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PREFÁCIO

O que distingue uma grande reportagem televisiva de um documen-
tário independente exibido em festivais e salas de cinema? As opções 
estéticas? Os temas? Há de fato uma linha divisória entre jornalismo 
filmado e documentário? Embora tais questões sejam recorrentes, 
inexiste um trabalho teórico de mais fôlego no Brasil sobre as rela-
ções entre documentário e jornalismo. Essa falta de interesse não é 
gratuita: a tarefa exige pesquisa e uma boa dose de ousadia. 

Entre documentaristas, as visões são diversas, mas a rejeição a essa 
aproximação é mais comum. Uma postura que descarta como “do-
cumentário” filmes realizados por jornalistas em torno de temas ur-
gentes da atualidade. Na maior parte dos casos, a forma usada nesses 
filmes é aquela que estamos acostumados a ver em boa parte da pro-
dução documental televisiva: imagens, narração over, entrevistas com 
pessoas anônimas, conversas com especialistas, gráficos, fotografias, 
material de arquivo. Esta “fórmula”, contudo, se origina no próprio 
campo do documentário, em uma associação de procedimentos do 
documentário clássico que surgiu na Inglaterra no início dos anos 30, 
com o uso de entrevistas, tornadas possíveis com o advento do som 
sincrônico no início da década de 60.

Os modos de abordagem e as opções estéticas são apontadas por 
alguns como decisivos para se definir o que é um documentário. O 
cineasta Eduardo Coutinho só se interessava por filmes que tivessem 
um dispositivo de filmagem instigante e uma montagem à altura desse 
dispositivo. Postura próxima à de Eduardo Escorel, para quem o que 
importa é o processo de feitura dos documentários – embora reconheça 
uma tradição de documentários de caráter jornalístico e informativo. Já 
o cineasta João Salles aposta desde sempre em parcerias com jornalistas 
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na realização de seus filmes. Além disso, é um entusiasta do cinema direto 
americano, que foi inicialmente um movimento ligado ao jornalismo. 

O terreno é minado, atravessado por paixões e tensões. Como evi-
tar certas armadilhas como a de tentar definir o jornalismo e o docu-
mentário – noções excessivamente gerais que na verdade escondem 
movimentos mais sutis, práticas menores, relações imperceptíveis? Ou 
a de se esforçar para identificar de uma vez por todas o que imprime a 
um filme a distinção “documental”? O pesquisador Julio Bezerra deci-
de partir para as práticas concretas que constituíram o que ele chamará 
de “domínios” do documentário e do jornalismo, em momentos espe-
cíficos de ambas as histórias, e traça uma cartografia plural e complexa, 
com convergências surpreendentes e diferenças inesperadas entre um e 
outro campo – e é esse aspecto que faz deste livro um texto precioso 
na reflexão sobre as relações entre documentário e jornalismo. O autor 
dialoga com ampla bibliografia, retoma entrevistas com os atores im-
portantes de ambos os campos, além de fazer inicialmente uma discus-
são conceitual aprofundada sobre a constituição dessas duas tradições.

A tensão entre um e outro campo está presente desde o advento des-
sa forma de cinema, na passagem dos anos 20 para os anos 30 do último 
século, já no modo como o inglês John Grierson configura as bases éticas 
e estéticas do que ficará conhecido como documentário clássico. Os ci-
nejornais surgem inicialmente no discurso de Grierson como aquilo que 
o documentário não é. Contudo, Julio Bezerra explora nesse momento 
um aspecto da Escola Inglesa de Documentários menos conhecido no 
Brasil: a influência de um cinejornal em particular sobre a produção bri-
tânica, especialmente no que ficou conhecido como a segunda fase do 
movimento, em que ocorreu uma revalorização da narrativa e de perso-
nagens individuais. Trata-se do cinejornal americano The March of Time, 
que estreou em 1935, e que marcará profundamente a visão posterior 
de Grierson sobre o próprio documentário. Julio Bezerra faz uma ótima 
análise do cinejornal que revolucionou o gênero, chamando a atenção 
para os limites de se pensar em uma história do documentário linear, em 
que os movimentos se sucedem uns aos outros, desconectada do que se 
faz ao mesmo tempo em campos afins. 
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As práticas do documentário e do jornalismo sofrem mudanças 
definitivas nas décadas de 50 e 60 – como acontece aliás em outros 
campos de conhecimento e nas práticas políticas e culturais de modo 
amplo. Julio Bezerra faz associações diversas entre “modos de fazer” 
do documentário e jornalismo que surgem nesse momento. Se a 
aproximação entre o cinema direto americano e o jornalismo é mais 
conhecida, a contribuição de Julio Bezerra é esclarecer certos mal-
-entendidos a respeito dessa notória parceria e identificar os fios que 
ligam jornalismo e documentário nesse momento. De fato, o surgi-
mento do cinema direto é uma iniciativa de um jornalista – repórter 
fotográfico e editor da revista Life – insatisfeito com o que via no jor-
nalismo filmado dos anos 50. Mas é fora do jornalismo que Robert 
Drew buscará meios para criar um jornalismo menos influenciado 
pelo rádio e explorar melhor as potencialidades das imagens. 

É sabido que o cinema direto se inventa, em grande parte, em 
função dos avanços tecnológicos propiciados por R. Drew e sua tur-
ma de bricoleurs (R. Leacock, D.A. Pennebaker e Albert Maysles), que 
permitiram um novo tipo de filmagem. No entanto, as leituras de R. 
Drew do romance realista do século XIX, especialmente Flaubert, 
foram determinantes para o método hoje célebre de “observação da 
realidade”. Com Flaubert, Drew descobriu a importância de “ob-
servar” tudo o que até então ficara à margem dos documentários 
convencionais: os chamados “tempos mortos”, as esperas, os sonos, 
as filas, os apertos de mão, as conversas fiadas. Só assim seria possível 
colocar o espectador em contato direto com a realidade.

A insatisfação com o modelo dominante do jornalismo impresso 
nos anos 50 é também o que molda pouco a pouco um novo tipo de 
reportagem que chega a seu ápice na segunda metade dos anos 60, 
com Tom Wolfe, Trumam Capote, Gay Talese, Lillian Ross e Norman 
Mailer. A ideia era realizar um jornalismo de imersão do repórter na 
realidade que permitisse uma experiência do leitor a mais direta pos-
sível. É também à literatura, às técnicas do romance, que os jornalistas 
recorrem em busca de novas estratégias narrativas que deem conta 
dos conflitos e das microficções cotidianas. Se Capote somou a obje-
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tividade da captação às técnicas do romance e dos roteiros de cinema, 
Tom Wolfe defendeu a retomada, na literatura americana, de técnicas 
esquecidas do realismo dos tempos de Charles Dickens. 

O quadro que se delineia nesse momento no livro é menos a in-
fluência de um campo sobre o outro – como vimos em Grierson – 
e mais a abertura tanto do documentário quanto do jornalismo a um 
terceiro campo, o da literatura, em virtude de uma insatisfação com os 
modelos dominantes. No entanto, o quadro se altera novamente quando 
Julio Bezerra se confronta com o cinema verdade francês – aqui não é 
mais a literatura que aparece como o “fora” que inspira mudanças. 

Em princípio, é mais difícil encontrar paralelos do cinema ver-
dade com o jornalismo diante da postura do cineasta e etnógrafo 
francês Jean Rouch em favor da intervenção da equipe na realidade 
a ser filmada, da aposta no “transe” de todos os envolvidos na filma-
gem e do registro desse transe. Uma coisa é inspirar-se em técnicas 
da literatura para filmar ou narrar o mundo, outra bem diferente é 
misturar-se com o que está sendo filmado ou narrado, implodindo 
de vez com a noção de objetividade, seja ela complexa ou não. Julio 
Bezerra faz uma curiosa e arriscada aproximação entre as práticas 
de Jean Rouch com as do chamado “jornalismo gonzo” de Hunter 
S. Thompson. Assim como Rouch, Thompson contesta a visão de 
que os jornalistas são observadores passivos e defende a interação e a 
provocação de situações como um meio de entender mais a fundo o 
assunto sobre o qual pretende escrever. Trata-se, nos dois casos, muito 
mais de partilhar experiências do que de relatar fatos.

Julio Bezerra não deixa contudo de chamar a atenção para os 
limites da comparação, o que é de fato fundamental. Thompson se 
coloca mais em cena do que Rouch, sua atuação é de certo modo 
mais performática que a do cineasta francês. Ambos porém inaugura-
ram novas e similares possibilidades de confronto com o real, um real 
tecido de ficções que exerce sua força de “verdade” ao se confrontar 
com os fatos, com o mundo histórico. 

Este livro tem ainda o mérito de trazer para o debate no Brasil 
parte da obra de um cineasta pouco conhecido por aqui: Emile De 
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Antonio (1919-1989), documentarista engajado nas lutas políticas 
dos anos 60 e um grande cineasta das imagens de arquivo. Crítico do 
cinema direto e do cinema verdade em função do que considerava 
um descompromisso político dos filmes, Antonio combinava em seus 
trabalhos experimentação, análise política e provocação. No ano do 
porco (1968) é o melhor exemplo dessa equação. Obra fundamental 
sobre a Guerra do Vietnã, o filme antevê com precisão a tragédia 
moral em que os americanos estavam imersos, em um momento 
em que essa consciência estava longe de ser compartilhada.  É com 
correspondentes da guerra do Vietnã que Julio Bezerra ensaia uma 
aproximação com a prática de Emile de Antonio, especialmente no 
filme sobre o Vietnã. Os personagens escolhidos são o brasileiro José 
Hamilton Ribeiro e o neozelandês Peter Arnett. 

Por fim, o autor traz para a atualidade a tensão entre os dois campos 
a partir de uma discussão em torno da dimensão autobiográfica e subje-
tiva que impregna as produções culturais (e a vida cotidiana) como um 
todo, e as práticas documentais e jornalísticas em particular. O cineasta 
americano Jonas Mekas é a referência primeira, ao lado de alguns docu-
mentaristas brasileiros contemporâneos (Sandra Kogut e Kiko Goifman) 
e a associação, no interior do jornalismo, é com a teoria da biografia sem 
fim de Felipe Pena, autor de um livro sobre Adolpho Bloch. 

Convencidos ou não de algumas aproximações que Julio Bezerra 
faz ao longo do livro, as análises do autor têm a grande qualidade de 
nos mostrar que o jornalismo está longe de ser um território fechado, 
limitado a um certo conjunto de técnicas e com estruturas estanques. 
Revela, ao contrário, experiências tão ricas e inspiradoras quanto as 
que fazem os belos momentos da história do documentário, dando-
-nos dados concretos para aprofundar os debates muitas vezes super-
ficiais sobre as relações entre documentário e jornalismo. 

Consuelo Lins
professora associada da Escola de  

Comunicação da UFRJ 
e pesquisadora do CNPQ


