda conta, 

que um dos pioneiros deste movimento foi Tom Wolfe, este que percebeu a insatisfação dos 

profissionais e logo passou a elaborar a ação para que os jornalistas tivessem a oportunidade 

de publicar as suas obras literárias.  

Pena (2006, p. 54) destaca que conforme a concepção de Tom Wolfe acerca do Novo 

Jornalismo americano, “é evitar o aborrecido tom bege pálido dos relatórios que caracteriza a 

tal imprensa objetiva. Os repórteres devem seguir o caminho inverso e serem mais subjetivos. 

Não precisam ter a personalidade apagada”. O autor ainda relata que, o texto deveria possuir 

mais valor estético, sempre evidenciando as técnicas literárias.  

Ainda sobre os conceitos de Tom Wolfe sobre o Novo Jornalismo, Pena (2006), 

afirma que o próprio Wolfe reconhece que o movimento se promoveu mais pela forma de 

pensar visando à mudança do que se baseando em uma teoria. Ele ainda deixou quatro 

recursos básicos do Novo Jornalismo:  

a) Reconstruir a história cena por cena; 

b) Registrar dos diálogos completos; 

c) Apresentar as cenas pelos pontos de vista de diferentes personagens; 

d) Registrar os hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas dos 

personagens.  

O autor ainda relata que não é simples aplicar estes recursos, pois o repórter só 

conseguirá usá-los se for bastante engajado, entrevistando os personagens a fundo, tirando o 

máximo de proveito das entrevistas. E para obter resultado é necessário passar alguns dias 

com os personagens sobre as quais vai escrever. Conforme o autor:  

 

O detalhamento do ambiente, as expressões faciais, os costumes e todas as outras 

descrições só farão sentido se o repórter souber lidar com os símbolos. Se puder 

atribuir significados a eles e, mais importante ainda, se tiver a sensibilidade para 

projetar a ressignificação feita pelo leitor (PENA, 2006, p. 55). 

 

Sabe-se então, que o Jornalismo Literário trabalha bastante com a aproximação com o 

entrevistado, levando em conta o olhar detalhista sobre o tema que irá abordar.  

Segundo Pena (2006), o Novo Jornalismo Novo, foi criado em oposição à velha forma 

engessada de fazer Jornalismo, onde os profissionais estão ligados à forma de apuração das 
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obras, o contato com os personagens. O autor ainda afirma que o movimento é uma recriação 

estilística, e um dos pioneiros foi Gay Talese e John McPee que através dos seus interesses 

agregaram ao conceito do movimento, classificado como:  

 

O Novo Jornalismo Novo explora as situações do cotidiano, o mundo ordinário, as 

subculturas. Mas não envereda pela abordagem do exotismo ou do extraordinário, 

encarando os problemas como sintomas da vida americana. O objetivo é assumir um 

perfil ativista, questionar valores, propor soluções (PENA, 2006, p. 60). 

 

Pena (2006), ainda explica que o jornalista neste movimento, deve se envolver 

inteiramente na sua reportagem e com os entrevistados. Segundo ele, os teóricos chamam esta 

ação de close-to-the-skin reporting, isto é, reportagem perto da pele, pois é necessário sentir o 

que os personagens sentem. Além disso, Pena (2006), conta que em seu livro, The new 

Journalism, de 2005, Robert Boyton esclarece a relação entre o jornalista e a matéria.  

 

Deve-se fazer uma imersão completa e irrestrita, na tentativa de construir uma ponte 

entre a subjetividade perspectiva e a realidade observada. Para isso, no entanto, o 

repórter encara a fronteira entre as esferas pública e privada de forma mais arrojada, 

quase propondo o seu desaparecimento, o que não é uma tarefa fácil (BOYTON 

apud PENA, 2006, p. 60). 

 

O autor ainda destaca que mais uma característica do movimento, é o tom informal, 

onde não há preocupação com a estética do texto, mas que isto não significa miséria em seu 

vocabulário, mas a vontade de evidenciar e se aproximar das linguagens das ruas, do tema 

retratado.  

Sabe-se que nos dias de hoje, um dos elementos literários bastante presente no 

Jornalismo são as biografias. De acordo com Pena (2006), a biografia é o gênero mais 

vendido no mundo, e que é uma junção de Jornalismo, Literatura e História, sendo parte do 

Jornalismo Literário que trabalha com a narrativa sobre um determinado personagem. Este, o 

qual é o principal para a construção de uma biografia, visto que a história gira em torno da sua 

história de vida.  

E segundo o autor, para construir uma biografia é necessário conversar com todas as 

fontes que estejam evolvidas na história no personagem. Esteja ele, vivo ou não. “As 

narrativas biográficas e autobiográficas oferecem um enquadramento retrospectivo e 

prospectivo ao ordenarem a vida articulando memória e aspirações dos indivíduos” (PENA, 

2006, p. 74). 

Ainda conforme Pena (2006), O romance-reportagem é outro modo de Jornalismo 

Literário atual nas produções dos escritores e jornalistas. Para o autor, o romance-reportagem 
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faz uso das características literárias para investigar sobre os fatos reais, ou seja, ele não cria 

nada e centraliza os acontecimentos na forma literária de apresentar ao leitor. “Trata-se do 

cruzamento da narrativa romanesca com a narrativa jornalística. O que significa manter o foco 

na realidade factual, apesar das estratégias ficcionais” (PENA, 2006, p. 103). 

O autor ainda destaca que nesta forma de Jornalismo Literário, não há preocupação 

somente com a informação, pois é necessário opinar, explicar e orientar tendo como suporte a 

realidade, sem escapar dela. “Em outras palavras, quem faz o romance-reportagem busca a 

representação direta do real por meio da contextualização e interpretação de determinados 

acontecimentos” (PENA, 2006, p. 103). 

A ficção-jornalística também é um gênero que faz uso da realidade para sua 

construção, entretanto Felipe Pena (2006), afirma que diferente do romance-reportagem, as 

produções de ficção-jornalística não fazem uma reconstrução do real, mas abordam os 

elementos da realidade para construir a sua narrativa.    

 

Na ficção-jornalística, os autores conhecem os limites da reportagem, porém, na 

maioria das vezes, já trabalharam na imprensa e exerceram o pacto de 

“referencialidade” com o leitor, ou seja, tinham o compromisso de se ater aos fatos, 

de forma concisa e objetiva. O que os levou a escrever ficção foi exatamente a 

vontade de romper esse compromisso, sem, entretanto, deixar de usar os 

instrumentos do Jornalismo (PENA, 2006, p. 115). 

 

Através dos conceitos aqui trazidos de Felipe Pena, pode-se concluir que há diversas 

maneiras de juntar a literatura com o Jornalismo, através de reportagens e também em 

documentários, como é o exemplo do produto desta pesquisa, o documentário, “Margens de 

uma Guerra”, onde o próprio autor se preocupa com a sua relação com as fontes evidenciando 

o seu próprio olhar sobre a realidade que os seus personagens vivem. Estes conceitos serão 

usados nas análises discursivas desta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa é Análise de Conteúdo com base em 

Laurence Bardin (2010) com caráter quali-quantitativo.  

Conforme Bardin (2010), antes mesmo de existir o processo de análise usando 

técnicas modernas do século XX os quais foram declaradas operacionais nas ciências 

humanas, os textos já eram construídos de diferentes formas. A autora ainda conta que a 

análise de conteúdo se desenvolveu em quarenta anos nos Estados Unidos. “Nesta época, o 

rigor cientifico e invocado é o da medida e o material analisado é essencialmente jornalístico” 

(BARDIN, 2010, p. 17). Foi na Escola de Jornalismo de Columbia que surgiram os trabalhos 

e estudos quantitativos nos jornais.  

Para Bardin (2010), a análise de conteúdo é um conjunto de ferramentas 

metodológicas que estão em constante desenvolvimento e que pode ser aplicado em diversos 

discursos. Segundo a autora, a descrição analítica funciona através de procedimentos 

sistemáticos e objetivos na descrição do conteúdo que há de ser analisado. “Trata-se de um 

tratamento de informações contida nas mensagens. É conveniente, no entanto, precisar de 

imediato que em muitos casos, a analise, não se limita ao conteúdo, embora tome em 

consideração” (BARDIN, 2010, p. 37). 

A autora ainda afirma que a análise de conteúdo pode ser considerada como uma 

análise de significados dos seus próprios significantes, isto é, é uma análise que necessita de 

procedimentos. “Um estereótipo é a ideia que temos de a imagem que surge espontaneamente. 

É a representação de um objeto (coisas, pessoas, ideias) mais ou menos desligada da sua 

realidade objetiva” (BARDIN, 2010, p. 53). E que isto representa uma percepção imagética e 

concreta sobre a realidade. Ou seja, é preciso analisar o seu produto, para então criar seu 

próprio significado sobre ele.  

Bardin (2010) destaca que para desenvolver uma pesquisa através da Análise de 

Conteúdo é de suma importância se conduzir pelos princípios, nos quais se constituem um 

trabalho, como: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e a 

interpretação.  

Em primeiro momento, na pré-análise, foi realizada a descrição de cena por cena do 

documentário, “Margens de uma guerra”, conforme a sua narrativa com o objetivo de 

visualizar quais seriam os acontecimentos transmitidos mais relevantes e marcantes na 

produção, e o quais os elementos que compõem a história como um todo, para então chegar à 

conclusão sobre o que analisar de fato e como classificar as categorias para a análise. A partir 
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desta pré-análise foi possível identificar de que forma poderia se elencar os conceitos de 

Jornalismo Literário e Documentário Autoral de Eduardo Coutinho. 

Para a análise, dividiu-se o documentário em quatro categorias, 1) A voz do autor 

Chaim; 2) Crianças;  3) Civis; 4) Militares e Oficiais. Esta escolha partiu do princípio que ao 

observar no filme, há diversas imagens evidenciando as crianças que vivem no conflito, além 

disso, em algumas cenas mostram o sofrimento das mesmas. Já sobre a voz do autor, Chaim 

sempre se mostra presente durante todo o documentário, através das entrevistas e narrações 

em voz off. A aparição dos militares, oficias e civis se faz presente ao longo de toda a 

produção, através de entrevistas, imagens e falas diretas para a câmera do documentarista.  

Para analisar, foram escolhidas as cenas mais relevantes para cada categoria, de acordo 

com aquilo que se faz mais marcante ao longo do documentário, além disso, foram elencadas 

cenas que acrescentam as figuras escolhidas, dando maior sustentação e sentido para 

descrever o documentário. Assim, os conceitos de Jornalismo Literário com base em Felipe 

Pena (2006) e Documentário Autoral, Consuelo Lins (2005), foram elencados como suporte 

para a construção da análise descritiva. 
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5 OBJETO DE ESTUDO - O DOCUMENTÁRIO “MARGENS DE UMA 

GUERRA: HERÓIS E VÍTIMAS DE MOSSUL”  

 

O documentário “Margens de uma guerra: heróis e vítimas de Mossul”, lançado em 25 

de novembro de 2017 foi produzido pelo cinegrafista e fotografo independente Gabriel 

Chaim, no qual viveu por 8 meses na guerra do Oriente Médio acompanhando a tropa militar 

do exército Iraquiano. O documentário retrata o dia a dia do conflito, e em especial a 

retomada da cidade de Mossul, pelo exército iraquiano (Golden Division) que estava sobre o 

poder do Estado Islâmico desde junho de 2014. Ao longo do documentário é possível ver que 

o fotógrafo cria uma reprodução de cunho jornalístico e inteiramente fiel à realidade, pois 

durante algumas cenas, Gabriel acompanha o grupo de militares que está lutando contra o 

Estado Islâmico e corre risco de morrer quando um homem-bomba explodiu perto da 

mesquita Al-Nuri, onde os militares estavam revistando, a mesma que foi destruída pelos 

terroristas. Cenas como estas nos fazem crer na impressão de realidade apresentada no 

documentário, despertando diversas sensações e emoções que nos prende do início ao fim do 

filme, nos transmitindo credibilidade sobre a narrativa apresentada.  

Entre os seis tipos de documentário que o autor Bill Nichols (2005) defende, pode-se 

classificar o documentário “Margens de uma guerra”9, como o tipo de documentário 

participativo, em que Nicholls fala que o documentarista vai ao campo de trabalho, insere-se 

na história e tem participação direta no tema, e que este vinculo é transmitido na produção. “O 

documentário participativo pode enfatizar o encontro real, vivido entre cineastas e tema” 

(NICHOLS, 2005, p. 155). E como pode ser visto nesta produção de Gabriel Chaim, a grande 

característica é fazer parte da história que ele quer mostrar.   

 

5.1 Reportagens sobre a retomada de Mossul  

 

A BBC NEWS Brasil, postou uma reportagem publicada em julho de 2017, onde 

conta sobre a vitória do exército iraquiano na retomada em Mossul, cidade na qual o Estado 

Islâmico criou o seu califado. A matéria fala que o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-

                                                 
9 O documentário foi ao ar no canal da Globo News no dia 25 de novembro de 2017, e pode ser encontrado no 

site da Globo News através do link: <https://globosatplay.globo.com/globonews/v/6315247/>.  

No site do G1: <http://g1.globo.com/globo-news/videos/t/todos-os-videos/v/margens-de-uma-guerra-herois-e-

vitimas-em-mossul/6315247/>. 

Na plataforma Now, pode ser encontrado além do documentário “Margens de uma Guerra”, as outras produções 

de Gabriel Chaim sobre a guerra na Síria: <http://webportal.nowonline.com.br/series-programa-de-

tv/globonews-documentario/1000001462>. 

No YouTube, onde possui 59.034 visualizações: <https://www.youtube.com/watch?v=uH0flmXWtfs>. 
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Abadi, declarou “libertação” de Mossul, após um sangrento conflito que durou nove meses 

contra o grupo extremista EI (Estado Islâmico). E que Abadi foi à Mossul para anunciar a 

conquista e parabenizar os militares e o povo iraquiano pela vitória.  A reportagem ainda 

conta sobre Mossul, que há três anos, o Estado Islâmico assumiu o controle da cidade, 

declarando o seu califado.  

E que em outubro de 2016, devido ao apoio aéreo dos Estados Unidos e aliados, as 

tropas do exército iraquiano iniciaram uma campanha militar para libertar a cidade do Estado 

Islâmico. Entre os combatentes estavam árabes-sunitas e militantes xiitas. Segundo a 

reportagem, a guerra em Mossul foi mais difícil do que o esperado, pois em janeiro o governo 

havia anunciado a libertação da parte leste da cidade, mas o lado oeste ainda apresentava 

conflitos maiores devido às ruas estreitas e da grande população. E que conforme as 

organizações humanitárias, a reportagem afirma que cerca de 900.000 pessoas foram embora 

da cidade desde 2014 quando EI invadiu, isto é, quase metade da população.  

Na matéria ainda fala sobre a importância de Mossul, que antes da guerra a cidade 

possuía quase dois milhões de habitantes, com uma diversidade na população de árabes, 

curdos, assírios e turcomanos. Mossul era uma capital rica em petróleo da província de Nínive 

situada no norte do Iraque. E em junho de 2014, a cidade acabou sendo invadida pelo grupo 

Estado Islâmico e foi de lá que enviaram uma mensagem que chocou o mundo. Na 

reportagem, a correspondente da BBC Caroline Hawley, conta que antes do grupo tomar o 

controle de Mossul, o EI era apenas um grupo focal, e ao tomar a cidade, acabou se expandido 

no cenário global. E seis meses antes de tomar Mossul, o grupo havia também capturado a 

cidade de Fallujah e em seguida obteve vitórias na guerra contra o Estado Islâmico, mas 

quando entraram em Mossul, entre 10.000 e 30.000 soldados e forças de segurança iraquianas 

acabaram abandonando suas armas e fugiram. 

Também em uma reportagem da BBC NEWS BRASIL10, postada em 22 de junho de 

2017, fala sobre a importância da Mesquita de Al Nuri que foi destruída durante a batalha de 

Mossul. Este, o qual é um dos acontecimentos que mostra no documentário “Margens de uma 

Guerra”. Na matéria, conta que a mesquita é um dos marcos mais famosos da cidade, que 

tinha uma enorme importância simbólica para ambos os lados do conflito, pois o EI acusou a 

coalizão coordenada pelos EUA pela destruição. Na reportagem ainda conta que foi nela que 

                                                 
10 As reportagens podem ser encontradas no Site da BBC NEWS BRASIL, e pelos links 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40543469> e <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

40366591>. 



44 
 

o líder do EI, Abu al-Baghdadi, fez uma rara aparição pública no início de julho de 2014, na 

qual proferiu um discurso proclamando a criação de um novo califado. 
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6 O AUTOR: GABRIEL CHAIM 

 

Segundo o site IPhotoChannel11, que fala um pouco sobre a carreira de Gabriel Chaim, 

1982, nascido no oeste do Pará, na cidade de Oriximiná. É filho de descendente de libaneses, 

formado em gastronomia na faculdade Anhembi Morumbi de São Paulo. Após a conclusão do 

curso, foi para Firenzi, na Itália estudar fotografia. E em 2011 foi para Dubai, nos Emirados 

Árabes e se especializou em fotografia de comida, onde trabalhou em seu projeto 

Kitchen4life, que tinha como objetivo fotografar a comida de quem não tinha o que comer, e 

foi a partir disto que surgiu a sua inspiração para registrar imagens de conflitos. 

A reportagem também conta que a sua influência veio da sua descendência de pais 

libaneses e por estar em terras árabes, Gabriel Chaim acabou se especializando em registrar 

áreas de conflito, especialmente a guerra da Síria, onde faz a cobertura desde 2013. O 

fotógrafo passou por campos de refugiados na Jordânia, Irã, no Egito na Faixa de Gaza e 

Iraque. Na Síria, Chaim, percorreu pelas cidades que estavam em conflito entre elas, Allepo, 

Mossul e Kobani onde foi preso e deportado de volta para o Brasil. As suas fotos têm como 

principal objetivo registrar o dia a dia dos refugiados para que isso faça alguma diferença em 

suas vidas, mostrando para o mundo uma realidade paralela que vive um conflito diariamente. 

Suas fotos já foram usadas nos shows da banda U2, para mostrar a triste situação que vive a 

Síria. Além disso, as fotos de Gabriel já estiveram na exposição, “Zaatari- Filhos de guerra”, 

no Rio de Janeiro e São Paulo.  

Gabriel conta em reportagem ao site Vice12, que sua trajetória fotografando conflitos, 

iniciou quando resolveu ir ao Irã, e lá acabou indo para um campo de refugiados, Niatak. E 

acabou se apaixonando pela garra e pela história de vida dessas pessoas que deixaram tudo 

para trás em busca da vida. Logo após, decidiu ir conhecer os refugiados no Oriente Médio, e 

em 2013 foi para o campo de Zaatari, onde conheceu refugiados sírios. E percebeu que, para 

entender o motivo dessas pessoas saírem de suas terras, ele teria que entrar na Síria e ver com 

seus próprios olhos, sentir o que eles sentem. 

O fotógrafo e cinegrafista independente, já foi indicado para o prêmio Emmy e foi 

duas vezes vencedor do New York Festivals. Além das fotos, Gabriel já realizou algumas 

produções durante a sua jornada pela guerra da Síria, entre elas estão: “Zona de Conflito”, 

gravada em 2015 é uma série documental em oito capítulos realizada pela History Channel, 

onde mostra os registros de Gabriel Chaim durante sua estadia na guerra. O documentário, 

                                                 
11 <http://iphotochannel.com.br/fotojornalismo/gabriel-chaim-voz-dos-refugiados>. 
12 <https://www.vice.com/pt_br/article/8q4e4g/gabriel-chaim>. 
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“Kobani Vive produzido em 2015 para a Globo News. “Síria em fuga”, também foi outra 

produção do fotógrafo para a Globo News em 2015, onde ele fala com o pai do menino Alan 

que morreu na tentativa de imigrar na Europa. E o documentário “Margens de uma guerra: 

heróis e vítimas de Mossul”, no qual mostra o dia a dia do conflito e a retomada da cidade da 

Mossul, produzido para a Globo News em 2017. Seus trabalhos também são publicados em 

todo mundo, especialmente pela CNN e Spiegel TV (docphoto). 

Na reportagem do site IPhotoChannel, Gabriel Chaim fala que o intuito das suas 

produções é mostrar a realidade que ele presenciou, tentando sensibilizar o público da atual 

vivência dos refugiados, para assim ajudar de alguma forma. O fotógrafo também relata sobre 

deixar sua esposa e sua filha no Brasil, para arriscar a vida cobrindo a guerra. Para ele as 

pessoas se preocupam com o seu interesse singular, esquecendo assim de ajudar outras 

pessoas. “E isso precisa mudar, é por isso que faço este trabalho. Quero mostrar que as 

crianças estão morrendo, precisando de ajuda no Ocidente, que no caso fechou os olhos para 

os problemas dos refugiados”. 
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7 LEITURAS DESCRITIVAS 

 

Evidenciou-se, a seguir, as cenas mais relevantes e marcantes no documentário, onde é 

possível ver o contato do autor com os personagens e a sua narração sobre o tema.  

 

7.1 A voz do autor Gabriel Chaim 

 

Gabriel Chaim, 1982, fotografo e cinegrafista independente, conhecido por produzir 

inúmeros documentários sobre a guerra da síria para canais de televisão, além das suas 

fotografias de guerra que já participaram de festivais e exposições. Em seus trabalhos, Chaim 

é conhecido por se inserir na história que quer mostrar, o seu maior objetivo é criar vínculo 

com os personagens para que as suas produções sejam a partir do seu ponto de vista, sobre a 

sua vivência nos locais de guerra, assim tornando o trabalho mais humanizado possível, 

mostrando a realidade das pessoas que vivem no conflito e o trabalho do exército iraquiano.  

No documentário “Margens de uma guerra: heróis e vítimas de Mossul”, Gabriel 

acompanhou o exército iraquiano durante a retomada da cidade de Mossul por oito meses para 

produzir as imagens. Nesta produção é possível ver que a interação de Chaim com os 

personagens a partir do seu ponto de vista é uma das características mais marcantes ao longo 

do filme. Nesta análise, além de mostrar evidentemente o ponto de vista de Chaim nas 

filmagens e entrevistas, há o vínculo com os personagens, onde ele tenta por meio dos seus 

relatos e falas mostrar para o público a realidade. Esta inserção é explicada por Consuelo Lins 

(2005), que segundo ela, no documentário autoral de Eduardo Coutinho “não há um 

tratamento estético específico, mas um movimento em direção ao mundo e ao outro, um tipo 

de interação que quer entender as razões do outro” (LINS, 2005, p. 23) sendo esta, uma das 

características no modo de trabalho de Chaim, no documentário.  

A presença da voz de Gabriel Chaim no documentário começa quando ele faz 

perguntas para a população em locais de conflito, questionando profissionais sobre a situação 

das pessoas que vivem ali e os próprios militares do exército. Em primeiro lugar serão 

agrupadas todas as cenas onde ocorre esta interação do autor com a população que tem por 

finalidade mostrar a realidade em que elas vivem. 

 Este contato começa aos 1’12”, onde Chaim pergunta: “Como é viver numa guerra?”, 

enquanto aparece a imagem de uma mulher síria correndo com uma criança no colo, imagem 

de um taque de guerra, logo após um homem sírio com uma criança no colo e em seguida a 

imagem de uma mulher síria respondendo para a câmera: “É um inferno, um inferno total”. 
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Aos 4’40”, na Figura 2, Gabriel pergunta a um médico que está no dia do recebimento dos 

medicamentos enviados ela ONU: “Como acha que será o futuro dos civis aqui?”, enquanto 

aparece imagens de algumas crianças fazendo sinal da paz para a câmera. Em seguida mostra 

a imagem do médico respondendo para a câmera: “Acho que vai ser ruim”, e Chaim pergunta 

ao médico: “por quê?” e o médico responde: “Porque ninguém se importa conosco”.  

 

Figura 2 - Médico respondendo pergunta de Chaim 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 6’38”, mostra a imagem um homem  segurando uma roupa no braço e ao fundo 

aparece mais pessoas. Chaim pergunta ao homem sírio: “Como era a situação quando o 

Estado Islâmico estava aqui?”. E ele responde para a câmera: “O que você acha? Era trágica, 

nem dá para descrever. Ficamos presos em casa até que o exército nos libertou. Era cada um 

na sua casa”, neste meio tempo aparece a imagem das crianças que estão no mesmo local da 

cena. Na Figura 3, aos 17’35”, mostra-se diversos sírios saindo de suas casas, e Chaim 

caminhando e filmando com a câmera atrás deles enquanto caminham, ele pergunta: “Como 

era a sua vida com o Estado Islâmico?” e então aparece a imagem de um homem sírio 

aparentemente um pouco revoltado falando: “Eles nos matavam por qualquer razão, qualquer 

razão que você possa imaginar. Eles nos matavam, apenas matavam. Uma máquina de matar”.  

Aos 30’20”, enquanto mostra imagens do conflito, carros blindados passando pelas 

ruas e a população em pânico, Chaim pergunta para um homem sírio: “O que está 

acontecendo?”, então aparece a imagem do homem falando para a câmera: “Tem um atirador 

do Estado Islâmico naquela rua.” E ele aponta em direção ao local do atirador, muitas pessoas 

aparecem andando. Aos 39’24”, mostra a imagem de um homem sírio levando uma espécie de 
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carrinho de mão com uma pessoa morta, Chaim chega mais próximo ao homem e pergunta: 

“Senhor, o que aconteceu?” e ele responde: “É minha tia, minha tia”. 

 

Figura 3 - Homem responde para a câmera sobre como era a vida com o EI 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Através desta interação que Gabriel Chaim tem com os personagens da história do 

documentário, pode-se observar que as perguntas feitas tanto para os civis quanto para o 

major e o médico, tem como objetivo mostrar o que aquelas pessoas estão vivendo naquela 

guerra, expor os seus sentimentos e, além disso, mostrar que na construção da narrativa há 

presença do seu ponto de vista a partir do que ele está vivenciando no conflito. Chaim procura 

mais do que nunca, explorar cada detalhe destas pequenas entrevistas fazendo com que o 

documentário não seja mais uma produção que apenas quer relatar uma história, mas sim, 

mostrar que mesmo estando em um local perigoso, onde está arriscando sua vida ele faz 

necessário o contato direto com estas pessoas, para que a realidade seja transmitida tal qual 

como ela é.  Conforme Pena (2006), um repórter só consegue exercer o Jornalismo Literário 

se for extremamente engajado com o tema, entrevistando de forma profunda os entrevistados. 

Ele afirma que para isso é necessário passar longos dias com os personagens os quais irá 

escrever. O autor relata que: 

 

O detalhamento do ambiente, as expressões faciais, os costumes e todas as outras 

descrições só farão sentido se o repórter souber lidar com os símbolos. Se puder 

atribuir significados a eles, e mais importante ainda, se tiver sensibilidade de para 

projetar a ressignificação feita pelo leitor (PENA, 2006, p. 55). 
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E é justamente este trabalho que Chaim executa durante a produção do documentário, 

ele permanece por meses no conflito ao lado dos militares, criando vínculos com estas 

pessoas, e usando a sua sensibilidade para retratar os acontecimentos.  

Ao visualizar as cenas onde Chaim revela esta relação com os civis para a construção 

da narrativa do documentário, é possível definir que ele exerceu uma imersão completa, como 

explicou o autor, com a finalidade de evidenciar o que aquelas pessoas que fazem parte da 

população síria, enfrentam dia a dia na guerra. Esta imersão também acontece, porque Chaim 

observa aquela realidade no conflito e a partir disto faz a sua captação de imagens, e tenta ao 

máximo se colocar no lugar do outro através do contato direto com os seus personagens, para 

que os fatos e as dores das pessoas sejam manifestados.  

A partir da Figura 4, aos 4’19”, serão agrupadas todas as cenas em que o próprio autor 

explora imagens onde exibi a sua inserção na guerra, contando a história em voz off, 

complementando a narrativa com perguntas feitas aos militares e oficiais nas imagens 

filmadas em locais onde ele está presenciando o conflito, assim explicando o que está 

acontecendo e ao mesmo tempo contando a história. 

 

Figura 4 - General Wahabi respondendo pergunta de Chaim 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

 Esta inserção começa com Chaim perguntando ao general Wahabi: “Onde estamos 

agora?”, enquanto mostra imagem das pessoas retirando os medicamentos trazidos para a 

população, em seguida aparece a imagem do general respondendo para a câmera: “Estamos 

no posto de saúde do bairro Zahrah, estamos recebendo medicamentos da ONU com uma 

equipe do UNICEF para nos ajudar” Chaim ainda pergunta ao general: “Quantas pessoas 

estão desalojadas neste momento?” e o general responde: “Nesta área cerca de 10 mil 
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pessoas”, neste meio tempo mostra a imagem da população em uma grande fila no posto de 

saúde. Aos 5’57”, Chaim fala em voz off: “As forças especiais do Iraque foram as primeiras a 

entrar em Mossul”, enquanto mostra imagens dos civis correndo em momento de fuga, os 

militares em carros blindados e preparando suas bombas para atacar.  

Aos 11’15”, em voz off, Chaim conta: “A partir de informações da inteligência e da 

própria população, os soldados da Golden Division vasculhavam as casas onde os integrantes 

do Estado Islâmico se abrigavam”, neste meio tempo em que Chaim conta vai mostrando 

imagens dos soldados entrando nas casas, logo após, Chaim pergunta a um general do 

exército: “Que lugar é esse general?” e o general responde: “É um local de treinamento do 

Estado Islâmico”, e vai aparecendo imagens do lugar, fotos dar armas nas paredes e então 

Chaim pergunta naquele momento: “Por que há essas imagens de armas na parede?” E um 

major responde para a câmera ao mesmo tempo que aponta para as imagens na parede: “Para 

ensinar sobre as armas e mostrar os detalhes. Esta aqui é a Kalashnikov de 7.68mm, o M16 

americano, e aqui eles ensinam como usar bombas”. Logo após, aparece imagens de um dos 

cômodos da casa e o major continua explicando para Chaim ao fundo: “Isso aqui era uma 

escola, um centro de treinamento para jovens recém-integrados ao Estado Islâmico, a maior 

parte crianças entre 12 e 14 anos”. Ao fundo Chaim pergunta: “O que é isso?” e mostra a 

imagem do major segurando uma arma e ele responde para a câmera: “Uma arma de 

brinquedo, como uma metralhadora PKC para ensinar os soldados do Estado Islâmico a usá-

la”.  

Aos 16’44”, mostra imagens dos militares atendendo alguns civis com crianças e 

barulho de tiros, naquele momento Chaim pergunta a um soldado: “Por que estão colocando 

os civis dentro do blindado?” e o soldado responde para a câmera: “Porque os atiradores estão 

disparando contra eles”. Aos 20’22”, em voz off, Chaim fala: “Na área que tinha virado 

reduto do Estado Islâmico, a Golden Division também prendeu terroristas e encontrou um 

aparelho de tortura”. Conforme ele vai contando sobre o espaço que o ES ocupou como 

abrigo, mostra uma imagem ampla do lugar/bairro e logo em seguida os militares andando na 

rua, entrando na antiga casa que o Estado Islâmico ocupou e prendendo um terrorista. Aos 

35’17”, na Figura 5, Chaim conta em voz off: “Sob comando do Major Ali, os soldados da 

Golden Division ajudaram centenas de iraquianos a saírem do bairro de Najah”, enquanto 

isso, mostra imagens dos militares ajudando os civis e a imagem de um senhor deitado na 

calçada com um cobertor, esperando por ajuda. 
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Figura 5 - Chaim contando em voz off que o exército prendeu terroristas  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 48’48”, em voz off, Chaim fala: “Apesar das baixas o Estado Islâmico ainda 

resistia” e mostra imagens do conflito, som de tiros. Aos 49’49”, ao mostrar a imagem do 

Major Ali entre os escombros em ação de guerra, Chaim fala em voz off: “Como perdeu 

muitos homens na guerra, o Major Ali não ficava só no comando”. Aos 52’14”, em voz off, 

Chaim conta: “As tropas estão agora pertíssimas do inimigo, por isso major Ali comandava 

através de sinais”, enquanto isso mostra imagens do major fazendo os sinais para outro 

soldado nos escombros.  

Ao Chaim mostrar cenas onde evidenciam a realidade dos militares, juntamente com a 

sua por estar acompanhando os homens no conflito, e, além disso, narrar os acontecimentos 

mais trágicos e perigosos que ele presenciou junto com os militares, é possível afirmar que o 

documentarista teve como objetivo nestas imagens, transmitir a realidade que eles 

presenciaram na guerra, mas também evidenciar cada vez mais a sua participação e interação 

com o tema do documentário. De acordo com Lins (2005), no documentário de Eduardo 

Coutinho, Cabra Marcado para morrer, a inserção que ele faz é diretamente com os 

personagens e consequentemente com o telespectador, onde ele estabelece relações e participa 

ativamente da construção dos sentidos do filme.  

Comparando com o documentário desta pesquisa, pode-se observar que Chaim 

também, executa a mesma relação, pois ao praticar a interação de acompanhar os militares dia 

a dia no conflito e construindo a narrativa do filme através de entrevistas que possam explicar 

ao telespectador o que está acontecendo no momento, já exerce uma função de dar sentido aos 

fatos, mostrando a realidade a partir do seu ponto de vista e dos personagens.  
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A partir da Figura 6, foram agrupadas todas as cenas onde Chaim mostra no 

documentário a sua participação ativa durante o conflito acompanhando o exército, além disso 

ele evidencia os momentos tensos e perigosos que enfrentou na guerra. 

Na Figura 6, aos 7’42”, Chaim, com a sua câmera acoplada em um capacete, 

segurando-o de frente para si mesmo, filma seu rosto evidenciando que está dentro de um 

carro blindado, e em voz off ele fala: “Eu consegui livre acesso para acompanhar a Golden 

Division em Mossul”, ao mesmo tempo mostra imagens dos soldados dentro do tanque de 

guerra. 

 

Figura 6 - Chaim mostra seu rosto com a câmera acoplada no capacete  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 7’51”, ao aparecer imagens dos tanques de guerra andando pelas ruas da cidade, 

também mostra um mapa na tela e, em voz off, Chaim fala: “A ofensiva começou em outubro 

pela região leste do Rio Tigre que corta a cidade, quando cheguei alguns poucos bairros 

tinham sido liberados, e o hospital de campanha ao redores da cidade já estava cheio de 

feridos”, durante a sua fala e conforme o que ele ia citando, nas imagens vai mostrando 

exatamente o mesmo. Quando ele fala sobre a posição geográfica que começou o conflito, 

aparece o mapa na tela indicando o local, ao contar sobre quando chegou à cidade, aparecem 

imagens gravadas de dentro dos tanques de guerra dos bairros, como se estivessem chegando. 

E ao falar sobre os hospitais, mostra imagens dos médicos atendendo um menino.  

Aos 13’08”, após exibir imagens da explosão de carros bombas, em voz off Chaim 

fala: “Teve um dia que explodiram dois carros muito próximos a unidade que eu estava 

acompanhando”, enquanto isso vai mostrando imagens dos militares saindo para a rua 

correndo. Aos 13’23”, os soldados inda estão correndo na rua após a explosão e, em voz off, 
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Chaim conta: “Quando os soldados saíram para avaliar a situação, um novo susto”, e mostra 

imagens dos soldados desesperados gritando: “Carro-bomba! Corre!”. Na Figura 7, aos 

17’20”, Chaim mostra imagens dos civis andando todos juntos e vira a câmera para o seu 

rosto, filmando si mesmo com a intenção de mostrar que está junto com os civis naquele 

momento. 

 

Figura 7 - Chaim mostra seu rosto enquanto caminha junto aos civis 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 18’17”, ao mostrar imagens dos civis saindo de suas casas, Chaim conta em voz 

off: “Eu segui até a ponte que separa a Al Mutana do bairro onde ficava o quartel general da 

Golden Division. A ponte sobre o rio Cortsi tinha sido destruída pelo Estado Islâmico”, ao 

falar sobre a ponte, vai mostrando imagens da ponte e dos civis atravessando-a por baixo. Aos 

21’14”, em voz off, Chaim fala: “Nesta guerra em Mossul era casa por casa” e aparece 

imagens dele e dos militares entrando em uma casa em exercício de ação. Aos 21’24”, 

enquanto mostra imagens dos militares, e Chaim acompanhando-os dentro da casa, ele ainda 

conta em voz off: “Era uma área urbana, muitas pessoas não fugiram, então durante a ofensiva 

os soldados vasculhavam casas de famílias para tentar encontrar integrantes do Estado 

Islâmico infiltrados. Os terroristas cortavam as barbas e vestiam roupas de civis para se 

esconder”. Aos 21’50” enquanto aparece imagens ainda dos soldados em missão e Chaim 

seguindo eles com a câmera, ele ainda conta em voz off: “Essa unidade de operações 

especiais, a Golden Division, quando tem o objetivo de chegar numa determinada localidade 

eles vão de qualquer jeito. Se tem resistência do Estado Islâmico isso não é empecilho, eles 

vão enfrentar, eles vão morrer até eliminar os inimigos”, e durante a sua fala vai mostrando 

imagens dos soldados em ação, pulando muros e se preparando para atirar.  
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Aos 23’16”, em imagens que mostram que Chaim está acompanhando os militares de 

dentro de um tanque de guerra, pois ele está filmando como se estivesse sentado atrás do 

major, e ao mesmo tempo os militares estão gritando, também dá para escutar barulhos de 

tiros, ele conta em voz off: “O major Feraz que comandava a operação dizia carro bomba, 

carro bomba, como se a gente fosse morrer no minuto seguinte”. Aos 24’48”, em voz off, 

Chaim fala: “A meta seguinte era a grande mesquita, uma obra inacabada da época de 

Saddam Hussein”, e enquanto isso mostra imagens da mesquita filmadas de dentro do 

blindado. Aos 25’11”, na Figura 8, aparece imagens dos militares e Chaim chegando a 

mesquita e imagens da mesma, em voz off ele conta: “O tamanho impressionou a todo 

mundo, vários integrantes do Estado Islâmico poderiam estar escondidos , ou poderiam ter 

colocado minas em todo o local, então a progresso ali foi com muita cautela”, e também 

mostra imagens dos militares entrando na mesquita e ele também, visto que está filmando 

com a câmera acoplada em seu capacete mostrando a movimentação dos soldados. 

 

Figura 8 - Chaim chegando na mesquita com os militares, com a câmera acoplada no capacete 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 27’00”, mostra imagens filmadas por cima de um carro blindado andando pelas 

ruas, em voz off, Chaim fala: “A operação do lado oeste de Mossul começou em ritmo forte”. 

Aos 21’17”, em voz off, Chaim conta: “Os buracos nos muros entre as casas que tinham sido 

feitos pelos terroristas para escapar de bombardeios eram agora, usados pelas tropas, a ideia 

era se proteger dos atirados do Estado Islâmico”. Durante o seu off, mostra imagens dos 

soldados atravessando pelos buracos nos muros, e Chaim também, pois está seguindo os 

militares com a câmera. Aos 34’45”, Chaim conta, em voz off: “Na etapa decisiva na guerra 

em Mossul eu acompanhei o regimento comandado pelo major Ali. Enquanto isso, aparece 
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imagens dos soldados correndo nas ruas com armas na mão, som de tiro e a câmera de Chaim 

balança, pois ele está correndo junto com os militares”.  

Aos 38’55”, ao mostrar imagens dos militares em ação, em voz off, Chaim fala: “As 

tropas informam o comando da coalisão sobre a posição dos terroristas, e logo vem um 

bombardeio”. Neste meio tempo, quando Chaim fala que os militares informam aparece a 

imagem de um soldado avisando outro por uma escuta, e logo após quando ele fala sobre o 

bombardeio mostra imagens dos militares se escondendo e o som do bombardeio. Aos 43’20” 

aparece imagens do conflito, em ruas estreitas e os militares em ação o clima está bastante 

pesado, Chaim está acompanhando com a sua câmera acoplada em seu capacete. E aos 

43’30”, enquanto ainda mostra imagens dos militares fugindo de uma explosão no conflito, 

Chaim fala em voz off: “Um homem bomba provocou a morte de um soldado”. Aos 43’41”, 

em voz off, Chaim fala: “Eu ajudei a socorrer um ferido, fazendo um torniquete na perna 

dele”, e durante sua fala vai mostrando as imagens dele ajudando o ferido, as imagens são 

gravadas da sua câmera acoplada no capacete. 

Na Figura 9, aos 43’53”, Chaim conta, em voz off: “Quando os soldados estavam 

voltando para resgatar outros feridos na explosão, o momento que pra mim foi o mais 

assustado de toda a guerra em Mossul”. Enquanto ele fala, mostra a imagem dos soldados 

voltando ao local da explosão, observando, e Chaim atrás deles, logo após acabar o off de 

Chaim, a explosão acontece na frente deles. É possível ver muito próximo a câmera. Aos 

44’16”, após a explosão, mostra a imagem de Chaim em meio a fumaça, gritando, tossindo, 

correndo e caindo no chão. Ele conta em voz off: “Foi uma explosão que me jogou pra trás, 

eu não morri por sorte por que os caras que estavam na minha frente morreram”.  

 

Figura 9 - Chaim minutos antes de ser atingido pela explosão com os militares  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 
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Aos 45’32”, Chaim fala, em voz off: “Chegamos ao que restou da mesquita de Al 

Nuri, a mesma que três anos antes o líder terrorista Abu Al-Bagdhadi tinha declarado o início 

do califado do Estado Islâmico. A mesquita do século XII foi destruída pelos próprios 

terroristas, o gesto foi interpretado pelo governo do Iraque como uma admissão de derrota”, 

enquanto mostra imagens gravadas por uma drone da localização da mesquita e um foco de 

explosão acontecendo na hora, também mostra imagem da mesquita gravadas em seu local.  

Nas imagens onde há a inserção do autor no dia a dia na guerra, ele constrói a 

narrativa a partir do que ele está vivenciando juntamente com os militares e civis. Esta 

construção, de modo claro, tem por finalidade evidenciar todo o esforço de Chaim ao ficar 

durante oito meses vivendo no conflito, o seu vínculo com o contexto histórico, além disso, 

mostrar com clareza tudo o que acontece durante a retomada em Mossul, passo a passo, 

mostrando os riscos e medo dando mais veracidade aos fatos, e a produção do documentário.  

Nestas cenas onde Chaim mostra e fala que viveu momentos tensos e perigosos, onde 

é possível ver que ele quase perdeu a vida junto com os soldados que morreram, pode-se 

concluir que ele assume de fato a interação tanto com os personagens, quanto com o tema. 

Apenas pelo fato de correr risco de vida, já nos mostra o quanto ele se insere nesta narrativa e 

transmite a história a partir do seu ponto de vista, evidenciando cada detalhe.  

Pena (2006), conta que em uma das suas pontas da estrela de sete pontas, o jornalista 

literário tem como dever ultrapassar os limites, para assim proporcionar uma visão ampla 

sobre a realidade. Ele ainda afirma que:  

 

Mas não entenda por visão ampla um pleno conhecimento do mundo que nos cerca. 

Qualquer abordagem, de qualquer assunto, nunca passará de um recorte, uma 

interpretação, por mais completa que seja. A preocupação do jornalista literário 

então é, contextualizar a informação da forma mais abrangente possível, para isso é 

preciso mastigas as informações, relacioná-las com outros fatos, compará-las com 

diferentes abordagens e, novamente, localizá-las em um espaço temporal de longa 

duração (PENA, 2006, p. 14). 

 

Em comparação com as atividades de Chaim, executadas no documentário, é possível 

afirmar também que a forma como ele constitui a sua interação e inserção na história do filme, 

é visando ultrapassar os limites que qualquer jornalista ou fotógrafo faria em uma cobertura 

de guerra. Arriscando sua vida, permanecendo ao lado dos militares e civis por meses para 

assim, poder sentir na pele o que eles vivem, e retratar a realidade de uma forma ampla para o 

telespectador, mostrando cada detalhe do que acontece.  

Outra característica que é possível visualizar nas atividades de Chaim, é a preocupação 

social, tendo como principal objetivo do seu trabalho mostrar todo o sofrimento e problemas 
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de cada pessoa que faz parte do conflito. Pena (2006), ainda relata que os novos autores 

querem cada vez mais desenvolver um papel mais político do que literário, pois segundo ele, 

mesmo com as diferenças que estes gêneros possuem eles fazem parte, em conjunto, de uma 

geração que visa engajar-se com as questões sociais, visto que esta é uma obrigação da 

profissão de jornalista.  

Lins (2005), conta que no documentário de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para 

Morrer, o que caracteriza o filme é as vivências do próprio diretor que são essenciais para a 

produção. Sendo que Coutinho, também é personagem do filme, incluindo a sua característica 

autoral na obra. A autora ainda conta que uma das características no modo de trabalho de 

Coutinho, é fazer deslocar o olhar do público e assim entrar na realidade dos personagens, no 

tema abordado. 

Visando estes conceitos, pode-se concluir que o trabalho de Gabriel Chaim é em prol a 

sociedade, aos problemas que estas pessoas fragilizadas pela guerra vivem dia a dia, e 

também, visa construir uma relação tanto com a história e com os próprios personagens, para 

assim transmitir esta realidade como uma forma de manifestação para o mundo, tanto pelos 

problemas sociais quanto aos princípios voltados a política do país, fazendo uso 

principalmente da sua sensibilidade ao olhar para o outro. Além, disso, ao longo desta análise 

a característica mais marcante é a forma autoral de Chaim ao produzir as suas imagens, 

colocando seu ponto de vista na frente de tudo, visando da relação com os personagens, e com 

a sua vivência em campo para transmitir seu olhar sobre a guerra. 

 

7.2 Crianças  

 

Ao pensar em Guerras, não há como não pensar nas crianças, indefesas que precisam 

fugir de suas casas em busca de segurança. Especialmente na Guerra do Oriente Médio, onde 

os conflitos acontecem desde 2011 e não tem data para acabar, as crianças são privadas da 

educação e constantemente são afastadas da escola. Elas que convivem com o medo, angustia 

e tristeza, muitas vezes permanecem traumatizadas por sobreviver com tanta violência, 

instabilidade e assistindo a morte de seus familiares. Além disso, segundo o site de notícias 

Veja, só neste ano de 2018 em uma matéria publicada no mês de março, mais de 1000 

crianças foram mortas na guerra da Síria. A brutalidade e a falta de humanidade com estes 

seres são sem tamanho, e nós, do lado de cá, na maior parte do tempo, ao ler notícias ou 

assistir alguma produção, não se dá conta da proporção que isto já atingiu. 
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Estes problemas são vistos no documentário: “Margens de uma guerra: heróis e 

vítimas de Mossul”, onde o documentarista Gabriel Chaim retrata, através de entrevistas e 

imagens das crianças a situação que elas vivem, partindo da sua vivência e o seu ponto de 

vista no conflito fazendo com que esta brutalidade possa ser vista de alguma forma trazendo 

mudanças para estas crianças. Esta característica de retratar a realidade através da 

reconstrução das cenas e do seu ponto de vista, é explicada por Felipe Pena (2006), onde o 

autor conta que no  Novo Jornalismo, o seu pioneiro Tom Wolfe classificou o movimento 

mais como instinto do que a teoria, ele ainda explica através de quatro recursos teóricos 

usados, a forma de fazer Jornalismo Literário: “Reconstruir a história cena a cena, registrar 

diálogos completos, apresentar as cenas pelos pontos de vistas de diferentes personagens, 

registrar hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas” (PENA, 2006, p. 54). 

Estes aspectos que o autor cita, estão presentes na produção de Chaim, desde a forma como 

ele constrói a narrativa usando as cenas das crianças, diálogos que as envolvem e cenas 

exibidas a partir da perspectiva de cada criança que é mostrada.  

A presença de crianças no documentário, “Margens de uma guerra: heróis e vítimas de 

Mossul” tem início aos 2’05”, também mostra a imagem de um menino sentado em um 

transporte onde se carrega utensílios, o menino permanece sentado olhando para a câmera de 

Chaim, enquanto os soldados do exército Iraquiano passam por ele. Os soldados estão 

chegando para a retomada da cidade. Aos 2’08”, na Figura 10, em plano fechado, o mesmo 

menino mantém-se olhando para a câmera, mas sorrindo.  

 

Figura 10 - Menino olhando para a câmera  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 
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Aos 2’39”, mostra a imagem de muitas crianças de diferentes idades, gritando “livrem 

a gente do Estado Islâmico. Acabem com eles”. Aos 4’39”, aparecem diversas crianças junto 

com adultos em uma gigantesca fila para receber medicamentos, enquanto Gabriel Chaim 

pergunta para um médico, como ele acha que será o futuro daqueles civis que estão no local. 

Aos 4’56”, mostra a imagem de um menino perguntando para a câmera, quando ele vai poder 

voltar para o colégio. E segue contando, que estava na sexta série e não sabe por que o 

colocaram na terceira série. Logo em seguida, uma mulher parece traduzir a pergunta de 

Chaim para o menino, “quando foi a última vez que você foi à escola?” o menino responde, 

“eu estava na segunda série e passei para a terceira. Foi quando o Estado Islâmico chegou. Eu 

tive aulas com os livros do governo, e depois, com os do Estado Islâmico”. A tradutora 

pergunta: “quando o Estado Islâmico estava aqui você ia à escola?” e o menino responde, 

“sim, sim, quero voltar para a minha escola. Por que tenho que repetir tudo de novo?” com 

expressão de triste e insatisfeito.  

Aos 6’24”, pode-se perceber que Chaim, através da narrativa e da conversa com o 

sírio, quis ligar uma situação na outra, já que, nesse exato momento, aparece a tradutora 

fazendo perguntas sobre o conflito e o Estado Islâmico para um homem sírio, atrás deste 

homem tem um jovem menino segurando um bebê no colo, e em um plano sequencia filmado 

a partir do rosto do homem para o chão, ao seu lado, ele mostra um menino com 

aproximadamente dois anos, inclinado e  olhando para a câmera ele se esconde atrás do 

homem. Outra imagem com a intenção de evidenciar a gravidade dos problemas causados 

pela guerra, sendo um deles o trauma psicológico nas crianças, está aos 8’00”, onde aparece 

um médico perguntando para um menino: “você se lembra do que aconteceu? Fale... qual é o 

seu nome? Quem estava lá?”, o menino fala poucas palavras para o médico, e então, o médico 

olha para a câmera e fala: “ele não se lembra da explosão, está traumatizado”. Mais uma 

imagem que comprova a intensidade destes problemas presentes no conflito, está aos 8’47”, 

na Figura 11, onde os médicos seguram um bebê no colo que está desidratado, eles mostram 

as partes do corpo da criança para a câmera, enquanto um dos médicos fala: “sem músculo... 

veja, está desidratado”. Imediatamente, aparece imagem do bebê, filmada através do espelho 

do carro, no colo de um médico, dentro de uma ambulância e a voz, ainda do médico falando: 

“vamos manda-lo agora para Erbil para descobrir o diagnóstico da doença”. Em seguida, 

Chaim filma, no mesmo plano, o bebê no colo do médico, e depois mostra em plano fechado 

apenas o bebê. 
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Figura 11 - Médicos mostrando para a câmera bebe desidratado  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

  

Aos 9’49”, é possível compreender o medo e o desespero das crianças sírias quando 

são obrigadas a deixarem suas casas, onde tudo foi destruído no conflito, pois não tem para 

onde irem. Nesta imagem, mostra claramente o desespero de uma menina síria que está sendo 

levada por um militar, junto com outras crianças. A menina que está enrolada em um 

cobertor, questiona em tom de desespero: “Para onde eu vou? Onde posso descansar?”. Aos 

20’49”, pode-se observar e entender a opressão que estas crianças vivam sob o comando do 

Estado Islâmico, pois um menino sírio fala para a câmera: “o Estado Islâmico acabou 

conosco, nos trataram como ratos e agora fugiram. Que Deus acompanhe o exército para a 

Vitória!”, atrás do menino mostra três crianças e um homem que olham para a câmera 

enquanto ele fala. Aos 30’31”, na Figura 12, com apenas uma imagem, é possível se 

sensibilizar com a situação que estas crianças vivem na guerra, através da cena em que há seis 

crianças olhando para a câmera de dentro de uma casa destruída. 

Aqui, Chaim faz a imagem do lado de fora, mostrando as paredes destruídas e as 

crianças atrás. As crianças se mexem, e uma se abaixa para olhar para a câmera.  

Aos 30’34”, mostra, mais uma vez, evidentemente, as causas do conflito na vida das 

crianças, por meio da imagem de um bebê limpando as lágrimas do rosto e ao mesmo tempo 

chorando, em um plano sequência rápido, naquele momento, Chaim mostra a imagem de um 

menino chorando enquanto um dos militares conversa com ele. O militar conversa com as 

pessoas que estão no mesmo local, e Chaim pergunta: “o que houve?” O militar responde 

olhando para a câmera: “o pai está ferido e o tio morreu”. E o menino, atrás do militar, 

responde para a câmera ainda chorando, “com um morteiro”, e Chaim aproxima a câmera 

para mostrar o rosto do menino. A sua expressão mostra que ele parece estar perdido e ainda 
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chorando. Aos 30’00”, mostra a imagem de um menino explicando para o militar que está ao 

lado de Chaim: “Meu pai foi procurar o irmão dele, mas os dois foram atingidos por uma 

bomba. Meu tio morreu e meu pai foi ferido na perna”. Aos 31’15”, aparece a imagem de uma 

menina no colo de um soldado, falando para a câmera em tom de choro: “Machuquei a 

barriga, não consigo andar”, e o soldado fala para a câmera: “Ela tem estilhaços na barriga”. 

 

Figura 12 - Crianças olhando para a câmera através de uma parede 

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Na Figura 13, aos 33’56”, enquanto um homem sírio de mão dada com um menino 

fala para a câmera que a sua casa caiu sobre eles e os machucou, Chaim mostra a imagem do 

menino com a cabeça enfaixada olhando para a câmera. Aos 37’23”, mostra a imagem de uma 

mãe com seu filho no colo, falando: “Calma, vamos sair daqui”, neste momento os civis estão 

fugindo dos tiroteios. Aos 37’28”, mostra crianças correndo de uma casa para a outra fugindo 

dos tiroteios. Aos 40’34”, mostra a imagem de uma rua onde passa um blindado e um menino 

segurando um bebê no colo está caminhando na frente do carro. Aos 45’19”, mostra a imagem 

de duas crianças, um menino e uma menina, caminhando e olhando para a câmera de Chaim, 

ao mesmo tempo. Enquanto isso, a voz da entrevista com um militar está falando: “Se Deus 

quiser logo a retomada de Mossul será concluída”.  

Aos 5’33”, Chaim pergunta ao general: “Como o senhor se sente vendo todas essas 

crianças aqui?” e o general responde para a câmera: “O governo está reabrindo as escolas, 

enfim, estamos tentando tomar o máximo de medidas para que a sociedade volte a ser o que 

era. Nós trabalhamos com duas frentes: a militar e a humanitária. O trabalho humanitário e tão 

importante quanto o militar”. Enquanto Chaim faz a pergunta sobre as crianças, mostra 
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imagens de crianças que estão no mesmo local, e quando ele fala sobre as medidas militares e 

humanitária mostra imagens dos civis fugindo de um tiroteio.   

 

Figura 13 - Menino com a cabeça enfaixada  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Ao assistir o documentário, é possível perceber que através da presença de crianças em 

diversas imagens onde Chaim, centraliza o foco nos seus rostos, expressões e faz a ligação 

entre o que está sendo falado no momento, tentando mostrar ao máximo o que tem no local, 

como nas imagens onde tem pais falando sobre os ataques que sofreram e Chaim, além de 

filmar o entrevistado, ainda filma as crianças que estão juntas, tentando evidenciar cada 

detalhe do que está acontecendo. Tentando transmitir sensibilidade ao telespectador e fazendo 

pensar sobre triste da realidade que vivem aquelas crianças indefesas. Esta presença pode ser 

chamada de interpelação, isto é, quando o autor faz uso destas imagens que reforçam o seu 

desespero, comprovam a sua realidade e complementam a narrativa do documentário.   

De acordo com Pena (2006), os autores de Jornalismo Literário, ao longo do tempo 

passaram a separar a forma e o conteúdo em suas obras, fazendo com que gerasse a divisão 

entre o a própria relação do texto com a realidade abordada, isto é, informação e opinião, mas 

esta atitude passou a contribuir para uma classificação a partir das intenções dos autores. 

Logo, os autores realizam uma função onde ele pode opinar, interpretar, entreter e informar.  

Esta forma do jornalista exercer a própria intenção sobre as suas produções, é visível 

no trabalho de Chaim, ao retratar os momentos em que as crianças aparecem no filme, pois 

desta maneira ele está evidenciando uma opinião própria do que ele está vivenciando no 

conflito, ou naquele exato momento dos fatos que ele aborda. Esta opinião, que por sua vez, 

obviamente parte do seu ponto de vista humanizado e sensível perante aquelas crianças. 
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Ainda conforme Pena (2006), um bom escritor proporciona ao leitor um confronto entre o que 

ele está contando e a sua própria experiência pessoal, assim fazendo com que o leitor aflore as 

suas sensações sobre a realidade do tema.  

Produzir sensações sobre a realidade do conflito, no telespectador é exatamente um 

dos objetivos de Chaim, ao se envolver com a história e mostrá-la a partir do seu ponto de 

vista, em específico as crianças. Já sobre a noção de documentário autoral, Lins (2005), 

destaca que em Cabra Marcado para morrer, Eduardo Coutinho aborda no filme 

acontecimentos imperfeitos e personagens anônimos, “aqueles que foram esquecidos e 

recusados pela história oficial e pela mídia” (LINS, 2005, p. 32). 

O mesmo pode ser visto na descrição das cenas onde há a presença das crianças, pois 

se pararmos para pensar, nos dias de hoje estamos tão acelerados em função do tempo e 

afazeres que não nos damos conta do que realmente acontece no conflito, e muito menos não 

paramos para pensar na situação que se encontram estas crianças e seus familiares. As 

crianças, por serem indefesas na maioria das vezes não são procuradas e evidenciadas pelas 

grandes mídias e por nós mesmos, mas em seu trabalho, Chaim explora cada detalhe onde há 

crianças nos momentos em que ele está presenciando na guerra. Fazendo uso da voz de quem 

nunca é ouvido.  

Portanto, conforme a compreensão acerca desta análise, pode-se concluir que o 

objetivo principal de Gabriel Chaim ao retratar os depoimentos e imagens das crianças que 

vivem na guerra é mostrar a dor e o sofrimento que o conflito causa nestas crianças, além 

disso, a partir destas cenas sensibilizar o público ao ver imagens das crianças chorando, 

sofrendo e enfrentando o perigo. 

 

7.3 Civis  

 

Há sete anos a população civil do Oriente Médio sofre com a guerra. Muitos, maioria 

das vezes, são obrigados a deixarem suas casas e fugirem do país, imigrando para outros 

continentes, muitas vezes ilegalmente por não haver outra saída. Também sofrem com esta 

repentina mudança, pois é necessário que se adaptem as diferentes culturas destes outros 

países. Outro fator que atinge gravemente os civis que permanecem no conflito é a morte. 

Segundo o site G1, em sete anos de guerra na Síria já foram mortas mais de 400 mil pessoas. 

Ao todo 5 milhões de civis fugiram e 6 milhões tiveram que sair de suas casas. Além disso, a 

população que vivencia este conflito sofre com a falta de estrutura, pois na maior parte do 

tempo ficam sem alimento e água. Outro fato que acontece é o sofrimento em ver seus filhos, 
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parentes próximos ou amigos morrerem. Conviver com a extrema insegurança sem saber se 

no minuto seguinte ainda vai estar vivo, em alguns casos pode desencadear grandes traumas 

psicológicos.  

No documentário “Margens de uma guerra”, o autor Gabriel Chaim acompanha esta 

vivência dos civis dia a dia no conflito, e mostra através das suas imagens claramente esta 

realidade, além disso, Chaim busca usar entrevistas e falas dos civis no momento em que a 

guerra está acontecendo, assim enriquecendo a narrativa do documentário, fazendo uso da voz 

de pessoas que precisam ser vistas e muitas vezes não são tratadas com importância. Esta 

aproximação do autor com os civis pode ser explicada por Felipe Pena (2006), ele explica que 

umas das formas de fazer Jornalismo Literário presente na sua estrela de sete pontas, é 

fazendo uso das entrevistas com o cidadão comum, mostrar “os pontos de vista que nunca 

foram abordados” (PENA, 2006 p. 15), o autor ainda afirma que no Jornalismo convencional 

diário não há muito tempo para realizar entrevistas somente com fontes de autoridade, e que 

as obras baseadas nos elementos do Jornalismo Literário não são superficiais, logo, não serão 

esquecidas por tratar de forma profunda o tema elaborado. 

Esta característica citada pelo autor e a presença dos civis estão presentes no 

documentário com início aos 0’45” mostra a imagem da destruição das casas filmadas por um 

drone, enquanto a voz de um homem fala: “Parece que o avião errou o alvo, ao invés de 

atingir a casa onde estava o Estado Islâmico, atingiu a casa da minha família, com 11 pessoas 

dentro.. toda a minha vida”. Enquanto isso, vai mostrando imagens do homem  caminhando 

nos escombros, e imagem dele falando para a câmera, também aparece a imagem de uma 

explosão e ao final o homem chorando. Aos 1’31”, enquanto mostra a imagem dos civis ainda 

fugindo do conflito, a voz de um homem fala: “Eles nos destruíram, nos mataram, estamos 

exaustos! Que Deus proteja vocês! Quando ele fala que estão exaustos, mostra a imagem do 

próprio sírio enquanto caminha rápido falando para a câmera. Na Figura 14, aos 4’09”, mostra 

a imagem de um homem falando para a câmera: “Precisamos de água, precisamos de 

combustível, precisamos de alimento. A região aqui é muito pobre, e a guerra nos exauriu”. 

Atrás do homem, há diversas crianças e adultos olhando para a câmera. 

Aos 4’46”, mostra a imagem de um médico, em um hospital de campanha no dia que 

estão recebendo medicamentos da ONU respondendo à pergunta de Chaim: “Como acha que 

será o futuro dos civis aqui?”, o médico responde para a câmera: “Acho que vai ser ruim”, 

Chaim pergunta: “Por quê?”, o médico responde: “Porque ninguém se importa conosco. 

Ninguém se importa conosco”. Logo após, mostra a imagem de diversos civis e crianças na 

fila para receber os medicamentos, as crianças fazem sinal da paz para a câmera. Aos 6’13”, 
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enquanto mostra imagens de arquivo em preto e branco do Estado Islâmico quando havia 

dominado a área de Mossul, a voz de um homem fala: “Na época, o exército não enfrentou o 

Estado Islâmico”, logo após, mostra a imagem do homem e mais três crianças junto com ele, e 

a tradutora de Chaim pergunta: “Você não pensou em lutar?”, o homem responde: “Lutar? Por 

quê? Contra quem? Quando o Estado Islâmico entrou um Mossul, o exército inteiro se retirou. 

Tropas muito bem armadas saíram, nós cidadãos, é que iriamos lutar? Sem arma, sem nada. 

Difícil, muito difícil”. Enquanto o homem fala, Chaim filma em plano sequência a criança que 

está ao lado do homem, olhando para a câmera.  

 

Figura 14 - Homem falando para a câmera que precisam de alimento  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 8’28” aparece a imagem de um homem deitado em uma maca falando para a 

câmera, de costas: “Eu e minha família, estávamos fugindo para o Cairo, o atirador do Estado 

Islâmico me atingiu na perna, fui operado em Erbil. E agora preciso fazer uma segunda 

cirurgia, se Deus quiser me ajudar”. Enquanto o homem vai falando, Chaim filma sua perna. 

Na Figura 15, aos 14’20”, enquanto aparece imagens de casas destruídas pelo conflito, a voz 

de um homem fala: “Um carro-bomba explodiu aqui. Esta é minha casa, foi destruída por 

dentro e por fora. Não sobrou nada da minha casa”, quando o homem fala sobre a sua casa, 

mostra a imagem dele falando para a câmera. 
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Figura 15 - Homem falando para a câmera sobre a sua casa destruída  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 18’00”, mostra imagens dos civis saindo de suas casas, mulheres sendo 

carregadas por homens em uma espécie de maca com rodas, e um dos homens fala para a 

câmera: “que a paz esteja com vocês!”. Na Figura 16, aos 18’57”, após mostrar imagens dos 

civis atravessando por de baixo da ponte que foi destruída pelo Estado Islâmico, fugindo da 

guerra, uma senhora fala para a câmera: “Não é fácil sair de nossas casas assustados e 

perdidos depois de muitos anos, não é fácil”. 

 

Figura 16 - Mulher falando para a câmera sobre a dificuldade em sair de casa  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 27’52”, mostra a imagem de uma senhora usando uma muleta, ao atravessar um 

dos muros, ela fala no momento: “Ó Deus me ajude”. Aos 29’59”, um militar do exército fala 

para alguns civis que estão sentados a sua frente, em uma sala: “Daqui a cerca de uma hora 
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vamos nos posicionar naquelas casas para proteger vocês dos disparos, e assim, vocês poderão 

passar a salvo com suas famílias, está bem?”. Aos 30’12”, mostra a imagem de mulheres, 

crianças e homens em um pátio com alguns militares, saindo de suas casas, naquele momento 

pode-se ouvir o barulho de uma explosão e os civis gritam assustados. Aos 32’56”, aparece 

uma imagem preta na tela, e a voz de um homem sírio falando: “O bombardeio aéreo atingiu 

nossa casa e 18 pessoas ficaram sob os escombros”. Ao falar a quantidade de pessoas que 

ficaram sob os escombros, mostra a imagem do homem com um menino no colo, com o rosto 

sujo causado pelos escombros. Aos 33’12”, aparece a imagem de um homem, falando para a 

câmera: “Porque fugimos? Era inferno, fogo, matança. O Estado Islâmico nos cercou, mísseis 

caíam sobre nós, para onde ir? As casas começaram a cair nas nossas cabeças”, enquanto o 

homem fala, também mostra imagens dos civis fugindo pelas ruas. 

Aos 33’54”, homem fala para a câmera: “A nossa casa caiu sobre nós, e ele se 

machucou”, a tradutora pergunta ao homem: “foi o avião?” o homem responde: “sim”, 

quando o homem fala que ele se machucou, mostra a imagem de um menino com a cabeça 

enfaixada que está de mão dada com ele. A tradutora ainda pergunta: “Quantas pessoas 

morreram?” o homem responde: “Duas”, e a tradutora: “Da mesma família?” o homem fala: 

“Sim, eram irmãos dele. Estavam na casa e morreram”. Aos 36’53”, na Figura 17, mostra a 

imagem de um homem passando a mão no rosto de uma mulher que está sentada em um sofá, 

logo após mostra um militar falando para a câmera: “O marido dela entrou para o Estado 

Islâmico, mas estava do nosso lado, fornecia informações. Os terroristas descobriram e o 

mataram”.  

 

Figura 17 - Homem passando a mão no rosto de uma mulher   

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 
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Aos 39’25”, mostra a imagem de um homem levando um corpo em uma espécie de 

carrinho de mão, Chaim pergunta naquele momento: “Senhor, o que aconteceu?” e o homem 

responde para câmera: “é minha tia, minha tia”. Aos 40’03”, Chaim pergunta ao senhor: 

“Vem de Mossul antiga?”, o homem responde para a câmera: “Sim, de Mossul antiga, de Bab 

al Jadid”, Chaim faz a pergunta e um homem traduz para o senhor: “O que está acontecendo 

lá?” e o homem responde: “Em dez minutos não sobrou ninguém”. Aos 40’17” mostra a 

imagem de civis e crianças fugindo do conflito, e uma mulher revoltada ao caminhar fala para 

a câmera: “Esses homens do Estado Islâmico são uns monstros, eles mataram o pai das 

crianças, que Deus os castigue, que Deus se vingue deles! Eles são muito injustos, muito 

injustos! Que Deus se vingue deles”, quando a mulher fala que mataram o pai das crianças, 

ela mostra um menino para a câmera, pegando na sua mão e trazendo para frente.  

Aos 40’45”, mostra a imagem de um homem e duas mulheres, olhando para a câmera, 

ao fundo som de uma explosão, uma das mulheres fala gritando para a câmera: “três dias sem 

comer e sem beber, morremos de fome”. Quando ela fala, Chaim filma uma criança que está 

com ela, olhando para a câmera. Na Figura 18, aos 41’09”, mostra a imagem de um homem 

carregando seu filho morto no colo, enquanto caminha em meio à destruição e as pessoas, ele 

fala gritando: “Ele morreu! Ele morreu! Pelo amor de Deus, meu filho morreu”, enquanto ele 

está falando, há mulheres e crianças vindo atrás dele, e uma mulher ajuda a segura-lo, neste 

meio tempo, um militar pega a criança e sai correndo pedindo ajuda, logo depois, a família 

entra em um carro blindado do exército com a criança. 

 

Figura 18 - Homem carregando nos braços seu filho morto  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 
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Aos 42’00”, na Figura 18, mostra a imagem de uma senhora  sentada, ela fala olhando 

para a câmera: “Tenho 65 anos e nunca tinha visto isso, nunca ninguém tinha invadido nossas 

casas”. Uma mulher traduzindo as perguntas de Chaim, fala para a senhora: “Era bom viver 

aqui antes?” a senhora responde: “A região era bonita, as pessoas boas, as casas eram simples, 

mas as pessoas viviam em harmonia e felizes por estarem aqui. Somos pobres e simples, mas 

tranquilos. Era lindo, era muito bom”. Ao fundo, Chaim pergunta: “Quando vê toda a 

destruição, o que pensa?” a mulher que está traduzindo para Chaim, então traduz a pergunta 

para a senhora. A senhora presta atenção ao que a mulher lhe pergunta. E responde para a 

câmera: “o que posso dizer? Eles vieram e destruíram nossas vidas”, ao final da sua fala, ao 

fundo da mulher pode se escutar barulhos intensos de tiros, e ela olha para trás. Aos 54’43”, 

ao mostrar a imagem de milhares de civis em filas para receber donativos, na tela aparece a 

legenda: “Ao longo dos 9 meses de confrontos, cerca de 800 mil pessoas fugiram da cidade”. 

Através da descrição dos momentos onde há a presença dos civis, tanto no conflito 

quanto nas entrevistas e falas diretas para a câmera, pode-se perceber que o autor do 

documentário, Gabriel Chaim leva como objetivo principal mostrar a realidade que estas 

pessoas vivem na guerra, mostrando a sua dor, sofrimento e todo caos que enfrentam. Mas 

esta finalidade do autor também parte do seu ponto de vista a partir do que ele está 

vivenciando no conflito, pois cada detalhe que se faz necessário na hora dos acontecimentos 

ele evidencia. E esta ação que Chaim executa, de mostrar a realidade de pessoas que sofrem e 

são diretamente atingidas pela guerra, é explicada por Consuelo Lins (2005, p. 23): “Trata-se 

de uma possibilidade de se colocar no lugar do outro em pensamento, sem anular a diferença 

entre os que estão dos dois lados da câmera”.  

É visível que através das imagens, o autor se coloca no lugar daqueles civis que estão 

a sua frente vivenciando o conflito, pois além de construir a narrativa do documentário com 

este objetivo em transmitir e dar voz a estes civis, Chaim faz uso da sua compaixão em prol 

da humanidade.  

Mais uma característica visível nas cenas onde Chaim evidencia os civis, é o seu 

envolvimento profundo com estes personagens. Pena (2006) destaca que o jornalista literário, 

se envolve a fundo com o tema que quer abordar, ele não mede as consequências, mesmo elas 

sendo perigosas.  

Este conceito explicado por Pena está apresentado de forma intrínseca na produção de 

Chaim, partindo pelo fato que já foi citado na análise anterior, que ele permanece no conflito 

por meses para criar vínculo com as pessoas que compõem a guerra, além disso, analisando a 

forma como ele mostra o civis no filme, é possível ver a sua relação com estas pessoas, 
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através das cenas mais fortes, onde ele evidencia o sofrimento, descaso e problemas que a 

população enfrenta. Entrar neste mundo, onde existe tanta dor, seria impossível não se 

envolver de fato com estas pessoas. Lins (2005), ainda afirma que na obra de Eduardo 

Coutinho, Cabra Marcado para morrer, a história do filme que aborda os camponeses, se 

misturou com a história de vida do próprio diretor, através da inserção que Coutinho exerce 

nas suas produções.  

Pode-se dizer que a história de Chaim também se une com a história dos civis, de 

todas as pessoas que estão vivendo o conflito, pois apenas pelo ato dele viajar quilômetros de 

distância, arriscar a sua vida em prol da comunicação e ao outro, isto já caracteriza a sua 

história. Esta que também é parte fundamental para a construção deste documentário, pois 

sem a sua vontade e amor pela profissão, não existiria uma produção que abordasse a 

realidade da população que vive na guerra da Síria, de forma tão humanizada que carrega 

como objetivo principal, tentar fazer com que o mundo veja a realidade conturbada destas 

pessoas. Lins (2005) explica que quando o telespectador assiste uma produção que aborda os 

necessitados, ele pode distanciar a sua alienação e passa a pensar conforme os objetivos da 

obra, ou seja, sendo imposto pelo o que vê e ouve.  

Tendo em vista as conclusões sobre esta análise, é possível afirmar que é exatamente 

este,  um dos objetivos de Chaim ao retratar a realidade dos civis, fazer com que o 

telespectador sinta, se comova e abra os olhos sobre o que a população síria enfrenta 

diariamente na guerra, além disso, evidenciando também que o seu trabalho parte de uma 

relação de convívio com estas pessoas, onde ele prioriza viver como elas vivem para então, 

poder retratar as suas dores ao público. 

 

7.4 Militares e oficiais  

 

Outra parte da população que integra a guerra no Oriente Médio e que tem papel 

principal neste conflito, são os militares do exército Iraquiano, conhecido como Golden 

Division. Eles que vão em busca da paz, lutam pela vida dos civis, arriscam suas próprias 

vidas que na maioria das vezes acabam perdendo, também são alvos atingidos diretamente 

pelo sofrimento de vivenciar uma guerra. Sofrimento por perder colegas de combate, além de 

gerar traumas profundos por viver constantemente em luta.  

No documentário, “Margens de uma guerra”, há a presença diretamente de soldados 

militares e os oficiais na construção da narrativa. Ambos exercem a mesma função tanto no 

conflito, quanto na história do documentário, pois Gabriel Chaim faz uso de entrevistas com 
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os militares e oficiais para contar o que está acontecendo no momento em que está filmando o 

conflito, e também para explicar detalhes importantes que fazem parte da guerra. Além disso, 

há entrevistas onde é possível se sensibilizar com a realidade que estes homens enfrentam dia 

após dia.  

Nesta categoria de análise foram agrupadas as cenas onde os soldados e oficiais do 

exército iraquiano falam diretamente para a câmera o que está acontecendo na hora do 

conflito, além disso, há entrevistas com alguns militares com o objetivo de retratar o que eles 

vivem e sentem. Através destes elementos, pode-se perceber que Chaim criou um grande 

vínculo com estes militares, pois ele acompanha as tropas desde o dia em que chegou na 

guerra. Felipe Pena (2006) fala que um dos elementos do Jornalismo Literário presentes no 

Novo Jornalismo é o envolvimento profundo do autor com a sua produção e entrevistados, e 

que é preciso sentir na pele a realidade para transmiti-la. “Deve-se fazer uma imersão 

completa e irrestrita, na tentativa de construir uma ponte entre a subjetividade perspectiva e a 

realidade observada” (PENA, 2006, p. 60). 

E estas características e a presença dos militares e oficias estão presentes no 

documentário a partir dos 7’09”, o general Wahabi fala para a câmera: “Nós estamos aqui na 

divisa entre os bairros de al Zuhur e al Masaref. Estão ocorrendo confrontos com o Estado 

Islâmico, mas estamos mantendo nosso avanço”, atrás do general há a presença dos outros 

militares da tropa. Na Figura 19, aos  9’34”, mostra a imagem de um militar dentro do carro 

blindado falando enquanto olha para frente do blindado: “Funciona assim: quando estamos 

em combate e vemos civis, não usamos armas pesadas, mesmo se entrarmos em confronto 

com o Estado Islâmico e virmos civis no meio da rua, vamos parar de atirar e proteger as 

pessoas”, no meio da fala do militar, mostra a imagem da rua onde estão naquele momento 

com o carro blindado andando, filmada de dentro do carro, logo após volta a imagem do 

militar falando, ainda olhando para frente. Aos 10’38”, mostra a imagem do capitão Haydir 

falando para a câmera: “Tenho dois atiradores de elite cobrindo uma distância de 700 metros”, 

enquanto eles estão em conflito de dentro do seu quartel organizado em uma casa. 

Aos 10’50”, aparece a imagem de um soldado atirando por um buraco na parede da 

casa que servia de quartel para os militares, Chaim pergunta naquele momento: “Quantos 

integrantes do Estado Islâmico ele matou?” a voz de um homem traduz para o soldado, então 

ele responde para a câmera enquanto segura a arma na mesma posição: “Cinco, contando 

todos os postos onde estive. Qualquer movimento, atiramos e avisamos para os outros 

atirarem também. Teve o caso de um sniper inimigo, passamos as informações para a base e a 

força área o bombardeou, graças a Deus”.  
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Figura 19 - Militar contando as estratégias do exército para Chaim, dentro do blindado  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 12’22”, mostra a imagem de um jornal, logo após mostra o soldado que está 

segurando o jornal e ele fala para a câmera: “É o jornal dos homens-bomba, A notícia. Esses 

são os suicidas”, e o soldado mostra o jornal para a câmera. Aos 12’36”, mostra a imagem de 

um corpo, e um militar fala: “Um dos que tentaram avançar, um homem-bomba, conseguimos 

matar”. Na Figura 20, aos 13’50”, após mostrar imagens fortes dos militares fugindo da 

explosão de um carro-bomba, um dos oficiais fala para a câmera enquanto caminha: “A 

situação agora está sob controle, ninguém se feriu ok?”.  

 

Figura 20 - Oficial do exército falando para a câmera  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 
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Na Figura 21, aos 14’48”, mostra imagens de um soldado desarmando bombas e a sua 

voz falando: “Meu nome é Younes Hussein pertenço ao terceiro regimento das forças 

especiais do Iraque de combate ao terrorismo, minha especialidade é desarmar bombas, sou 

engenheiro especialista em bombas e explosivos”. Aos 15’06”, mostra a imagem do mesmo 

soldado, falando para a câmera: “Impossível dizer quantos carros-bombas já desmontei 

durante esta operação, nossa equipe já manipulou mais de mil explosivos. Você tem que 

tentar entender a lógica deles, tem que pensar qual a artimanha deles. Como eles querem te 

pegar, e encarar a bomba como um desafio. Já perdemos uns 10 companheiros que Deus os 

tenha”, uma tradutora pergunta ao soldado: “alguém mais próximo?” e ele responde para a 

câmera: “com certeza, ontem e anteontem perdemos dois”, ela ainda pergunta: “quais os 

nomes deles?” e ele responde: “Um se chamava Aqil e o outro Alawy. O Alawy deu de cara 

com um homem-bomba dentro de uma casa, em vez de fugir, ele se agarrou ao terrorista e os 

dois explodiram”, Chaim pergunta ao soldado: “Como se sente quando pensa nele?” e o 

soldado responde: “É muito difícil, era um colega, um amigo, um parceiro de combate, ele se 

preocupava muito mais com os outros que consigo mesmo”. Durante a entrevista com o 

soldado, quando ele fala sobre entender as artimanhas dos terroristas, mostra imagens dos 

militares em ação, vasculhando uma casa que era ocupada pelo EI. Quando ele fala dos 

colegas que perderam em combate, mostra imagem do soldado vendo a foto com os colegas 

no celular. 

Figura 21 - Soldado contando sobre a sua história  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 16’44”, após mostrar imagens de conflito e os civis correndo, Chaim pergunta a 

um soldado: “Por que estão colocando os civis no blindado?” e o soldado responde para a 

câmera: “Porque os atiradores estão disparando contra eles”. Aos 19’48”, ao aparecer imagens 
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noturnas de um corpo, o capitão Haydir fala: “Esses são os ratos terroristas do Estado 

Islâmico que tentaram atacar o nosso grupo, mas conseguimos mata-lo como estão vendo e 

tem outros dois lá também, são dois mortos graças a Deus. Não tivemos perdas, foi tudo 

muito rápido e bem-sucedido. É uma das primeiras missões desse tipo cumpridas pelo 

esquadrão antiterrorismo. O avanço continua, graças a Deus”, quando ele fala que os dois 

mortos tentaram ataca-los mostra a imagem do capitão falando para a câmera.  

Aos 20’37”, aparece imagens dos militares dentro de uma casa ocupada pelo EI, e 

Chaim pergunta ao general Wahabi: “General, o que é essa cadeira? É para tortura?”. E o 

general responde para a câmera, mostrando o objeto: “você coloca os dedos aqui e corta”. Aos 

22’21”, na Figura 22, mostra a imagem do Major Abu Aad Mahdi falando para a câmera: 

“Neste momento, o regimento antiterrorista acaba de dominar completamente o bairro de Hay 

Al-Shurta. A área já foi limpa. O avanço continua em direção do bairro de Hay al- 

Muhandissin”, logo após que o major termina de falar, a sua imagem fica em preto e branco e 

aparece a legenda: “alguns dias depois, o major Mahdi morreria em combate”. 

 

Figura 22 - Imagem do Major Abu Aad Mahdi  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 25’37”, após mostrar imagens da tropa do exército chegando para vasculhar uma 

mesquita, Chaim pergunta ao general Wahabi: “Qual é o significado de colocar a bandeira do 

Iraque aqui?” enquanto ele pergunta, aparece a imagem da bandeira no topo da mesquita. E 

então, mostra a imagem do general respondendo para a câmera: “É para que aqueles que estão 

na outra margem do Rio Tigre saibam que estamos perto. Não queremos que o Estado 

Islâmico minta para eles e diga que não estamos chegando. Vão ver a bandeira e vão saber”. 

Aos 26’37”, mostra a imagem de alguns soldados, e a voz de um militar fala: “Uma 
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mensagem especial para as famílias dos nossos mártires: vamos honrá-los! Se Deus quiser 

não voltaremos para nossas casas até liberarmos a margem esquerda por inteiro também”, 

quando ele fala sobre a mensagem especial mostra a imagem do militar falando para a 

câmera, e quando ele fala sobre liberar a margem esquerda mostra imagens filmadas de dentro 

de um blindado e um mapa na tela indicando a parte leste dominada.  

Aos 27’09”, mostra a imagem do Major Feraz falando para a câmera: “Estamos quase 

completando a limpeza do bairro de al Yarmuk. Conseguimos matar 35 integrantes do Estado 

Islâmico”, enquanto ele fala sobre os terroristas que conseguiram matar, mostra imagens dos 

corpos. Na Figura 23, aos 28’06”, mostra a imagem do Major Feraz mostrando em um tablet 

o monitoramento dos terroristas, enquanto ele mostra vai contando: “Aqui está dominado, 

aqui também e nesta direção também”, Chaim pergunta para ele: “Senhor, onde está o Estado 

Islâmico?” ele responde mostrando no tablet: “Está aqui nesta direção: norte, noroeste e 

nordeste”. Aos 28’26”, mostra a imagem do Major Feraz falando para a câmera: “Estamos 

com o moral bem alto, todos os soldados se sentem confiantes. Não estamos perdendo 

homens, carros talvez, mas não soldados. Estamos há quatros dias em al Yarmuk , um 

confronto sem mortos nem feridos”, Chaim ainda pergunta: “Sei que capitão Mahdi era 

próximo dele e infelizmente ele morreu”, uma mulher traduz para o major a pergunta de 

Chaim, e o Major responde: “Ele era chefe da Brigada de Ataque, tinha muita experiência, 

porém esse não foi o destino dele, ele é um herói entre muitos”, a mulher pergunta: “Vocês 

eram amigos?”, ele responde: “Estávamos bem próximos um do outro, eu trabalhava com sua 

brigada e ele atuava em missões difíceis,  justamente porque ele era muito competente”, a 

tradutora ainda pergunta: “Vocês tem medo de morrer?” e o major responde: “Estamos aqui 

em Mossul há 13 anos, nesta base já enfrentamos a Al Qaeda, milícias, e agora o Estado 

Islâmico, nunca pensamos na morte, ou que podemos morrer. Nosso dever é proteger os civis, 

isso é o mais importante”. Quando ele fala sobre o colega de trabalho, mostra imagens em 

preto e branco dele, e ao final da sua fala mostra imagens dos soldados se preparando para o 

combate.  

Aos 32’20”, mostra a imagem de um soldado falando para a câmera, de dentro de um 

carro blindado: “Essa é uma das últimas regiões, então eles estão tentando de tudo: carros-

bomba, homens-bomba, atiradores, mas se Deus quiser a nossa posição é boa e estamos no 

domínio”. Quando ele fala que é uma das últimas regiões mostra uma imagem de filmada de 

dentro do carro blindado mostrando explosões mais a frente. Aos 35’00” mostra a imagem do 

Major Ali falando para a câmera: “Um carro-bomba explodiu perto dos nossos soldados, mas 

graças a Deus só houve perdas materiais”.  
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Figura 23 - Entrevista do Major Feraz  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Aos 38’37”, após aparecer imagens de conflito, mostra a imagem de um militar 

falando para a câmera: “Estamos em confronto agora, estão atacando o regimento que está na 

dianteira, mas já os localizamos, se Deus quiser tudo vai se resolver”. Aos 45’58”, mostra a 

imagem de um soldado andando sobre os escombros segurando objetos, enquanto ele caminha 

fala para a câmera: “Apreendemos aparelhos de comunicação e câmeras do Estado Islâmico, 

além de fotos de terroristas e documentos importantes”.  

Aos 49’28”, Major Ali fala para a câmera: “Os terroristas do Estado Islâmico foram 

executados. Agora um homem-bomba acaba de detonar o cinto de explosivos, mas nossos 

homens estão bem, está tudo bem”, enquanto ele fala, o conflito está acontecendo. Aos 

52’37”, enquanto mostra imagens do Major Ali andando em meio aos escombros, sua voz 

fala: “Nossas tropas chegaram até a margem do Rio Tigre, são só 20 metros nos separando do 

rio”. Aos 53’25”, na Figura 24, mostra imagens do exército em ação pela noite, e Major Ali 

fala para a câmera: “São nossos últimos dias em Mossul antiga, logo vamos entregar a cidade 

para outros setores do exército e para a polícia local. Esta vitória é a redenção de toda família 

que perdeu um ente querido nestas batalhas sangrentas, seja ele das Forças Armadas ou não. 

A mensagem que tenho para todas as famílias de Mossul é: cuidem da sua riqueza, da terra de 

vocês”. Enquanto ele fala, sobre entregar a cidade para os outros setores, mostra imagens dos 

soldados em ação, logo após, volta à imagem do major falando para a câmera.  
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Figura 24 - Major Ali falando para a câmera  

  
Fonte: Documentário Margens de uma Guerra (2017). 

 

Por meio da observação das cenas onde mostra os militares e oficias retratando os 

acontecimentos da guerra, e das entrevistas são possíveis visualizar que Chaim também 

procura mostrar a realidade do ponto de vista destes homens, através do que eles estão 

contando sobre o que está acontecendo e quando os entrevistados procuram transmitir o que 

estão sentindo. Esta ação é explicada por Consuelo Lins (2005), ela fala que o interesse do 

cineasta não é determinar o personagem no contexto da história, nem o definir como parte da 

realidade através traços típicos sociais. “O que interessa é a visão de mundo do personagem, o 

ponto de vista especifico que ele tem sobre o mundo e sobre si mesmo” (LINS, 2005, p. 24). 

Esta interação que Chaim exerce com os militares e oficias, para afim de retratar a realidade 

do conflito é mais do que nunca, também parte do ponto de vista destes personagens, pois ele 

trata a suas dores de forma humanizada, para que o mundo veja e sinta o que está 

acontecendo. 

Outra característica que se pode ver nestas descrições, é a vinculo de Chaim com os 

militares e oficiais, além disso, em consequência desta interação também pode ser visto a 

participação tanto de Chaim ao construir a narrativa, quantos os próprios militares e oficiais 

ao relatar para a câmera o que está acontecendo no momento do conflito. Pena (2006), conta 

que no Jornalismo Literário, o repórter através do poder de descrever os fatos e a história que 

quer contar, ele deixa de ser espectador e também passa a ser participante ativo dos fatos.  

É o fato que ocorre nas filmagens de Chaim, pois através das cenas onde ele evidencia 

a ação dos militares e oficiais, ele também destaca a sua presença durante o conflito, 

mostrando que ele está presente enquanto todas as atrocidades ocorrem, transmitindo para o 
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telespectador mais confiança sobre a realidade do que acontece na guerra, dando credibilidade 

ao seu trabalho.  

Lins (2005), relata que nas produções de Eduardo Coutinho, não há um sentido certo 

sobre os seus filmes, pois tudo que está ali pode levar para outros caminhos, através da fala 

dos personagens, no autorretrato e na continuidade. Isto resulta na relação com o 

telespectador, porque para ele não é transmitida uma verdade única e acabada. “Ele é 

obrigado a trabalhar também, a estabelecer relações, a participar ativamente da construção dos 

sentidos do filme, ou a se deparar simplesmente com a impossibilidade de pensar aquilo” 

(LINS, 2005, p. 51). 

Levando em consideração, este conceito relatado pela a autora, também pode-se 

afirmar, por mais que o trabalho de Chaim transmita a verdade dos fatos, de forma intrínseca, 

e que ele busque por este objetivo  abordado em suas estratégias, através de diversas 

maneiras, se o público não tiver um mínimo de olhar crítico e sensível perante a sociedade, ao 

outro, a verdade que está sendo apresentada de forma clara pelo documentarista, pode ser 

interpretada de diversas formas pelo telespectador. Tendo como resultado um distanciamento 

da maior finalidade que Chaim carrega em suas produções, o olhar sensível e humanizado 

sobre a guerra da Síria.  

De acordo com as percepções adquiridas acerca desta análise, pode-se concluir que 

Gabriel Chaim tem como objetivo ao mostrar imagens dos militares e oficiais, em ação, 

fazendo uso de depoimentos e falas destes homens diretas para a câmera, auxiliando na 

construção da narrativa, apresentar a realidade passo a passo que eles viveram durante a 

retomada em Mossul, além disso, trazendo os relatos de entrevistas com alguns militares que 

tinham história para contar, tornando a narrativa também sendo do ponto de vista destes 

personagens. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para buscar a resposta desta pesquisa, foi preciso identificar de que forma são 

demonstrados, no documentário, os momentos em que Chaim transmite o seu ponto de vista 

sobre o conflito e o seu contato direto com os entrevistados. A partir disso, pode-se concluir 

que o tema do documentário, por tratar da guerra, além de ser complexo, obriga o jornalista a 

ter um olhar atento, detalhista e sensível, visto que há uma série de problemas humanitários 

que envolvem um conflito e isto precisa ser mostrado. Dessa maneira, é possível afirmar que 

Gabriel Chaim possui um olhar aguçado e humanizado, pois quando ele vai a campo para 

realizar a produção, ele permanece um longo período de tempo ao lado da tropa do exército 

Iraquiano e dos civis, para poder vivenciar de forma mais profunda possível. Assim, o seu 

ponto de vista é transmitido no filme, pois ele mostra a partir das suas vivências em conjunto 

com os personagens o que acontece na guerra e qual a realidade destas pessoas. 

Ao observar os traços de Jornalismo Literário presentes no documentário, pode-se 

afirmar também que Chaim expressa na sua produção as características da estrela de sete 

pontas, definida por Pena (2006) em ultrapassar os limites para transmitir uma visão ampla da 

realidade, exercer a cidadania ao se preocupar com o outro, com as minorias; ao procurar 

fontes que nunca são ouvidas, como é o exemplo quando ele entrevista os civis ou as crianças; 

e que qualquer abordagem sobre um determinado tema é uma interpretação, isto é, o fato que 

Chaim evidencia o seu ponto de vista sobre o conflito. Ainda, por mais que Chaim não seja 

jornalista e sim fotógrafo, a sua obra é bastante profunda, sensível e busca retratar a realidade 

intrínseca, fazendo com que não caia no esquecimento, sendo esta também uma das 

características do Jornalismo Literário. 

Ainda, pode-se afirmar que uma das características visíveis no modo de trabalho de 

Chaim é a sua preocupação com os civis e as crianças, a vontade de dar voz para essas 

pessoas, de mostrar ao mundo que a realidade que eles vivem ainda está acontecendo e é 

imensurável a gravidade disso. É perceptível que um dos seus objetivos é poder contribuir 

com a existência destas pessoas, ajudar de alguma forma os que precisam. 

E, por fim, com este estudo, espera-se, também, contribuir com a realidade que os 

civis, militares, jornalistas e fotógrafos enfrentam ao vivenciar a guerra, fazendo com que 

estimule o interesse das pessoas sobre o assunto, contudo, acima de tudo, impactá-los de 

alguma forma, para que o mundo “abra os olhos” e perceba que a guerra ainda está 

acontecendo, milhões de civis, crianças e militares estão passando por necessidades, 

convivem com a extrema violência todos os dias. Além disso, profissionais da comunicação 
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também arriscam a sua vida ao tentar transmitir a realidade do conflito. Então, é preciso olhar 

para esta parte do mundo, perceber a gravidade destes problemas e entender que esta realidade 

não está tão longe assim, muito menos é algo do passado. 

E, como futura Jornalista, é meu dever exercer a profissão em prol da sociedade, olhar 

para o outro, para quem vive à margem do mundo, e contribuir através do meu trabalho na 

profissão e, desta pesquisa, a sensibilidade ao transmitir informações e conhecimentos sobre 

realidades como estas. Se colocar no lugar do outro e entender os motivos que levam 

determinadas circunstâncias é o maior ato de amor e humanidade que se pode ter.  
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APÊNDICE A - ENTREVISTA DE GABRIEL CHAIM SOBRE A PRODUÇAO DO 

DOCUMENTÁRIO MARGENS DE UMA GUERRA 

 

Em entrevista para a Globo News estúdio 113, onde Gabriel Chaim conta como foi o 

processo de produção do documentário “Margens de uma Guerra”, pode-se listar algumas 

perguntas e respostas: 

 

O que te move? 

- Quando você consegue dar voz para essas pessoas que vivem à margem do mundo, 

nem digo da sociedade, mas do mundo inteiro. Porque enquanto vive-se vidas normais, tem 

um outro mundo paralelo vivendo com pessoas que fogem para sobreviver. Então, quando eu 

consigo dar voz a essas pessoas eu não vou conseguir mudar nada, eu acho que é impossível. 

Antigamente, no início de carreira eu tinha o sonho de tentar mudar o mundo, e que hoje eu 

sei que é impossível. 

 

E será que você não está mudando? 

- Eu acho que eu consigo mudar a vida de determinadas pessoas de determinado local, 

mostrando para as pessoas que estão assistindo que essa realidade existe que é muito real, no 

caso, eu acho que isso me satisfaz por completo. 

 

Os soldados iraquianos te protegiam de alguma forma com o teu trabalho, sabiam da 

importância de estar registrando ali? Proibiam-te de ver algumas coisas ou é uma 

relação que você constrói de laços ali, até pelo tempo que você já passou nessas regiões? 

- Eu acho que para o meu trabalho, eu consegui executar um trabalho verdadeiro. O 

lugar que eu estou cobrindo, que eu faço essa cobertura, eu particularmente gosto de chegar 

antes, gosto de ficar bastante tempo. Porque esse vínculo pessoal, esse vínculo humano com 

as pessoas que me rodeiam em um determinado local que eu esteja trabalhando, é o mais 

importante. Eu acho que a história, ela vem depois do relacionamento que eu construo 

naquele local. Então, diversas vezes várias mídias famosas estavam no mesmo local que eu, 

porém não tinham o mesmo acesso que eu tinha. Porque os soldados me respeitavam. Para 

eles o cara que estava lá, um estrangeiro da impressa que está passando um momento difícil 

ao lado deles, correndo risco e quase morrendo, pra eles isso vale muito, é muito importante. 

A maioria das mídias elas chegam lá e ficam uma hora e vão embora para os seus hotéis e 

                                                 
13 Entrevista disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/v/gabriel-chaim-lanca-

documentario-margens-de-uma-guerra-herois-e-vitimas-em-mossul/6301828/>. 
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tudo mais. Eu estava lá, eu estava dormindo com eles, passando perrengue quase morrendo. O 

que você se referiu, foi na verdade dois homens bombas que se explodiram há dois metros de 

mim, eles mataram vários soldados. A gente mostra isso no documentário, foi a vez que eu 

fiquei mais próximo da morte, eu nunca tinha ficado tão próximo da morte, na verdade, como 

nesse dia. Eu fiquei, depois que ele se explodiu, que ocorreu a explosão, eu acho que fiquei 

uns trinta minutos me tocando para ver se eu estava bem. 

 

Você estava descrevendo a sua maneira de trabalhar, como que você fica mais tempo, 

como que você cria uma relação direta com as pessoas. Isso na verdade, acho que é uma 

diferença muito importante entre fazer um documentário e fazer notícias. Claro que 

cada um tem a sua função, não que um seja melhor ou pior que o outro, mas é diferente. 

Aí eu fiquei pensando, como é pra você? Você deve se envolver com essas pessoas, esses 

personagens. E depois que você faz os filmes, essa relação continua? Você mantém um 

contato? O que isso influencia no trabalho que você vai fazer logo depois? 

- Então, tem um negócio muito importante que eles falam, “welcome” que é bem-

vindo. Eu sou muito bem-vindo nesses lugares que já estive. As pessoas, se eu falar que eu 

estou voltando, eles vão falar, “você é muito bem-vindo, pode voltar”. Em relação ao vinculo, 

quando a gente estava no processo desse documentário, eu estava seguindo duas ou três 

pessoas que iriam ser meio “cara” do filme, e eles morreram. E vários colegas que eu não tive 

a oportunidade de filmar, não tive a oportunidade de filma-los, mas que eu estava convivendo 

já, diariamente. Eu fiquei oito meses vivendo aquele conflito, casa por casa e vários deles 

morreram, vários. Em determinados momentos, todos juntos. Então, assim, é guerra! Como 

que você pode manter seu sentimento, aquilo que você pensa do que realmente é a vida, sendo 

que você está vendo a morte diariamente, várias vezes.  

 

 

 


