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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a estreita relação entre os filmes documentários e os filmes 
ditos ficção, mostrando que o cinema, acima de tudo, é um meio de comunicação 
construído de forma subjetiva, sempre baseada no olhar pessoal do seu respectivo 
produtor. A relevância desse trabalho reside no fato de que o cinema, atualmente, se 
constitui em uma das mídias de grande influência cultural e social. O desenvolvimento 
desse trabalho abordou elementos básicos que fazem do cinema uma mídia influente, 
tais elementos dizem respeito à montagem, narrativa e a aproximação da linguagem 
ficcional e documental. Após a realização do trabalho, concluiu-se que o cinema, seja 
ele em seu aspecto documental ou não, é um meio de expressão que trabalha com a 
subjetividade e devido a essa perspectiva, ele é ficcional, já que é construído sob um 
determinado ponto de vista. 

 

Palavras-Chave: Cinema, documentário, ficção, montagem, narrativa. 

 

ABSTRACT  
 
This paper discusses the close relationship between documentary films and fiction films 
themselves, showing that the film, above all, is a medium built on a subjective, always 
based on personal look of their producer. The relevance of this work lies in the fact that 
the film, currently, is a media of the great cultural and social influence. The 
development of this work addressed the basic elements that make the film an influential 
media such factors relate to the assembly, and the narrative approach of language fiction 
and documentary. After the work, concluded that the film, be it in his documentary 
aspect or not, is a means of expression that works with the subjectivity and because of 
this perspective, it is fictional, as it is built on a particular point of view.  
 
Keywords: Cinema, documentary, drama, dubbing, narration.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O Cinema é uma invenção recente que surgiu na França durante o final do 

século XIX. A sétima arte, como também é conhecido o cinema, possui a capacidade de 

aliar dois elementos fundamentais: som e imagem em movimento. Devido a essa 

característica única, a arte cinematográfica acabou por se tornar um dos meios de 

comunicação mais influentes da atualidade.  

A linguagem do cinema, com a narrativa e a montagem, possui a capacidade de 

representar, através de uma elaborada intersecção de imagens, um determinado ponto de 

vista, que varia de cineasta para cineasta. Essa característica dá ao cinema um caráter 

ficcional, mesmo que o filme em questão seja um documentário que tenha a proposta de 

recriar a realidade.  

O Objetivo Geral deste projeto de Trabalho Final de Graduação é realizar, 

através de pesquisas teóricas, uma leitura qualitativa a respeito da estreita relação entre 

a realidade e a ficção no que concerne a linguagem cinematográfica. Esse trabalho é 

relevante para a área de comunicação social, pois ele aborda a proximidade existente 

entre os enredos dos filmes de ficção e a estrutura narrativa dos filmes documentais. 

Demonstrando que o cinema é ficcional em sua essência, pois é um meio que representa 

um aspecto particular da realidade que o cineasta deseja expor ao público.  

Assim sendo, todos os tipos de filmes, sejam os documentários ou os 

considerados de ficção, são feitos a partir do ponto de vista de um diretor, em outras 

palavras, toda e qualquer obra cinematográfica é um meio de comunicação 

exclusivamente ficcional, pois ele mostra ao público a visão particular de um cineasta 

sobre um determinado tema.  

Baseado nessas informações, esse trabalho final de graduação afirma que o 

cinema é um meio que não representa a realidade de forma fiel, mas sim, apenas 

representa determinados aspectos da mesma. A proposta de estudo da relação entre 

ficção e realidade terá como suporte o longa-metragem Zelig, obra cinematográfica 

produzida em 1983 pelo escritor e cineasta norte-americano Woody Allen.  



O motivo da escolha desse filme ocorreu devido ao fato de que esse diretor 

ironiza a suposta veracidade transmitida pelo gênero documentário ao narrar a vida de 

um personagem fictício. No filme, a existência desse personagem irreal é mesclada a 

acontecimentos históricos que ocorreram na vida real, tais como a ascensão do nazismo 

e a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, o cineasta Woody Allen proporciona ao 

espectador entretenimento e ao mesmo tempo uma possibilidade de refletir sobre 

determinados temas vigentes na sociedade contemporânea.  

O referido longa-metragem é uma das obras mais conhecidas do diretor Wooy 

Allen e mostra a vida de Leonard Zelig, um personagem surrealista e metafórico que 

participa de momentos significativos ocorridos na primeira metade do século XX. A 

obra cinematográfica Zelig é o que podemos classificar como uma pseudo biografia, um 

instrumento utilizado pelo cineasta para satirizar vários aspectos da sociedade e do 

comportamento humano, tais como a ciência, a literatura, o fanatismo, a psicologia, a 

fama passageira e a perda de identidade diante de um mundo em constante 

transformação.  

Leonard Zelig, o personagem principal da obra em questão, é citado no filme 

como o “homem-camaleão”, pois ele possui a estranha capacidade de se transformar nas 

pessoas que estão ao seu redor, podendo dessa forma se adaptar a qualquer situação. No 

decorrer da história, o diretor revela que essa capacidade de transformação é um desejo 

inconsciente que o personagem manifesta na tentativa de se igualar e agradar as outras 

pessoas.  

Dentro dessa perspectiva, encontramos uma crítica ácida do diretor Woody 

Allen em relação a falta de compreensão e aceitação diante das pessoas diferentes. A 

importância dessa obra cinematográfica reside no fato de que o personagem 

protagonista é evidentemente uma metáfora que simboliza o cidadão do século XX que 

perde sua personalidade diante das convenções sociais. Aliando isso, o filme em 

questão possui um subtexto que questiona certos alicerces do mundo moderno, tais 

como a filosofia, as teorias da psicologia e a religião, tornando assim uma obra artística 

que é uma grande fonte de referência para várias áreas do conhecimento humano, 

inclusive a comunicação social e sua forma de influência no comportamento do homem 

moderno.  



A partir dessas prerrogativas, podemos aferir que o diretor e cineasta Woody 

Allen construiu uma narrativa que aliou humor a um conteúdo reflexivo e questionador. 

O campo de estudos para a leitura do longa-metragem Zelig buscará subsídios em 

conceitos teóricos que abordam definições da linguagem cinematográfica e suas 

variadas nuances, tais como aspectos da montagem e da estrutura narrativa, dois 

elementos essenciais que tornam o cinema uma manifestação artística única. Outro 

aspecto a ser levado em conta é um breve perfil da obra do ator e diretor Woody Allen. 

Ele se serve da metalinguagem, da ironia, de situações nonsense e também de 

um profundo enfoque psicológico dos personagens, elementos estes presentes no longa-

metragem Zelig. Woody Allen é um artista que sempre busca em suas obras retratar a 

essência do ser humano e suas principais preocupações diante de um mundo absurdo e 

muitas vezes sentido.  

Em suas peças de teatro, contos e filmes, o referido cineasta mostra estar sempre 

atento às questões que permeiam o cotidiano das pessoas, fazendo um mergulho no que 

há de mais profundo na sociedade atual: a busca para um sentido da existência. Sendo 

assim, este trabalho visa compreender como o cinema, que torna-se um meio de 

comunicação que exerce grande influência na sociedade, pode aproximar a linguagem 

documental e a ficcional e dessa forma, transmitir ao público uma arte que une 

entretenimento com uma mensagem que, em algumas vezes, pode ser crítica e reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para compreendermos como o diretor norte-americano Woody Allen utilizou o 

filme Zelig para satirizar a capacidade que a arte cinematográfica possui de representar 

pequenos aspectos da realidade através da linguagem documental, faz-se necessário a 

elucidação de conceitos pertinentes à sétima arte propriamente dita, tais como 

documentário, ficção, montagem e narrativa.  

 

2.1. A Narrativa Cinematográfica 

Atualmente, é impossível conceituar o cinema sem definir, em um primeiro 

momento o que é e como se caracteriza a narrativa. Podemos aferir que a capacidade de 

narrar uma história se constitui como um dos elementos primordiais que tornam o 

cinema uma manifestação artística. No que concerne a união entre narração e cinema, 

Aumont afirma que: 

A princípio, a união de ambos não era evidente, nos primeiros tempos de sua 
existência, o cinema não se destinava se tornar maciçamente narrativo. 
Poderia ser apenas um instrumento de reportagem ou de documentário, um 
prolongamento da pintura e até um simples divertimento efêmero de feira 
(AUMONT, 2007, p.89). 

 

Sendo assim, aferimos que a proposta inicial do cinema não era contar histórias 

com estruturas narrativas definidas e delineadas. O cinema, em sua gênese, era apenas 

um artifício mecânico construído apenas para captar determinados aspectos da 

realidade, pequenos fragmentos do cotidiano das pessoas que vivenciaram o final do 

século XIX. Com o decorrer do tempo e graças a uma significativa melhoria dos 

aparatos técnicos e equipamentos de filmagem, uma série de elementos narrativos foram 

inseridos na produção cinematográfica, possibilitando assim a concepção de filmes com 

características ficcionais. Nesse aspecto, Araújo destaca a importância do ilusionista 

francês Georges Méliès: 

  

Se com os Lumière o cinema encontrou sua definição, com Georges Méliès 
ele encontraria, logo a seguir, sua vocação. Os Lumière fizeram 
documentários, isto é, filmaram cenas da realidade natural. Méliès, como 
veremos, deu ao cinema uma nova dimensão (ARAÚJO, 1995, p.11). 



 

Essa nova dimensão apresentada por Méliès na linguagem cinematográfica é o 

que conhecemos atualmente como a narrativa ficcional. O ilusionista Georges Méliès 

buscou, em 1902, através do filme chamado Viagem à Lua uma outra funcionalidade 

para a então nascente atividade cinematográfica ao produzir filmes que mostravam ao 

espectador uma estrutura narrativa bem definida, ou seja, ele apresentava histórias que 

continham início, meio e fim, tudo isso diante de um enredo bem construído e de fácil 

assimilação por parte do público.  

Essa estrutura narrativa definida representou a introdução de uma nova 

experiência no que diz respeito ao cinema, ou seja, a introdução de um contexto com 

enredo simbolizou o que podemos considerar como uma nova estética que surgiu e que, 

consequentemente, contribuiu para oferecer ao cinema o seu atual status de arte, 

diferente das experiências cinematográficas criadas, até então, pelos irmãos Lumière, 

que afirmavam que o cinema deveria servir apenas como um registro mecânico, uma 

espécie de instrumento criado para mostrar a realidade através de um enfoque sem 

nenhuma finalidade artística. Ferrari (2008, p. 20) lembra que o filme Viagem à Lua 

“faz corajosas experiências com algumas das mais famosas técnicas cinematográficas”. 

 Essas técnicas compreendem superposições de câmera, fusões e práticas de 

edição de imagem, constituindo então em uma história linear e ocasionando uma 

evolução nas técnicas de filmagem. Esse autor ainda reforça que:  

Apesar da simplicidade dos seus efeitos especiais, o filme costuma ser 
considerado o primeiro exemplo de cinema de ficção científica. Ele apresenta 
muitos elementos característicos do gênero – uma espaçonave, a descoberta 
de uma nova fronteira – e estabelece a maioria das suas convenções 
(FERRARI, 2008, p.20). 

 

Méliès, segundo Ferrari (2008, p.20) teve a engenhosidade de “combinar 

elementos do teatro com as infinitas possibilidades da nascente mídia cinematográfica”. 

Como o cinema é um meio que possui a capacidade de se expressar através das imagens 

em movimento, foi natural que a narrativa passasse por um gradual processo de 

transformação.  

Tal processo foi tão significativo que mais tarde se tornou um de seus principais 

elementos de sustentação. Ferrari ainda destaca que: 



De modo mais geral, Viagem à Lua também pode ser considerado o filme 
que estabelece a principal diferença entre ficção e não-ficção 
cinematográfica. Em um tempo em que o cinema retratava, na maioria das 
vezes, a vida cotidiana (como nos filmes dos irmãos Lumiére, no final do 
século XIX), Méliès conseguiu oferecer uma fantasia que almejava 
entretenimento puro e simples (FERRARI, 2008, p. 20). 

 

O filme Viagem à Lua, apesar de durar meros 14 minutos, era considerado um 

longa-metragem para a época, e relata através de uma trama com características 

fantásticas e surrealistas, narra as aventuras de um grupo de cientistas que embarcam em 

uma viagem espacial em direção ao nosso satélite natural. Méliés, ilusionista 

profissional, “era mais um maestro do que um diretor, também participando como 

roteirista, ator, cenógrafo, figurinista e fotógrafo” (Ferrari, 2008, p.20). Atualmente é 

impossível conceber a sétima arte sem os seus elementos narrativos e as suas estruturas 

de enredo e argumento. Diante dessas perspectivas, Aumont destaca que: 

A imagem em movimento – se, muitas vezes, instituiu-se restituição 
cinematográfica do movimento para sublinhar seu realismo, em geral, 
demora-se menos no fato de que a imagem em movimento é uma perpétua 
transformação, que mostra a passagem de um estado da coisa representada 
para um outro estado, o movimento exige o tempo (AUMONT, 2007, p. 90). 

 

Em outras palavras, o autor reforça que a imagem em movimento é um 

fenômeno que, a priori, sugere em nossa mente o que chamamos de passagem do tempo. 

Essa passagem possibilita o surgimento e a concepção de uma estrutura narrativa e 

dependendo do enfoque do roteiro e do diretor, pode ser uma narrativa de caráter linear 

ou não linear. É devido a essas características que os filmes considerados não-

ficcionais1, possuem de certa forma, uma estreita relação com filmes ficcionais, pois 

ambos possuem narrativa e são concebidos através de roteiros. Para salientar tal 

afirmação, Aumont enfatiza: 

A representação fílmica é mais realista pela riqueza perspectiva, bem como 
pela “fidelidade” dos detalhes do que os outros tipos de representação 
(pintura, teatro) mas ao mesmo tempo, só mostra sombra de objetos que estão 
ausentes (AUMONT, 2007, p.101). 

 

                                                            

1 Outra designação para documentários, filmes que se utilizam de uma representação social. (NICHOLS, 
2005, p. 21). 



Com essa afirmação, o autor assegura que em uma manifestação artística como o 

teatro, por exemplo, o palco, bem como os atores integrantes de uma determinada peça, 

são considerados objetos reais em um determinado espaço de tempo, definido e 

limitado. Diferentemente, no cinema, as cenas que são gravadas podem ser consideradas 

registros de eventos que, de uma certa forma, já passaram, ou seja, tudo aquilo que 

ocorre e que presenciamos diante de nossos olhos, projetado na tela já não existe mais e, 

sendo assim, tais eventos se encontram fora de nosso alcance.  

Dessa forma, podemos aferir que qualquer produção cinematográfica é um filme 

de ficção. Aumont (2007, p.102) lembra também que “o filme documentário recorre, 

muitas vezes, a procedimentos narrativos para manter o interesse”. Outro exemplo 

pertinente quem vem elucidar essa questão são as primeiras cenas do clássico da sétima 

arte, o filme Cidadão Kane, produzido em 1941, pelo cineasta Orson Welles. Tais cenas 

foram concebidas como se fossem um documentário que narra a fictícia história do 

magnata Henry Foster Kane, interpretado pelo próprio diretor do filme. “É, portanto, de 

várias formas (modos de representação, conteúdos, procedimentos de exposição) que 

qualquer filme, de qualquer gênero, pode pertencer à ficção” (AUMONT, 2007, p. 102). 

Além da narrativa, o cinema conta com um outro elemento igualmente importante e que 

é um recurso essencial para compreendermos suas particularidades, tal recurso é a 

montagem. 

 

 

2.2. A Montagem Cinematográfica 

 A montagem é um elemento primordial para a compreensão do cinema, não 

apenas como manifestação artística, mas também como uma influente mídia de 

comunicação. Nas questões referentes à montagem, Aumont salienta que: 

 

Um dos traços específicos mais evidentes no cinema é ser uma arte de 
combinação e de organização (um filme sempre mobiliza certa quantidade de 
imagens, de sons e de inscrições gráficas em organizações e proporções 
variáveis). A noção de montagem inclui essa característica ( AUMONT, 2007 
p.53). 

 



Nesse aspecto é importante salientarmos a colaboração criativa do trabalho do 

diretor norte-americano David Wark Griffith, “o cineasta norte-americano que criou a 

montagem e deu seus primeiros exemplos acabados” (ARAÚJO, 1995, p.12). Sendo 

assim, a união e a colagem de vários planos e imagens que se juntam e se organizam 

para construir uma narrativa coesa e de fácil compreensão, constituindo uma história em 

imagens, é o que os cineastas chamam de montagem. 

 

            2.2.1. David Griffith e o nascimento de uma nova visão 

A importância da criatividade desse cineasta e do seu trabalho para a produção 

de obras cinematográficas é destacada por Araújo (1995, p.40): “Griffith juntou todas as 

suas invenções em um só filme, O Nascimento de uma Nação, e assim surgiu o que 

chamamos linguagem cinematográfica mais ou menos como a conhecemos hoje.”  

Vale lembrar que antes do advento da montagem, a câmera era um instrumento 

que permanecia estático, seu principal objetivo era focalizar apenas um plano geral onde 

os atores interagiam entre si e apareciam de corpo inteiro, tal e qual um teatro filmado. 

O filme O Nascimento de uma Nação é um longa-metragem que foi produzido em 1915. 

KLEIN (2008, p.24) salienta que essa produção cinematográfica é “ao mesmo tempo 

um dos mais reverenciados e repudiados filmes já feitos”. O Nascimento de uma Nação 

é baseado na peça teatral The Clansman: A Historical Romance of Ku Klux Klan e 

mostra ao público, de forma parcial e carregada de conteúdos preconceituosos, uma 

imagem deturpada da população negra inserida na sociedade norte-americana. De 

acordo com Klein: 

Esse longa-metragem foi, de forma muito clara, um dos primeiros épicos 
históricos já feito, mas acima de tudo, com suas inúmeras intervenções 
artísticas, Griffith, essencialmente, criou a linguagem cinematográfica 
contemporânea (KLEIN, 2008, p.24) 

 

Dentro desse contexto o autor ainda salienta que: 

 

Griffith introduziu o uso de closes dramáticos, travelings e outros 
significativos movimentos de câmera, tais como ação paralela, alternância de 
sequências e outras técnicas de montagem; e até mesmo a primeira trilha 
sonora orquestrada (KLEIN, 2008, p.24). 



 

Apesar do inegável valor artístico da obra no que diz respeito à introdução de 

novos estilos técnicos de filmagem, o referido longa-metragem é explicitamente racista 

ao tratar a fraternidade Ku Klux Klan como uma entidade dotada de valores heróicos e 

patrióticos.  

Vale lembrar que a história do filme enfoca o período conturbado da história 

norte-americana, conhecido como Guerra da Secessão. O Nascimento de uma Nação, 

segundo Klein (2008, p. 24) mostra um país dilacerado pela guerra e por conflitos 

internos, “sendo que os escravos e os simpatizantes abolicionistas são vistos como a 

origem de todo o mal.”  

O longa-metragem em questão é segundo Klein: 

Uma poderosa propaganda, muito embora sua mensagem política seja de 
revirar o estômago. O longa-metragem mostra que apenas a puritana e 
bondosa Ku Klux Klan pode manter a unidade da nação, é o que o filme 
parece dizer (KLEIN, 2008, p.25). 

 

O autor ainda enfatiza que o fato de Griffith ter introduzido um “romance em 

meio a um conflito político e racial foi algo audacioso e por isso gera debates até hoje” 

(KLEIN, 2008, p. 25). 

Nesse período a câmera se tornou um instrumento, que nas mãos dos 

cinegrafistas, passou a fazer parte da narrativa, se tornando, acima de tudo, mais um 

elemento que se integrava à história e se tornava o olho do espectador. Segundo Araújo 

(1995, p.44), “David Griffith, o primeiro a desenvolver plenamente a idéia de 

montagem, criou a tradição americana. Em seus filmes, assim como nos que viriam a 

seguir, a montagem tem uma função antes de mais nada narrativa”.  

Sobre esse aspecto, “o cineasta Griffith pensava, sobretudo, no efeito emocional 

que causava a montagem, a capacidade de envolver o público, de dirigir sua atenção e 

mesmo seus sentimentos para certos aspectos da história” (ARAÚJO, 1995, p. 48). 

Ainda em relação ao aspecto da montagem como um dos elementos fundadores do 

cinema, é importante salientar a contribuição e os trabalhos criativos e inovadores dos 

cineastas russos, em especial a de Sergei Einsenstein e de Dziga Vertov. 



2.2.2. O olhar de Einsenstein sobre a realidade 

Na Rússia, durante a primeira metade do século XX, a atividade cinematográfica 

tinha uma visível preocupação ideológica. Os formuladores intelectuais do partido 

comunista, que mantinham o poder naquele país, viam nas expressões artísticas, 

importantes ferramentas de propaganda e persuasão política.  

Diante dessa situação, um significativo número de cineastas russos obedecia aos 

paradigmas do partido dominante, transmitindo para a população mensagens, em sua 

maioria operários e camponeses, pensamentos e idéias de cunho revolucionário. Nesse 

aspecto, Araújo afirma que:  

 

Enquanto Griffith procurava envolver o espectador emocionalmente, pela 
continuidade da narrativa, Einsenstein enfatizava o papel da razão: a emoção 
era um meio para o espectador compreender mais amplamente a realidade 
que o circundava (ARAÚJO, 1995, p.50). 

 

Segundo Einsenstein, a montagem era um elemento que não exercia apenas uma 

função narrativa, mas sim, funcionava também como uma cadeia de metáforas que 

quando eram unidas, representavam e organizavam uma determinada realidade e 

passavam para o público uma mensagem bem definida. De acordo com essas acepções 

de Aumont, o cineasta Einsenstein considerava que: 

O filme, propriamente dito, não tem como tarefa primeira reproduzir o real 
sem intervir sobre ele, mas ao contrário, deve refletir esse real, atribuindo a 
ele, ao mesmo tempo, um certo juízo ideológico (EINSENSTEIN, 1942 apud 
2007, p.78). 

 

Sergei Einsenstein foi um dos cineastas que viveu e construiu boa parte de sua 

obra durante a ascensão do regime socialista na União Soviética, período em que o 

cinema ainda era desprovido de diálogos e apenas era composto pelas imagens em 

movimento, bem como trilha sonora e ruídos adicionais.  

Diante de tal situação, a mensagem principal era transmitida através de uma 

importante e intrigante intersecção de imagens, ou seja, a montagem nesse caso era o fio 

condutor de toda a narrativa. Dessa forma, boa parte da obra cinematográfica concebida 

por Sergei Einsentein era dotada de um rico conteúdo ideológico e revolucionário, 



voltado para divulgar as atrocidades cometidas pelas autoridades czaristas e o potencial 

libertário do partido bolchevique. Sergei Einsenstein utilizava com maestria a 

montagem, fazendo dela uma cadeia com uma série de significados carregados de 

mensagens ricas em metáforas que engendravam nas pessoas novas interpretações.  

A montagem para o cineasta russo Einsenstein era, acima de tudo, um exercício 

mental, em outras palavras, com a montagem o cineasta tinha em suas mãos um 

poderoso instrumento não apenas artístico, mas de comunicação, utilizado basicamente 

para levar o público à reflexão sobre vários aspectos da realidade que o cerca. Essa 

concepção de montagem também encontra aspectos em comum com a obra 

cinematográfica do cineasta norte-americano Woody Allen.  

De um lado o cineasta Einsenstein demonstrava em suas obras uma preocupação 

com a mensagem política e revolucionária. Já Woody Allen, que vive em uma outra 

época e em um outro país com uma realidade bem diferente, demonstra uma visível 

preocupação com aspectos de caráter mais subjetivos e humanos, tais como crises 

existenciais, dificuldades de relacionamento e dúvidas acerca da vida e da morte. 

Segundo as acepções de Lima (2008, p. 38), “a obra cinematográfica do escritor e 

diretor Woody Allen apresenta roteiros carregados de conteúdo que questionam 

conflitos humanos e a realidade vigente.”  

Com base nessas questões que definem os conceitos da narrativa e da montagem 

como instrumentos utilizados para representar a realidade, temos subsídios para 

refletirmos a respeito da estreita relação existente entre os filmes ficcionais e os não-

ficcionais.  

 

2.3. Documentários e ficção – As várias faces da verdade 

Em relação aos documentários, Nichols afirma que:  

Todo filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções 
evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que 
fazem parte dela. Na verdade, poderíamos dizer que existem dois tipos de 
filme: documentários de satisfação de desejos e documentários de 
representação social. Cada tipo conta uma história (NICHOLS, 2005, p.26). 

 



Nesse sentido, o autor ainda conclui que “os ditos documentários de satisfação 

de desejos são o que normalmente chamamos de ficção, esses filmes expressam de 

forma tangível os nossos desejos e sonhos, nossos pesadelos e terrores” (NICHOLS, 

2005, p.24). As produções cinematográficas de ficção são reflexos e resultados de um 

determinado ambiente contextualizado em que o cineasta que as produziram vivencia.  

O objetivo do diretor, nesse caso, é utilizar uma linguagem compreensível e de 

fácil assimilação, repleta de arquétipos, símbolos e elementos semânticos que trazem 

para o público uma identificação imediata do que ocorre na tela. O cineasta, dessa 

forma, oferece ao público uma fonte de identificação. Em relação aos documentários de 

representação social, Nichols considera que: 

Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já 
ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a 
matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a 
organização realizadas pelo cineasta (NICHOLS, 2005, p.26). 

 

Ambos os tipos de filmes supracitados exigem um ato de interpretação do que é 

mostrado na tela. A interpretação que o público faz a partir desses filmes é uma questão 

de caráter subjetivo, sendo assim determinado indivíduo pode acreditar nas verdades das 

ficções, assim como nas verdades das denominadas não-ficções, cada tipo de filme, em 

particular, apresenta sua verdade.  

Os filmes que são considerados não-ficção oferecem ao público, através de 

depoimentos e diferentes pontos de vista, a capacidade de presenciar questões 

pertinentes à vida cotidiana, ou seja, à nossa existência diária. Nesse contexto, “o 

vínculo entre documentário e o mundo histórico é profundo, o documentário acrescenta 

uma nova dimensão à memória popular e à história social” (NICHOLS, 2005, p. 27). 

Sob essa perspectiva, o longa-metragem Zelig uniu a não-ficção e a ficção para mostrar 

a perda de personalidade que um cidadão viveu em meio a ascensão do partido nazista 

em território alemão, o surgimento do jazz, do refrigerante Coca-Cola e sua 

consolidação como bem de consumo, da sociedade competitiva e capitalista e de outros 

acontecimentos verídicos registrados na história, mas tudo de forma irônica, satirizando 

e brincando com a suposta veracidade que os documentários transmitem ao público. No 

que concerne às representações visuais e auditivas, Nichols destaca que os 

documentários: 



Significam ou representam os pontos de vista de indivíduos, grupos e 
instituições. Também fazem representações, elaboram argumentos ou 
formulam suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-nos a 
aceitas suas opiniões. Quantos desses aspectos da representação entra em 
cena varia de filme para filme, mas a idéia de representação é fundamental 
para o documentário (NICHOLS, 2005, p.30). 

 

Se os filmes não-ficcionais reproduzissem a realidade, teríamos a réplica ou 

cópia de algo já existente. No entanto, tais obras não se constituem em uma mera 

reprodução da realidade, mas sim uma representação do mundo em que vivemos, isto 

porque elas são construídas sob o ponto de vista de um cineasta e, obviamente, cada 

cineasta apresenta um olhar subjetivo no momento da montagem e da edição da sua 

obra.  

Vale lembrar também que os documentários não adotam uma cartilha definida 

de como devem ser produzidos, pois a produção cinematográfica é, acima de tudo, uma 

atividade de caráter subjetivo e que muito depende da forma de como o cineasta enxerga 

e interpreta a realidade. Assim, “nem todos os documentários exibem um conjunto 

único de características comuns” (NICHOLS, 2005, P.48). Nesse contexto, Nichols cita 

como exemplo o filme This is Spinal Tap: 

O filme apresenta-se como documentário, só para revelar-se uma 
fabricação ou a simulação de um documentário. Se levarmos a sério essa 
autodescrição, acreditaremos que Spinal Tap é uma banda de rock de 
verdade (NICHOLS, 2005, p.50). 

 

O filme supracitado This Spinal Tap, produzido em 1982, conta a história de 

uma banda de rock fictícia, processo semelhante que o cineasta Woody Allen utilizou 

em seu longa-metragem Zelig. “Tais obras passaram a ser chamadas de mockumentaries 

(falsos documentários) ou ‘pseudodocumentários’” (NICHOLS, 2005, p.50). 

 

2.3.1. O Triunfo do documentário de Leni Riefenshtal 

As imagens mostradas em um documentário são, teoricamente, fatos reais que 

ocorreram em um dado momento da história, mas sempre devemos lembrar que essas 

imagens são selecionadas de acordo com o ponto de vista do cineasta no momento de 

montar e editar sua obra. Um exemplo de tal situação é o longa-metragem Triunfo da 



Vontade, produzido em 1935, pela cineasta alemã Leni Riefenstahl. Tal longa-metragem 

tem por intuito celebrar o poder e a influência dos discursos nazistas sobre as massas 

agrupadas e coreografadas.  

O movimento coordenado das tropas sincronizado com a trilha sonora deixa 

claro que os habitantes daquela cidade experimentam não alienação, mas êxtase” 

(NICHOLS,2005, p.36).  

De acordo com as acepções de Errigo: 

Foi o próprio Hitler que encarregou Leni Riefenstahl, uma dançarina e atriz 
que se tornou cineasta para fazer um registro grandioso do sexto Congresso 
do Partido Nazista que se deu em setembro de 1934 em Nuremberg. 
(ERRIGO, 2008, p.112).  

 

Adolf Hitler, deturpando a filosofia de Friedrich Nietzsche, escolheu para a obra 

o sugestivo título Triunfo da Vontade e ainda cedeu para a então cineasta estreante, Leni 

Riefenstahl, todos os recursos que um documentarista poderia desejar, “transformando a 

cidade de Nuremberg em uma espécie de estúdio composto por vários cenários.” 

(ERRIGO, 2008, p. 112). 

O autor salienta ainda que: 

Riefenstahl requisitou a construção de novas pontes e acessos ao centro da 
cidade, dispondo de 30 câmeras e 120 técnicos. Assim ela cumpriu de forma 
brilhante sua missão de glorificar o regime nazista e fortalecer seu domínio 
sobre os corações e mentes da Alemanha. (ERRIGO, 2008, p. 112). 

 

 Vale lembrar que O Triunfo da Vontade “é até hoje considerado como o mais 

poderoso filme de propaganda já feito”. (ERRIGO, 2008, p.112). Nesse aspecto 

percebemos a intenção da diretora e o seu olhar subjetivo para montar e planejar sua 

percepção do real. Esse certo exagero na apresentação de Hitler como o redentor de uma 

nação inteira serviu de propaganda mundial e mais tarde originou até “a paródia de 

Charles Chaplin interpretando O Grande Ditador”. (ERRIGO, 2008, p.112).  

O Triunfo da Vontade é uma demonstração pouco sutil, porém inovadora de 
técnica, desde enquadramentos engenhosos e composições impactantes até o 
ritmo implacável da sua habilidosa montagem. Esta é uma prova arrepiante 
que revela o poder do cinema em impor uma falsa estética espiritual a algo 
francamente político. (ERRIGO, 2008, 112). 



 

Outro documentário de Leni Riefenstahl feito para o partido nacional socialista e 

que destaca a apurada técnica de manipular e comunicar imagens de interesse político 

sob a ótica de um diretor é Olympia, produzido em 1938 e dividido em duas partes que 

mostram as olimpíadas de 1936 em Berlim.  

Aqui, novamente Riefenstahl “valoriza a poesia, a simetria das marchas e o 

movimento dos atletas com o intuito de mostrar ao mundo a superioridade ariana”. 

(ERRIGO, 2008, p. 112). A imagem que os documentários em questão desejaram 

transmitir ao público não era a de uma população obediente, cega e passiva diante do 

nazismo e de um líder autoritário e carismático, mas sim, o referido documentário teve a 

intenção de transmitir a imagem de uma população orgulhosa do seu governo e da sua 

estrutura social, sempre consciente dos seus deveres ufanistas e nacionalistas.  

Nesse aspecto, a montagem utilizada pela diretora alemã Leni Riefenstahl foi um 

fator importante e decisivo para a comunicação da mensagem ao público-alvo.  

De acordo com Bach: 

As obras mais significantes da carreira de Leni Riefenstahl como cineasta 
são os filmes propaganda realizados para divulgar as diretrizes do partido 
nacional socialista na Alemanha dos anos 30, exatamente no período entre 
guerras (BACH, 2006, p.12) 

 

Independente do conteúdo de tais obras, os documentários produzidos por essa 

diretora e atriz alemã são referências para os cineastas de várias gerações. “Leni 

Riefenstahl desenvolveu novas estéticas dentro da linguagem cinematográfica, com 

enquadramentos inusitados e movimentos fortes”. (BACH, 2006, p. 14). 

  Bach ainda afirma que:  

Adolf Hitler, que tudo supervisionava, não gostara dos documentários 
feitos pelos membros do partido. Pareceram-lhe improvisados, toscos, 
coisa de amadores. No governo, a situação era outra. Poderia contar com 
os enormes recursos do Estado alemão, agora dominado por ele e por 
seus seguidores. (BACH, 2006, p. 15) 

                         

   Diante dessas afirmações, a recém contratada cineasta Leni Riefenstahl deu 

um caráter mais profissional aos filmes do partido. Seu objetivo era registrar a 



imponência do exército alemão e o fervor da população diante dos discursos inflamados 

do dirigente nazista.  

Com essa afirmação, o autor denota que os documentários utilizam uma 

abordagem de fácil identificação para o público, ou seja, os indivíduos que assistem a 

um determinado documentário se reconhecem diante dos depoimentos e das cenas 

mostradas na tela.  

 

2.3.2 O olho humano de Dziga Vertov 

Na Rússia da primeira metade do século XX, o cineasta Sergei Einsenstein (que 

também era ator e diretor de teatro) se destacou pelas suas experimentações 

cinematográficas dotadas de imagens metafóricas e repletas de simbolismos poéticos. 

Por outro lado, o jornalista, poeta e diretor Denis Kaufman (cujo pseudônimo era Dziga 

Vertov) se destacou por apresentar as características do que então ficou conhecido como 

cinema verdade. 

Granja destaca que: 

O cinema verdade, cujo termo se confunde com o cinema direto, é oriundo no 
final dos anos 50 e remete aos documentários que tinham como principal 
proposta, captar a realidade tal e qual ela se apresentava para a sociedade da 
época (GRANJA, 1981, p.21). 

 

As idéias do diretor Dziga Vertov eram baseadas no futurismo, movimento 

estético e cultural que marcou várias manifestações artísticas européias daquele período. 

“A arte futurista valorizava as máquinas, a tecnologia e o progresso como expressão da 

verdade” (GRANJA, 1981, p.24). Com base nesses conceitos, Dziga Vertov teve a 

percepção de criar teorias imagéticas que ampliaram a visão da sétima arte, tais teorias 

nasceram dos conceitos artísticos do futurismo.  

  Sendo assim, Granja afirma que:         

 O futurismo foi um movimento estético instalado na Rússia de 1914 e 
afirmava que a arte deveria ser influenciada pela indústria e pelo 
desenvolvimento, remetendo também a teorias do movimento construtivista. 
(GRANJA, 1981, p.24) 

          



A obra máxima de Dziga Vertov chamada O Homem com uma câmera, 

“apresenta o cotidiano de Moscou e outras cidades russas com criatividade e lucidez”. 

(NICHOLS, 2005, p.32). O cineasta Dziga Vertov, nesse longa-metragem “utiliza a 

câmera e a imagem como parceiros equivalentes” (JW, 2008, P. 72). Vertov, para 

associar o olho humano ao da câmera, usa por exemplo, planos de uma persiana, numa 

metáfora da retina, do diafragma da objetiva, do cinema-olho, capaz de apreender o real. 

Nesse sentido, o diretor explora nesse referido longa-metragem todos os recursos 

possíveis de edição.             

Câmera lenta, animação, imagens múltiplas, tela dividida, zoom in e zoom 
out, foco embaçado e imagens congeladas, criando ao mesmo tempo um 
manual de técnicas cienmatográficas e uma ode ao novo Estado Soviético 
(WOLL, 2008, p. 72).  

            

Nesse filme, visionário para a época em que foi produzido, Dziga Vertov 

enfatiza o dia-a-dia de uma cidade urbanizada, mostrando as suas influências da arte 

futurista ao registrar “indústrias e automóveis em movimento” (WOLL, 2008, p. 72). 

           

A câmera espia entre as pernas de uma mulher para ver um bebê nascer, 
observa crianças hipnotizadas por um mágico de rua e segue uma ambulância 
como a vítima de um acidente a bordo. Novos rituais substituem os antigos à 
medida que casais se casam e se divorciam. Vertov dá forma visual aos 
preceitos de Marx em uma montagem formidável que acompanha a passagem 
do trabalho manual para o mecanizado. (WOLL, 2008, p. 72).  

 

Dziga Vertov, com o seu filme Um Homem com uma Câmera, produzido em 

1929, mostra as pessoas comuns de Moscou que tornam-se astros de suas próprias vidas 

ao se verem na tela” (WOLL, 2008, p. 72).  

Para o cineasta Dziga Vertov, o cinema verdade é definido como sendo o olho 

humano, que capta e registra com precisa objetividade o real, tais concepções eram 

avançadas para a época e acabaram por influenciar diretores de várias partes do mundo, 

inclusive  o diretor norte-americano Robert Flaherty. Essas acepções de Dziga Vertov 

demonstram que o cinema, por mais que tente demonstrar a realidade, não consegue, 

pois é uma expressão artística de conteúdo subjetivo e pessoal. 

 



2.3.3 Nanook – O esquimó 

     

Ao produzir o longa-metragem Nanook – O esquimó, o cineasta norte-americano 

Robert Flaherty contribuiu para termos atualmente uma concepção mais avançada a 

respeito dos filmes documentários. “Flaherty, de um modo distinto de Vertov, deu uma 

nova dimensão para o cinema documental”. (NICHOLS, 2005, p.32). A produção que 

sintetiza a obra e as concepções do diretor Robert Flaherty é Nanook – O esquimó, 

produzida em 1922. Tal obra aborda a relação de sobrevivência de um homem diante de 

um ambiente inóspito.  

Além disso, outra característica primordial a respeito desse filme é que ele “pode 

ser considerado o primeiro longa metragem antropológico da história do 

cinema”.(NICHOLS, 2005, p. 32). Nesse filme, é apresentado um ano na vida de 

Nanook, um esquimó caçador que sustenta a sua família na natureza selvagem de 

Hudsom Bay, região polar localizada no extremo norte do território canadense.  

Devido a essas características significativas, Nanook é considerado um dos 

primeiros personagens tridimensionais da sétima arte, “uma espécie de não-ator que 

interpreta a si mesmo”. (NICHOLS, 2005, p. 210). 

 

Uma série de vinhetas que detalham a vida de Nanook e sua família no 
decorrer de algumas semanas celebram uma espécie de ode romântica à 
coragem e a resitência humanas diante de uma natureza esmagadora e 
essencialmente hostil. (PEXLA, 2008, p. 141).  

 

“Apesar de Nanook ter a honra de dar nome ao filme, o que muitos espectadores 

registram é a fúria do ambiente gelado do norte.” (PEXLA, 2008, p.141). O diretor 

Robert Flaherty, ao registrar as imagens em Nanook, participa da ação, ou seja, seu 

modo de olhar não é imparcial. O cineasta, teve acima de tudo, sensibilidade para 

prender a atenção do público ao retratar a busca de comida efetuada pelo esquimó, com 

ênfase na dramaticidade das cenas. É nesse aspecto que entra a subjetividade do diretor, 

ao idealizar o personagem do filme em questão. 

O autor ainda lembra que:  

 



O filme ganhou um grande impulso publicitário quando foi revelado que 
Nannok e sua família haviam de fato morrido durante uma violenta nevasca 
pouco depois do filme ser concluído, o que dá a extraordinária e poderosa 
útima sequência – na qual a família procura abrigo para se proteger de uma 
tempestade – uma terrível pungência. (PEXLA, 2008, p. 141)  

          

 Muitos estudiosos e teóricos de cinema criticam o filme por boa parte dele 

parecer encenada, ou seja, “muitas vezes é quase possível ouvir Flaherty dando 

instruções para Nanook e os demais”. (PEXLA, 2008, p. 112).  

 Nesse contexto o autor ressalta que: 

 

A mais notável conquista de Flaherty é a maneira como ele parece captar a 
textura da vida cotidiana daquelas pessoas. Os detalhes da caça à morsa – se 
são ou não usadas armas – parecem menos importantes do que a decisão do 
diretor de simplesmente acompanhar em plano aberto o lento nado de 
Nanook em direção á sua presa. (PEXLA, 2008, p. 112).  

             

No que diz respeito às obras de ficção, por outro lado, Nanook – O Esquimó, é 

organizado através de pequenos cortes, tais fragmentos proporcionam ao público a 

sensação de passagem de tempo e de espaço únicos, que são unificados sobre um 

enredo. Nesses espaços de tempo, os espectadores acompanham as ações dos 

personagens principais que guiam e conduzem uma história que possui uma linha de 

narração bem definida.  

O cineasta Robert Flaherty, diante de tais acepções, criou um filme 

documentário utilizando artifícios narrativos dos filmes ficcionais. Um outro cineasta, 

certamente, faria uso de outras cenas, outro tipo de fotografia, ou seja, a atividade 

cinematográfica, independente de ser documental ou ficcional, é uma atividade de 

caráter subjetivo.  

 

2.4. Cinema – A arte de múltiplas personalidades 

Durante a exibição do longa-metragem Zelig, percebemos que o ator e diretor 

Woody Allen, aproveita para satirizar alguns aspectos da filosofia e da psicanálise, 

mostrando que algumas vezes esses estudos tratam as personalidades e as emoções das 



pessoas de forma reducionista, como se os sentimentos humanos pudessem ser 

compreendidos apenas através de longas elucubrações teóricas demasiadamente 

herméticas e científicas. Nesse aspecto, Rivera afirma que: 

 

Cinema e psicanálise são rigorosamente contemporâneos. Nos últimos dias 
de 1895, ano em que Freud publicou seu Estudo sobre a Histeria, os irmãos 
Lumière fazem as famosas primeiras projeções públicas de seu 
cinematógrafo (RIVERA, 2008, p. 11). 

 

Diante dessas elucidações, a autora relaciona ao cinema um fenômeno de 

projeção mental comum a todos os indivíduos e que é vital para o entendimento da 

identidade humana, tal fenômeno é o sonho. Assim, Rivera considera que: 

O sonho apresenta uma projeção singular e diferenciada de imagens em 
movimento, tais imagens possuem caráter alucinatório e, portanto, em geral, 
elas são acompanhadas por uma forte impressão da realidade (RIVERA, 
2008, p. 19). 

 

O aspecto onírico deve ser considerado um material composto de figuras e 

palavras que se intercalam de forma metafórica. Essa questão conotativa e simbólica 

presente no mundo onírico permite aferirmos que o ato de sonhar seja encarado como 

fonte de beleza e poesia. Rivera, nesse sentido, afirma: 

Trata-se no sonho, como no cinema, o ato de apresentar figurativamente 
sentimentos ocultos, tais como idéias, sensações e pensamentos de caráter 
abstrato e simbólico, carregados de um amplo conceito de ideias metafóricas 
(RIVERA, 2008, p. 21) 

 

O sonho expõe o lado mais subjetivo do indivíduo, tais como desejos e 

concepções que se encontram imersos no inconsciente humano. Esse viés particular e 

subjetivo dos sonhos remete ao ato de produzir, conceber e montar um filme, lembrando 

que por sua vez, independente de ser ficção ou não-ficção, um filme também é 

construído de forma bastante singular, variando de cineasta para cineasta e mostrando 

que o cinema é uma manifestação artística que possui múltiplas personalidades: 

 



São muitos os cineastas que falam do cinema como uma escrita. Para 
Einsenstein, a montagem é uma escrita figurativa tal e qual os ideogramas 
chineses. Também para Dziga Vertov, a montagem é a escrita do filme por 
meio de imagens (RIVERA, 2008, p. 61). 

 

O cinema, dessa forma, através da narrativa e da montagem, mergulha na psique 

humana unindo imagens e sons que possam causar impacto para o público. Cada 

cineasta utiliza uma estrutura particular para construir sua obra e consequentemente, 

cada indivíduo que assistir a esse filme terá a sua impressão particular. 

Para elucidar tal afirmação, Rivera complementa: 

Um cão andaluz, de Luís Buñuel, escrito em parceria com Salvador Dali, 
teria sido, segundo eles, inteiramente baseado em seus sonhos. O objetivo de 
tal obra era a concepção de uma novo paradigma artístico, uma espécie de 
descontrução (RIVERA, 2008, p. 36). 

 

A questão da sucessão de imagens interligando idéias e eventos é a síntese da 

produção cinematográfica e, sendo assim, ela está presente tanto nas obras 

introspectivas de Woody Allen como na obra de David Lynch, que por sua vez, leva ao 

extremo o aspecto onírico da narrativa e da montagem. 

Em produções como Cidade dos Sonhos (2001) e Império dos Sonhos (2006), 

David Lynch deixa evidente a sua visão onírica da realidade, pois ele tece histórias que 

constituem símbolos através de fragmentos isolados permitindo que o espectador monte 

o “quebra-cabeça” da narrativa em sua própria mente.  

A montagem e a narrativa são conceitos que consolidam o ato de fazer cinema 

como um ato artístico. Sejam em filmes ficcionais ou não, temos sempre o caráter 

psicológico e subjetivo do diretor. Assim, “o cinema parece jogar com imagens que 

apelam para a memória do espectador” (RIVERA, 2008, p. 65). Tal afirmação se faz 

presente na obra do diretor Woody Allen. 

Segundo Lima: 

É sabido que o escritor, ator e diretor Woody Allen tem como maior ídolo e 
maior referência artística o cineasta sueco Ingmar Bergman, que afirma dizer 
que todos os seus filmes eram frutos de motivações inconscientes. (LIMA, 
2008, p. 36). 

 



Rivera enfatiza que “a descoberta do inconsciente como impulso artístico é 

recente, data do século XIX, durante o romantismo” (RIVERA, 2008, p. 59). Outro 

fator recorrente na obra de Woody Allen são os conflitos interiores dos personagens. 

Segundo as acepções de Lima: 

Woody Allen busca um enredo em que os conflitos entre os personagens não 
decorressem necessariamente de situações concretas, mas de suas próprias 
angústias interiores, de suas próprias dúvidas e dramas internos (LIMA, 
2008, p. 36). 

 

O mergulho no inconsciente e na subjetividade é uma atividade que centraliza os 

estudos da psicologia e também está presente no cinema e, consequentemente, se reflete 

na obra artística de Woody Allen. Em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, uma das 

produções mais importantes de Allen, presenciamos em uma das cenas, o casal 

protagonista falando uma coisa e pensando outra.  

Esse conflito de personalidades, aliados a uma montagem que utiliza elementos 

de lembranças e diálogos interiores move o comportamento dos personagens 

concebidos pelo diretor e é o carro-chefe do filme. O sonho, a memória e as dúvidas 

internas do ser humano, aliadas a criativa técnica de contar histórias unindo imagens, 

fazem do cinema um fenômeno poderoso de transmissão de idéias.  

 

2.5. Cinema – A história por trás das câmeras 

O longa-metragem Zelig, produzido originalmente no início da década de 80, 

mais precisamente em 1983, narra uma história que ocorre durante as primeiras décadas 

do século XX. Período histórico dotado de eventos significativos que possuem uma 

grande relevância para a história da humanidade, tais como a ascensão de regimes 

totalitários em território europeu, revoluções na música e nas demais artes, mais 

especificamente no jazz e em outros movimentos de vanguarda, o surgimento de uma 

bipolaridade nas relação políticas entre socialismo e capitalismo e o aparecimento de 

uma cultura dotada de valores consumistas.  

Ao assistir o filme Zelig, o espectador vê na tela, através de uma perspectiva 

metafórica, a história de um homem que não consegue se enquadrar dentro dos padrões 

impostos por uma sociedade que muda a uma velocidade vertiginosa. Esse cidadão é 



Leonard Zelig, o homem camaleão, que se torna o símbolo da perda de identidade 

diante de um mundo instável repleto de diferenças e contrastes. Os eventos históricos 

citados no filme constituem o pano de fundo para o diretor Woody Allen desenvolver 

seu discurso irônico. A relação entre história e cinema não é algo inédito. Nesse sentido, 

Kornis salienta que: 

A relação existente entre história e cinema nasceu junto com a sétima arte. 
Nessa época, pessoas ligadas à produção de filmes reconheciam não só o fato 
de a história estar sendo registrada, mas também o caráter educativo nele 
contido (KORNIS, 2008, p. 08). 

 

Vale salientar que os primeiros registros cinematográficos, eram geralmente, 

produções de curta duração filmadas por uma câmera fixa e com poucos recursos 

técnicos de iluminação e som. De acordo com Kornis, “tais produções exibiam imagens 

variadas, desde povos exóticos até cenas cotidianas das famílias daquele período” 

(KORNIS, 2008, p. 08). 

A autora ainda destaca que: 

O cinema multiplicou seus recursos de representação e a partir de 1910, seu 
êxito de produção industrial trouxe consigo filmes voltados para reconstrução 
do passado histórico e concebidos no padrão chamado cinema narrativo 
(KORNIS, 2008, p. 09). 

 

Nesse período, por exemplo, a Rússia “produzia uma série de filmes que 

contavam o passado daquele país. Essa produção foi importante no período de transição 

do regime czarista para o socialista” (KORNIS, 2008, p. 09). A sétima arte 

demonstrava, dessa forma, não apenas uma forma para registrar a situação presente, mas 

também, uma janela para eventos que ocorreram no passado.  

O registro visual, oriundo da fotografia na primeira metade do século XIX 

trouxe a possibilidade de transformar o momento fotografado em documento histórico. 

Posteriormente, com o advento do cinematógrafo desenvolvido pelos irmãos Lumière, 

na França, “imagens em movimento também passaram a ser registros de um 

determinado momento histórico” (KORNIS, 2008, p. 11). 

Nesse aspecto, Kornis afirma: 



A referida impressão da realidade propiciada pelo cinema contém ainda um 
elemento central, que é dado pelo movimento e através do qual é construída 
uma ilusão de realidade ainda mais possante e visível atividade fotográfica e 
imagética (KORNIS, 2008, p. 14). 

 

 

A história no cinema possui um grande valor atrativo para o público, “ela está 

presente no próprio surgimento da narrativa, na segunda metade do século XX” 

(KORNIS, 2008, p. 15). Para elucidar tal afirmação, temos como exemplo o longa-

metragem de D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação. 

As reconstruções de época na ficção cinematográfica são propícias para 
representar a arquitetura, o vestuário e a linguagem, bem como outras 
características particulares presentes na estrutura social de uma determinada 
época da história humana (KORNIS, 2008, p. 15). 

 

O historiador pode atuar como consultor e/ou realizador de filmes sobre o 

passado, mas vale lembrar que “isso não garante um conhecimento verdadeiro do 

passado histórico” (KORNIS, 2008, p. 16). Em 1898, três anos depois da primeira 

exibição realizada pelos irmãos Lumière, o polonês Boleslas Matuzsewski reconheceu a 

importância dos filmes como documentos históricos. Dentro desse contexto, Kornis 

revela que: 

Matuzsewski defendia o valor da imagem cinematográfica como testemunho 
ocular, verídico e infalível. Para esse teórico, embora o cinematógrafo não 
pudesse registrar a história integral, ao menos fornecia algo que era de 
natureza incontestável e verdadeira (KORNIS, 2008, p. 17). 

 

Por outro lado, é importante ter conhecimento de que o cinema é uma atividade 

de caráter subjetivo e ele revela apenas a verdade que determinado cineasta desejou 

transmitir (NICHOLS, 2005, p. 11). Um exemplo que ilustra tal afirmação é o 

documentário Triunfo da Vontade, produzido pela cineasta alemão Leni Riefenstahl.  

O exame de um filme cria a possibilidade de desmascarar uma determinada 

realidade política e social. Foram contudo, “os nazistas e soviéticos que perceberam na 

mídia cinema uma poderosa fonte de propaganda” (KORNIS, 2008, p. 26). 

Kornis cita o exemplo de Outubro, produzido em 1927: 



O longa-metragem Outubro foi produzido pelo cineasta russo Sergei 
Eisenstein, sob encomenda do então ditador Joseph Stálin, o seu objetivo 
primordial com essa obra era comemorar os dez anos da aclamada Revolução 
Russa (KORNIS, 2008, p. 31). 

 

Diante de tais prerrogativas, “os filmes são produtos do olhar de um cineasta que 

está inserido dentro de uma sociedade e de uma ideologia” (NICHOLS, 2005, p. 25). 

Os filmes do neo-realismo italiano, por exemplo, “registravam a situação do país 

durante o pós-guerra” (NICHOLS, 2005, p. 27). A forma de filmar, os planos abertos, 

elenco constituído por pessoas do povo e os cenários em ruínas refletiam, de forma 

crucial, o momento histórico e sócio-político da época. 

 

2.6. Woody “Zelig” Allen 

Para facilitar a compreensão das particularidades do cinema como meio de 

comunicação de massa, juntamente com as reflexões proposta pelo longa-metragem 

Zelig, faz-se necessário também uma breve compreensão do perfil artístico e das 

inúmeras influências do seu autor, o cineasta e escritor Woody Allen. O diretor trabalha 

basicamente buscando destacar o aspecto psicológico das suas personagens. “Essa 

característica se tornou evidente quando o autor produziu Noivo Neurótico, Noiva 

Nervosa, no final da década de 70” (LIMA, 2008, p. 37). 

Ainda sobre esse longa-metragem, Lima destaca que: 

Os estudiosos de música clássica chamam de Opus 1 a primeira obra de um 
compositor em que ele mostra as características de seu estilo, depois das 
chamadas obras de juventude. Pode-se dizer que Noivo Neurótico, Noiva 
Nervosa, que foi lançado em 1977, é o Opus 1 de Woody Allen (LIMA, 
2008, p. 37). 

 

Em Annie Hall, (título original de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa), 

encontramos aspectos que definem o perfil de trabalho do cineasta. Nesse longa-

metragem, o conflito do roteiro reside no âmago das personagens, que são indivíduos 

emocionalmente instáveis e que possuem extrema dificuldade de demonstrar suas 

emoções devido as inúmeras diferenças de comportamento. 

Nesse aspecto, Lima afirma que: 



 

Em uma primeira versão, o filme se passava todo na mente do protagonista 
Alvy Singer, interpretado por Woody. Felizmente Diane Keaton participou 
do processo. Sua composição de Annie Hall foi tão espetacular que a 
personagem acabou crescendo e ganhando vida própria (LIMA, 2008, p. 37). 

 

Vale lembrar que a atriz Diane Keaton, nesse período, além de ser esposa de 

Woody Allen na vida real, era também a Annie Hall que deu título ao longa-metragem. 

“A partir de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Allen encontrou seu terreno ao retratar o 

perfil caótico do cidadão moderno perdido em cidades cosmopolitas” (LIMA, 2008, p. 

37). Essa tendência, de abordar o indivíduo emocionalmente frágil em meio ao caos 

urbano vai encontrar suporte também em Zelig. 

É sabido que Woody Allen tem como maior ídolo o cineasta sueco Ingmar 
Bergman, que gostava de dizer que seus filmes eram frutos de motivações 
inconscientes, e o resultado final era, em certa medida, obra do acaso (LIMA, 
2008, p. 36). 

 

Convém destacar que Ingmar Bergman é um dos diretores adeptos do dito 

cinema autoral, que acabou por influenciar, na Europa, o surgimento da Nouvelle 

Vague. Apesar disso, Allen resolveu seguir o caminho oposto do seu mestre e não 

trabalhar de forma inconsciente, “mas sim consciente, baseado na identificação e 

resolução de problemas palpáveis” (LIMA, 2008, p. 36). A Nouvelle Vague (Nova 

Onda), surgida nos primórdios da década de 60, foi uma tendência que inaugurou um 

novo olhar sob o cinema ao mostrar na tela personagens verborrágicos, conflituosos a 

volta com problemas existenciais.  

Woody Allen retirou captou uma série de elementos característicos da Nouvelle 

Vague, mas mesmo assim, acabou por construir um estilo próprio de conceber e realizar 

cinema, baseado na literatura, nos conflitos existenciais e na emoção.  

 

      2.6.1. Woody Allen - Uma Metamorfose Ambulante 

Em 1971, Woody Allen ainda não havia se transformado no cineasta versátil que 

é atualmente. De acordo com as acepções de Lima: 



Allen, era na verdade, um comediante que fazia filmes. Aos 17 anos, já 
ganhava dinheiro escrevendo piadas para artistas e executivos contarem em 
eventos. Aos 24 anos, sua vida mudou quando viu no palco Mort Sahl, um 
astro da stand up comedy (LIMA, 2008, p. 36). 

 

O gênero stand up comedy é “a situação onde um único ator sobe no palco e sem 

interpretar nenhum personagem, aborda questões irônicas sobre o cotidiano” (LIMA, 

2008, p. 36). Graças ao uso da ironia inteligente para retratar o ser humano, Woody 

Allen decidiu ingressar na vida cinematográfica. “Nesse período, o diretor produziu 

comédias hilariantes tais como Bananas (1971), O Dorminhoco (1973) entre outros” 

(LIMA, 2008, p. 36). 

Estava aí o embrião de Noiva Neurótica, Noiva Nervosa (1977), Melinda & 

Melinda (2004), Zelig(1983) e outras produções cinematográficas de Woody Allen. Um 

exemplo que elucida essa questão está em Vicky Cristina Barcelona(2008), longa-

metragem onde encontramos essa matriz psicológica na personagem Vicky, que vive 

uma constante indecisão em relação a viver uma vida repleta de desafios e uma vida 

acomodada com seu noivo nova-iorquino.  

Nas idas e vindas da trama, é a indecisão de Vicky, uma das personagens 

centrais do filme, que está situada entre os dois mundos que motiva as reviravoltas do 

enredo. 

 

2.6.2. Emoção versus Inteligência 

Retratar de forma irônica esse universo de intelectuais se tornou mais uma das 

características marcantes de Wody Allen e está presente também em trechos do longa-

metragem Zelig.  

Segundo as acepções de Lima: 

Esses personagens que passaram a povoar os filmes do diretor a partir de 
Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e Manhattan serviam a uma finalidade 
dramática recorrente: mostrar como pessoas com muita sensibilidade e alto 
QI podiam se portar de maneiras bizarras na hora de lidar com as próprias 
emoções (LIMA, 2008, p. 38). 

 



“Esse universo repleto de psicanalistas e artistas, reflete a efervescência cultural 

de Nova York nos anos 70 e 80, que a fazia rivalizar com Paris como um dos grandes 

centros culturais do mundo” (LIMA, 2008, p. 37). O comportamento paradoxal de 

indivíduos sofisticados que não conseguem administrar seus sentimentos está presente 

não apenas na obra cinematográfica de Woody Allen, mas também nas suas incursões 

no mundo da literatura. 

 

2.6.3. A Influência Literária 

Uma boa parcela das produções cinematográficas de Woody Allen deixa 

transparecer influências claras da literatura, seja de autores mais antigos, do porte de 

William Shakespeare, como no longa-metragem Sonhos Eróticos de uma Noite de 

Verão, até influência de autores da literatura russa, como Fiodor Dostoievski, um 

exemplo desse caso é o filme A Última Noite de Boris Gruchenko. Ás vezes de forma 

consciente ou inconsciente, o rico universo da literatura é uma referência constante para 

Woody Allen elaborar seus roteiros (LIMA, 2008, p. 40). 

Ainda, de acordo com as afirmações de Lima: 

Os dois grandes e mais conhecidos autores do romance russo são sempre 
citados, de Tolstoi e Dostoiévski, pelo diretor Woody Allen, que não leu 
apenas as obras, mas também ensaios a respeito da concepção artística e 
criativa desses escritores clássicos (LIMA, 2008, p. 40). 

 

A influência para a construção do roteiro para esse longa-metragem torna-se 

evidente na relação entre as personagens centrais (LIMA, 2008, p. 40). 

 

O longa-metragem gira em torno da relação entre a uma mulher bem-
sucedida profissional e afetivamente, a atriz Hannah (interpretada por Mia 
Farrow) e suas duas irmãs que ainda buscam sucesso nesses dois campos, a 
bela Lee (Barbara Hershey) e a estabanada Holly (Diane Weist). No filme, 
Allen utiliza as entrelinhas, tal qual Tchekov, para afirmar a dominação de 
Hannah em relação a suas irmãs (LIMA, 2008, p. 40) 

 

No longa-metragem, A Última Noite de Boris Gruchenko, a influência dos 

escritores se torna mais evidente para o diretor em uma cena em que o diálogo usa um 

jogo de palavras fazendo trocadilhos com títulos das obras de Fiodór Dostoievski e 



Leon Tolstoi. “As dúvidas existenciais e os dilemas psicológicos abordados pelas 

personagens principais são uma rica fonte de inspiração para Woody Allen” (LIMA, 

2008, p. 40). 

Ainda nessa questão, o autor enfatiza que: 

O longa-metragem Vicky Cristina Barcelona tem duas fortes influências 
literárias. O filme começa definindo, em poucas palavras, as personalidades 
de Vicky e Cristina, mais ou menos como a autora Jane Austen faz em seus 
romances (LIMA, 2008, p. 40). 

 

Tecnicamente falando, cinema e literatura são duas mídias distintas, mas apesar 

das evidentes diferenças, uma serve de suporte inspirador para outra. Woody Allen 

consegue manter esse diálogo entre a tela e os livros de forma bem definida. Dentro 

dessas prerrogativas. 

Woody Allen também deixou transparecer sua influência literária no longa-

metragem Zelig, utilizando em seu subtexto um certo grau de ironia, satirizando a alta 

elite intelectual norte-americana, culta e letrada. Vale lembrar que o personagem 

Leonard Zelig se sentia diferente por não ter lido Moby Dick, um clássico da literatura 

mundial escrito pelo norte-americano Herman Melville. 

De acordo com as acepções de Freitas: 

Moby Dicky é uma obra que transcende sua época, pois foi escrita no século 
XIX e segue atual até os dias atuais, pois ela é uma metáfora que representa a 
obsessão humana e muitas vezes reflete a ambição de conquista e vitória, tão 
difundido na cultura norte-americana (FREITAS, 2007, p. 55). 

 

No longa-metragem Zelig, há de forma subliminar, essa crítica ao estilo de vida 

consumista. Algumas cenas, por exemplo, mostram Leonard Zelig completamente 

deslocado em uma festa da alta sociedade, repleta de pessoas cultas e associadas a 

várias artes.  

Convém destacar que o personagem Leonard Zelig viveu na primeira metade do 

século XX, época da crise financeira de 1929. Durante esse período uma geração de 

escritores norte-americanos vivia esbanjando fama e dinheiro, tal qual foi retratado no 

livro O Grande Gastby, de F. Scott Fitzgerald (FREITAS, 2008, p. 44). É nesse 



contexto que o diretor Woody Allen destila, com habilidade, suas frases metafóricas 

carregadas de ironia. 

De acordo com Nicola: 

A metáfora é uma figura de palavra que vai além da mera comparação, pois 
ela é a transferência de um termo para um âmbito de significação que não é o 
seu, onde não há relação objetiva entre essas palavras, mas sim, subjetivas 
(NICOLA, 1992, p. 442). 

 

Com base nessas questões, encontramos na obra de Woody Allen, aspectos 

literários e de figuras de linguagem, bem como conceitos técnicos de filmagem que 

permitem compreender a mensagem de Zelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Diante dos objetivos propostos e do referencial teórico devidamente formulado, 

temos agora o estudo de pesquisa propriamente dito.  A iniciativa para a realização 

desse trabalho nasceu de uma reflexão acerca do cinema como um importante meio de 

comunicação e expressão de idéias, tanto no aspecto dos filmes de ficção quanto dos 

filmes ditos documentários.  

De início, foi elaborada uma pesquisa que buscasse um longa-metragem que 

deixasse evidente a mistura de realidade e ficção, nesse processo de pesquisa foi 

encontrado o título Zelig, filme roteirizado e dirigido pelo cineasta norte-americano 

Woody Allen. Com o filme já devidamente selecionado, teve início a pesquisa de 

materiais que oferecessem um sólido embasamento teórico como suporte para a 

realização desse projeto.  

Sendo que o tema desse trabalho é a produção cinematográfica e suas 

características comunicacionais, o seu respectivo referencial teórico buscou autores que 

trabalham com os aspectos fundadores e essenciais da sétima arte, tais como imagem, 

construção narrativa e características da montagem. Bem como aspectos relacionados a 

psicologia e cinema, a influência da história na concepção fílmica e as referências 

literárias e artísticas que definem o perfil criativo do diretor e escritor Woody Allen.  

Quanto a pesquisa metodológica da imagem para esse trabalho, “foi preciso 

estabelecer um percurso que envolvesse algumas etapas ou procedimentos 

metodológicos. São eles a leitura, a interpretação e finalmente a síntese ou conclusão 

final” (DUARTE, 2005, p. 334). No caso específico do longa-metragem Zelig, o seu 

estudo foi baseado em, entre outros pontos de referência, na narrativa utilizada pelo 

cineasta.  

É a partir dessas perspectivas teóricas e concretas que tivemos o conhecimento 

acerca das razões que fizeram o diretor a adotar determinado estilo narrativo para contar 

a história do seu personagem. As referências para esse estudo também se concentraram 

no aspecto da montagem, elemento este que foi essencial, no decorrer das décadas, para 

identificar a produção cinematográfica como uma atividade dotada de teor artístico.  



A montagem, ou a união dos planos narrativos cinematográficos, é um aspecto 

diferenciado em Zelig, devido a sua característica de unir conceitos ficcionais com 

conteúdo documental. Segundo as acepções de Duarte, convém destacar que: 

Ao observar os planos de enquadramento (quanto se deixou a ver), o analista 
pode caminhar em direção às intenções do autor daquela imagem ao produzi-
la, especialmente se considerarmos que cada tipo de recorte tem uma 
determinada função narrativa (DUARTE, 2005, p. 337). 

 

Para complementar tais observações sobre a importância da montagem, foram 

abordadas as influências que cineastas do porte do norte-americano David Griffith e do 

russo Sergei Eisenstein deixaram para a sétima arte. 

Outro aspecto relevante para a construção do corpus desse presente trabalho foi 

a relação do cinema, bem como do longa-metragem Zelig, com fatos históricos que 

definiram o século XX. O referido longa-metragem foi produzido no início da década de 

80, mais precisamente em 1983, mas o desenvolvimento da trama se dá nos anos 20, 

período de mudanças econômicas, artísticas e sociais que marcaram esse intervalo entre 

duas grandes guerras de proporções mundiais. 

Para isso, Duarte considera que:  

A análise da imagem cinética, para além da aparente naturalidade propiciada 
pelo movimento, deve levar em conta especialmente os aspectos temporais 
desse registro visual, bem como o desenrolar da cena e a forma pela qual se 
mostram esses fenômenos (DUARTE, 2005, p. 341). 

 

Para tanto, foram selecionados trechos do longa-metragem Zelig sob um recorte 

temporal, dando destaque a alguns personagens e momentos que foram de extrema 

relevância para a história contemporânea. Tais cenas remetem, por exemplo, a ironia 

aos discursos do ditador nacional-socialista Adolf Hitler, que serão embasadas nas 

pesquisas acerca dos documentários de Leni Riefenstahl. 

Outro aspecto que ofereceu suporte às observações em relação à história e ao 

cinema é a contribuição do cineasta e jornalista russo Dziga Vertov, cujo os 

documentários pretendiam ser o olhar definitivo sobre a realidade. 

Duarte afirma que “a imagem e a narrativa propiciam olhares diferenciados para 

cada indivíduo, sendo assim, o trabalho de observação e interpretação é dotado de 



características subjetivas (DUARTE, 2005, p. 341). O longa-metragem Zelig é marcado 

profundamente pela influência de cenas que enfatizam o estudo do comportamento 

humano através da psicanálise, partindo desse pressuposto, serão abordadas, nesse 

trabalho, referências que denotam a relação entre a produção cinematográfica e o olhar 

subjetivo e particular dos cineastas. Outra característica importante para a realização do 

presente trabalho, é conhecer alguns conceitos que influenciaram o cineasta do Woody 

Allen, tais como a literatura e os cineastas autorais da Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com uma base sólida de conceitos teóricos já elaborados, juntamente com o 

processo metodológico bem definido, tem-se o resultado do trabalho e suas 

conseqüentes observações e discussões.  

De acordo com as questões citadas no referencial teórico, o cinema constitui-se 

como um importante meio de comunicação devido a sua característica particular que 

alia imagem, movimento, som (a música, os diálogos e os ruídos) e que “devido 

também a utilização da montagem, torna-se uma manifestação artística diferenciada das 

outras” (COSTA, 2007, p. 13). Como já foi citado anteriormente, o longa-metragem 

Zelig une duas características cinematográficas relacionadas à narrativa. De acordo com 

Martin, “a narrativa cinematográfica é composta pela montagem, pelo som, pelo tempo 

e pela fotografia” (FERREIRA, 2007, p. 11).  

O filme Zelig, além de reunir todas essas características definidoras do cinema, 

vai mais além e trabalha com maestria a intersecção da linguagem documental e 

ficcional ao mesmo tempo. 

De acordo com Nichols: 

Todo filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções 
evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que 
fazem parte dela. Na verdade, poderíamos dizer que existem dois tipos de 
filme: documentários de satisfação de desejos e documentários de 
representação social. Cada tipo conta uma história (NICHOLS, 2005, p 26). 

 

De acordo com essas acepções, Zelig é um longa-metragem que reproduz o 

ponto de vista do seu criador, nesse caso específico, o diretor e escritor norte-americano 

Woody Allen. Zelig é uma produção concebida em 1983 e sua abordagem fílmica 

mergulha em fatos que marcaram profundamente a história do século XX para 

transparecer, com uma certa dose de ironia, seu perfil documental. Dentro dessa 

perspectiva, uma das características desse trabalho foi compreender a estreita relação 

entre história e cinema, bem como os fatos utilizados pelo diretor para conceber o 

roteiro da sua obra.  

Com base nessa compreensão, ficou mais fácil a assimilação da união entre a 

linguagem documental e ficcional como meio de comunicação na arte cinematográfica. 



4.1 – Contracenando com Hitler 

De acordo com o que foi abordado anteriormente no referencial teórico, ficou 

definido o quão é importante a história como fonte para compreensão da linguagem 

cinematográfica.  

A partir dessas afirmações, aferimos que Woody Allen, para satirizar a suposta 

veracidade do cinema, se utilizou de contextos históricos verdadeiros e inseriu ali um 

personagem fictício. É assim que esse diretor uniu a faceta documental juntamente com 

a característica ficcional da sétima arte.  

A história, assim como o cinema, é uma montagem de fatos que pode ser 

contado através de distintos pontos de vista. Nesse caso específico, o cineasta Woody 

Allen buscou referências do período entre as duas grandes guerras mundiais, mais 

especificamente a ascensão do autoritarismo do partido nacional socialista da 

Alemanha, o nazismo. Dentro dessa visão, o referencial teórico citou a atuação da 

cineasta oficial do partido nazista, a alemã Leni Riefenstahl. 

Foi o próprio Hitler que encarregou Leni Riefenstahl, uma dançarina e atriz 
que se tornou cineasta para fazer um registro grandioso do sexto Congresso 
do Partido Nazista que se deu em setembro de 1934 em Nuremberg. 
(ERRIGO, 2008, p.112).  

 

Leni Riefenstahl produziu um dos maiores e mais importante filme propaganda 

do cinema mundial, o documentário O Triunfo da Vontade. Para esse documentário, 

Riefenstahl utilizou enquadramentos com uma beleza plástica impressionante, com 

movimentos sincronizados e ritmo fílmico simétrico.  

Todos esses elementos, combinados com os exagerados gestos em discursos do 

ditador Adolf Hitler e o êxtase da nação alemã diante do seu chefe de Estado, serviram 

como pano de fundo, não apenas para Woody Allen, mas também para o ator e diretor 

Charles Chaplin, décadas antes, “satirizar a megalomania do ditador nazista no clássico 

O Grande Ditador, primeiro filme de Chaplin que continha diálogos” (ERRIGO, 2008, 

p.112). No caso específico do cineasta Woody Allen, o nazismo tem um papel 

preponderante na sua concepção artística, uma vez que Allen é judeu e, obviamente, a 

filosofia nazista era completamente anti-semita.  



Em uma cena de Zelig, percebemos que através de recursos de montagem de 

fotografia, o protagonista Leonard Zelig atrapalha um dos inflamados discursos do 

ditador alemão, gerando uma das cenas mais cômicas do longa-metragem. Temos nesse 

caso específico, os elementos reais, tais como o discurso de Adolf Hitler e o poder de 

propaganda da máquina de informação nazista, e elementos “irreais”, tais como a 

aparição do personagem Leonard Zelig no meio da cena.  

A combinação entre o aspecto documentário (supostamente real) e o seu lado 

ficcional (o seu contraposto irreal) se mostra evidente nessa cena através da combinação 

entre um personagem histórico verídico (Adolf Hitler) e um personagem construído de 

forma surrealista e metafórica (Leonard Zelig). Assistindo o contexto da cena, o 

personagem Leonard Zelig está inserido na comitiva nazista, pois acredita que assim 

será aceito pelos demais indivíduos da sociedade e, consequentemente, será visto sem 

preconceitos. Em determinado momento da cena, Adolf Hitler, deveras irritado, vira-se 

para trás e percebe o cidadão Zelig, visivelmente desajeitado, acenando para a sua 

amada doutora, Eudora Fletcher, tirando a atenção das pessoas que deveriam estar 

prestando atenção nos gestos e gritos inflamados do ditador.  

Na reação nervosa e irritada do líder nazista, o judeu Woody Allen, de forma 

sutil e irônica, satirizou um dos mais cruéis ditadores da história, responsável pela morte 

de vários judeus em campos de concentração na Alemanha.  

Diferente de Roberto Benigni em A Vida é Bela, Woody Allen não utilizou 

cenários criados para mostrar um acontecimento passado, mas sim, o diretor utilizou a 

imagem do personagem histórico propriamente dito. Como se Leonard Zelig e Hitler se 

encontrassem pessoalmente. Em suma, o filme de Woody Allen rompeu a barreira do 

tempo e do espaço ao unir os dois personagens.  

O cinema, que possui como um dos seus elementos fundadores, a montagem, 

permitiu que Woody Allen, através desse recurso, aproximasse dois campos que muitos 

até então consideram distintos, os documentários e a ficção. 

Em relação à montagem: 

Um dos traços específicos mais evidentes no cinema é ser uma arte de 
combinação e de organização (um filme sempre mobiliza certa quantidade de 
imagens, de sons e de inscrições gráficas em organizações e proporções 
variáveis). A noção de montagem inclui essa característica (AUMONT, 2007 
p.53). 



 

Ainda nesse contexto, vale lembrar também da seguinte afirmação acerca dos 

documentários:  

Significam ou representam os pontos de vista de indivíduos, grupos e 
instituições. Também fazem representações, elaboram argumentos ou 
formulam suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-nos a 
aceitas suas opiniões. Quantos desses aspectos da representação entra em 
cena varia de filme para filme, mas a idéia de representação é fundamental 
para o documentário (NICHOLS, 2005, p.30). 

 

Assim, a mesma maneira simbólica que as imagens adotadas por Leni 

Riefenstahl faziam uma sutil referência a supremacia ariana, no seu documentário sobre 

as Olimpíadas, Woody Allen, com seu tradicional humor sutil, fez uma referência a 

necessidade de aceitação imposta a um indivíduo que só queria ser aceito pelos demais 

membros da sociedade vigente.  

A cena do encontro entre Hitler e Leonard Zelig, o homem camaleão, foi uma 

montagem precursora do cinema, já que em 1995 o diretor Robert Zemeckys utilizou o 

mesmo recurso em Forrest Gump. No caso de Zelig, o cineasta Woody Allen 

transformou Hitler em uma espécie de caricatura, não no sentido literal do termo, mas 

no sentido conotativo, já que Leonard Zelig, durante a cena, ignorou completamente o 

sério discurso do líder nazista e ficou concentrado em Eudora Fletcher, seu interesse 

amoroso, ou seja, o amor entre os dois era mais forte que doutrinas políticas e racistas. 

Woody Allen não teve a intenção de tirar a seriedade que envolve o tema do nazismo, 

afinal, uma doutrina política que prega a desigualdade e o ufanismo cego e alienante é, 

em sua essência, uma questão dramática e preocupante.  

Allen, com sua habilidade de humorista, quis apenas, com liberdade artística, 

comunicar ao público que o nazismo é um absurdo, que uma nação que entrega o poder 

nas mãos de um único homem está desesperada e todos esses elementos geram atos 

absurdos. Woody Allen, unindo o cinema de ficção e o cinema com fatos históricos 

verídicos, mostrou que Leonard Zelig, um personagem absurdo, fictício e metafórico, é 

produto de uma sociedade real que muitas vezes recorre a doutrinas filosóficas e 

políticas violentas e absurdas. 

 



4.2 – Zelig e os seus atores sociais 

As produções cinematográficas, caracterizadas como documentários, são acima 

de tudo, produtos da visão subjetiva de um diretor. A edição das cenas, a escolha dos 

depoimentos, o enquadramento nas pessoas que dão seus respectivos depoimentos e 

inclusive, a escolha desses indivíduos que irão dar seus depoimentos, todos esses 

elementos contribuem para os ditos filmes documentais serem tão pessoais e subjetivos 

quanto um filme de ficção. 

Essas acepções também envolvem a atuação dos atores sociais, ou seja, os 

indivíduos que compõem o elenco de tal produção dando os seus depoimentos e/ou suas 

opiniões acerca de determinado assunto.  

Nesse contexto, vale lembrar o supracitado Nanook – O Esquimó, produção do 

cineasta norte-americano Robert Flaherty, que entrou para os anais do cinema 

documental devido a atuação do seu principal ator social, o esquimó Nanook, que 

enfrentava as adversidades da natureza selvagem do ártico para garantir sustento à sua 

família. Segundo alguns críticos, muitas “cenas protagonizadas por Nanook parecem ser 

ensaiadas, pois o diretor participou ativamente do processo de concepção da produção” 

(NICHOLS, 2005, p. 47).  

Nanook, um esquimó que viveu nas regiões mais inóspitas do gelado norte 

canadense, foi um ator social, pois ele interpretava a si mesmo, assim como Woody 

Allen em grande parte de suas obras fictícias, onde ele aparece em cena sempre como a 

figura tradicional do intelectual que possui dificuldades em administrar suas relações 

pessoais. Esse tipo de personagem já virou característica e inclusive uma espécie de 

marca registrada do ator. Zelig, como todo filme que pertence ao segmento 

documentário, também faz uso de seus atores sociais. Como exemplo que ilustra essa 

característica, temos a atuação da escritora intelectual norte-americana Susan Sontag, 

interpretando a si mesma. Susan Sontag, falecida em 2004, foi uma importante 

escritora, crítica de arte e ativista dos direitos humanos. Publicou vários livros, entre 

eles os mais famosos Contra a Interpretação e A Vontade Radical.  

O longa-metragem Zelig abre com um depoimento de Susan Sontag falando a 

respeito de um homem extraordinário que possuía a bizarra capacidade de se 

transformar nas pessoas ao seu redor. Os incautos espectadores, diante dessa cena, irão 



imaginar que se trata de mais um filme documentário que se propõe a dissecar os 

aspectos da realidade, mas de repente, na cena seguinte, os espectadores descobrem que 

o homem extraordinário na vida real não existe e é apenas mais um personagem 

interpretado por Woody Allen.  

Em suma, na cena anterior, a respeitada intelectual Susan Sontag estava falando, 

com semblante sério e um ar compenetrado, a respeito de uma personagem que existe 

apenas na mente irônica do diretor Woody Allen. Temos nesse exemplo, mais uma vez 

a estreita relação entre o ficcional e o documental, juntamente com a linguagem 

paradoxal utilizada pelo diretor, que é proporcionada pelo depoimento sério de uma 

famosa intelectual, falando sobre a vida de um cidadão que nada mais é do que uma 

metáfora sarcástica que representa a perda de identidade do homem do século XX.  

Susan Sontag interpretou a si mesma, seu papel no filme era apenas tecer breves 

comentários sobre um homem que não existiu. Através desse ousado recurso, Woody 

Allen não apenas escancarou a nítida relação existente entre o cinema ficcional e o 

documental, como também instigou a curiosidade do espectador logo na primeira cena, 

fazendo-o refletir sobre a veracidade da existência de Zelig diante da interpretação séria 

e convicta de uma das mais importantes intelectuais norte-americanas.  

Susan Sontag, nessa produção cinematográfica, declara em uma de suas 

aparições com convicção teórica que o homem camaleão era um caso a parte dentro da 

natureza humana e assim, a intelectual destaca a necessidade de aceitação de Leonard 

Zelig, o sujeito que poderia se transformar em um indivíduo negro e dentro de alguns 

minutos poderia assumir as características de um índio e logo em seguida, ele também 

poderia se transformar em judeu, causando uma tripla ameaça para Ku Klux Klan.  

Vale lembrar que com essa reflexão irônica, Woody Allen satiriza uma das mais 

conhecidas e repugnantes irmandades racistas norte-americanas. Irmandade essa que no 

início do século XX foi exaltada no longa-metragem O Nascimento de uma Nação, “o 

filme de David W. Griffith que revolucionou a arte da linguagem cinematográfica” 

(AUMONT, 2007, p. 16). Se Griffith inaugurou uma nova era da montagem no cinema 

utilizando um filme de alto teor racista, Woody Allen, por sua vez, utilizou todas as 

técnicas de montagem possíveis, misturando personagens reais e irreais, imagens 

coloridas e em preto e branco, para produzir uma obra que ataca todo e qualquer tipo de 

racismo. 



Zelig é um longa-metragem que não conta apenas com a presença da pensadora 

Susan Sontag, mas também conta com as participações do escritor Saul Below e do 

psicólogo Irving Howe, ambos falando sobre a mítica figura do sujeito que ao interagir 

com outras pessoas, acaba assumindo suas características.  

Esse artifício de utilizar pessoas da vida real interpretando a si mesmas já foi 

utilizada anteriormente por Woody Allen no seu grande sucesso Annie Hall, no Brasil, 

traduzido como Noivo Neurótico Noiva Nervosa. Nesse longa-metragem, o cineasta 

aborda um diálogo teórico com o professor Marshall Mcluhhan no papel dele mesmo.  

Em Zelig, a presença da escritora Susan Sontag atuando sem vestir a máscara de 

algum personagem, apenas sendo ela mesma, é um dos elementos que aproximam o 

cinema documentário com o cinema ficção. Dentro desse contexto, o cineasta Woody 

Allen mergulhou contra a corrente do cinema verdade defendida, décadas anteriores, 

pelo cineasta e jornalista russo Dziga Vertov.  

Esse cineasta, no final dos anos 50, era adepto do “cinema direto, ou cinema 

verdade, cujo principal objetivo era produzir documentários que captassem a realidade” 

(GRANJA, 1981, p. 24). Woody Allen, artista influenciado pela Nouvelle Vague e com 

perfil definidamente autoral, nunca se prendeu a conceitos dogmáticos e gozando de 

total liberdade criativa, concebeu Zelig brincando com o conceito de ficção e 

documentário, aproximando as duas características em uma mesma linguagem. 

 

     4.3 – Filme dentro do filme 

De acordo com o que já foi citado anteriormente no referencial teórico, toda 

produção cinematográfica “é uma obra fictícia, pois é construída de acordo com a 

subjetividade do cineasta (NICHOLS, 2005, p. 34).  

O longa-metragem Zelig utilizou o formato dos filmes documentários para criar 

sua ficção, nesse sentido, podemos afirmar que a obra cinematográfica em questão, 

produzida por Woody Allen, aproximou o estilo clássico de documentário com os 

elementos particulares do cinema ficcional, para realizar tal façanha o diretor utiliza em 

uma determinada cena o recurso da metalinguagem, onde a personagem Eudora 



Fletcher, interpretada por Mia Farrow, pede para o seu irmão registrar com uma câmera 

as reações do seu paciente, Leonard Zelig, ao ser submetido a uma sessão de hipnose.  

Temos nessa cena um filme documentário inserido dentro de um documentário. 

O objetivo da doutora Eudora Fletcher era filmar seu paciente sem que ele desconfiasse. 

Nesse momento entra a verve irônica de Woody Allen, ao mostrar o personagem 

protagonista visivelmente desconfortável com a presença da câmera tão grande que não 

poderia ser ocultada sob as cortinas da sala.  

O documentário dentro de um pseudo-documentário foi mais uma das 

brincadeiras do diretor que acabaram por ironizar não apenas a suposta veracidade do 

cinema verdade, mas também ilustram uma metáfora que pode servir como antecipação 

irônica aos reality shows da atualidade. A montagem da cena foi bem simples, o 

objetivo era transparecer um filme registrando um outro filme, sendo assim, a câmera 

abordou os dois personagens (Leonard Zelig e Eudora Fletcher) em um plano geral em 

uma sala, onde a doutora hipnotizava seu paciente.  

Nesse instante, além da metalinguagem, fica evidente a influência da psicologia, 

muito presente durante várias cenas do longa-metragem. Em certos momentos Leonard 

Zelig é uma cobaia humana diante de cientistas e estudiosos, mas foi apenas uma 

psiquiatra que descobriu o verdadeiro mistério do homem camaleão. Seu problema era 

puramente emocional. “A psicologia está presente na arte cinematográfica, pois lida 

com a sensibilidade humana diante das cenas” (RIVERA, 2008, p. 11).  

O cineasta russo, Sergei Eisenstein, valorizava o aspecto metafórico da 

montagem. Segundo ele, os planos fílmicos eram como recortes que simbolizavam um 

estado emotivo e atingia diretamente o inconsciente do espectador. Em Zelig, a cena da 

hipnose mostra o protagonista completamente desprotegido e amedrontado diante das 

perguntas da doutora, como se ele estivesse sendo torturado psicologicamente ao saber a 

verdade sobre a sua condição mental.  

Leonard Zelig, o homem camaleão, naquele momento é obrigado a encarar a 

verdade e o público descobre que ele é um ser “anormal” justamente por tentar 

perseguir com tanto afinco a “normalidade”, ou seja, além de utilizar a metalinguagem e 

o paradoxo para construir a sua história, Woody Allen também trabalha com o paradoxo 

da sanidade versus loucura, o sonho versus a realidade, temas bastante recorrentes no 



cinema e que são encontrados nas produções de outros cineastas, “tais como o norte-

americano David Lynch e do espanhol Luís Buñel” (RIVERA, 2008, p. 36).  

Nesse aspecto, o autor também enfatiza “os conflitos interiores dos personagens, 

tais como dúvidas e crises existenciais” (RIVERA, 2008, p. 39). A metalinguagem, 

recurso lingüístico utilizado em várias manifestações de caráter artístico, também pode 

ser percebida nas cenas iniciais do Cidadão Kane, clássico produzido em 1941, pelo 

cineasta Orson Welles.  

Em Cidadão Kane, temos, nas primeiras cenas, um mini documentário dentro de 

um filme de ficção cujo intuito é situar o público diante da história. Vale lembrar que 

quem interpreta o cidadão Henry Foster Kane é o próprio diretor do filme, Orson 

Welles, mesmo procedimento utilizado por Woody Allen em Zelig.  

Dentro dessas concepções, o filme em questão se comunica com o filme 

Cidadão Kane, não necessariamente homenageando, mas sim, inspirado em tal obra.  

 

       4.4 – A influência historiográfica em Zelig 

A relação existente entre a história e cinema é muita estreita, “até porque essa 

relação nasceu junto com a sétima arte” (KORNIS, 2008, p. 08). O filme que está sendo 

nosso objetivo de estudo, mergulha em um período particular que marcou a história da 

sociedade norte-americana e, obviamente, a história mundial, estamos falando a respeito 

da primeira metade do século XX. Historicamente falando, “o cinema criado pelos 

irmãos Lumière não tinha proposta artística, mas sim, tinha apenas objetivos de registro 

cotidiano” (AUMONT, 2007, p.11).  

Posteriormente, com o surgimento de aparatos tecnológicos e melhoramentos 

nas técnicas de filmagem, bem como um avanço das possibilidades narrativas, o cinema 

atingiu um poderoso status de manifestação artística e um importante instrumento de 

comunicação social e política. “Durante a primeira metade do século XX, o cinema 

ainda era uma novidade” AUMONT, 2007, p. 12).  

Sendo assim, era evidente a diferença entre filmes que eram essencialmente 

documentários (tais como as operárias saindo da fábrica) e filmes ficcionais (tais como 



Viagem à Lua, de George Mélliès). Poucos tinham a atual concepção de que todo e 

qualquer tipo de filme é, em sua essência, ficção, devido ao caráter subjetivo do diretor.  

Nesse contexto, de forma irônica, Woody Allen ambientou a história do 

camaleônico personagem Zelig no período em questão, o início do século XX, época em 

que o cinema documentário, supostamente, era um instrumento objetivo de se analisar a 

verdade.  

Vale lembrar que tal período histórico foi marcado por profundas 

transformações sociais, seja pelo viés político, social e artístico, e até pelas mudanças e 

avanços da ciência. Essas situações, muitas vezes pegaram de surpresa o cidadão 

comum que viveu nesse período.  

O conflito político entre o american way of life consumista e a ideologia 

alienante do comunismo, bem como novas descobertas científicas e novas tendências na 

área da arte, deixavam muitas pessoas desorientadas. É nesse sentimento de 

deslocamento e incompreensão diante de um mundo em profundas mudanças que 

Woody Allen colocou seu personagem Leonard Zelig, um indivíduo que busca uma 

identidade para se sentir parte daquela sociedade.  

O mundo em que o personagem central do filme se encontra está entre grandes 

duas guerras mundiais, a ascensão do jazz, da arte surrealista, das armes nucleares e da 

ascensão de regimes autoritários. Woody Allen concebeu um personagem que busca 

uma identidade nesse complexo cenário histórico e também deixou evidente que a arte 

cinematográfica também é um importante meio de registro histórico. 

 

     4.4.1. – O swing camaleônico 

O personagem do referido filme, em algumas cenas específicas, aparece 

contracenando com músicos de jazz. Vale lembrar que nos anos 20, o jazz, antes do 

advento do rock and roll, era um ritmo musical muito popular e em evidência. Tanto 

que “um dos primeiros registros de filme falado é o longa-metragem O cantor de jazz” 

(AUMONT, p. 17, 2007).  

Em vários momentos, a montagem do filme mostra várias sequências de cenas 

de arquivo onde pessoas dançam animadas ao som de bandas de jazz. Em uma das 



cenas, podemos perceber, através de um competente trabalho de edição e efeito 

especial, a figura do diretor do filme interpretando um músico de jazz. Nessa cena, 

Leonard Zelig está devidamente “maquiado”, transformado em um indivíduo negro.  

Nos anos 20, o jazz era o ritmo musical de maior apelo popular, era natural que 

o referido personagem, para ser aceito pela sociedade, se misturasse aos músicos de 

jazz, ou seja, o homem camaleão estava exercendo seu estranho dom, que era se adaptar 

ao ambiente, assumindo as características físicas dos outros indivíduos que se 

encontram ao seu redor.  

Em uma cena, ocorre o mesmo processo de aproximação entre ficção e realidade 

que aconteceu com a escritora Susan Sontag, só que dessa vez, o ator social é um 

músico de jazz que interpreta a si mesmo. Em seus depoimentos, ele fala quando 

conheceu o homem camaleão e do seu espanto ao ver que ele assumia a mesma cor da 

pele dos integrantes da banda. Nas cenas que se referem ao jazz como febre cultural da 

época e que mostram Leonard Zelig sendo um músico de influência jazzística, Woody 

Allen, de forma sutil e irônica, deixa transparecer que também é um amante do jazz, já 

que em vários de seus filmes a trilha sonora é basicamente jazzística. Lembrando 

também que o próprio cineasta toca trompete em uma banda. 

 

     4.4.2 – De camaleão e de cientista todo mundo tem um pouco 

O grande referencial do filme é a capacidade de mimetismo exercida pelo 

personagem título, não apenas na imitação da aparência física dos indivíduos ao redor, 

mas também na capacidade de adquirir o perfil intelectual dos indivíduos que estão ao 

seu redor.  

Em uma cena específica, Leonard Zelig se encontra entre um grupo de médicos. 

Todos os médicos presentes na cena vestem o tradicional jaleco e, imediatamente, logo 

vemos o homem camaleão inserido no meio do grupo trajando também um jaleco e 

gesticulando com ares de intelectual, tal e qual os médicos presentes na cena. Nessa 

cena, o personagem Zelig, enquanto era examinado como uma cobaia pela equipe 

médica, representava ali o indivíduo que queria ser visto com igualdade perante os 

outros.  



Temendo o desprezo e a indiferença, o personagem assumia as características 

dos que estavam mais próximos. Nesse contexto encontramos também influência da 

história, já que nesse período específico do século XX, a ciência da época avançou 

vertiginosamente, muitas vezes, esse avanço era irresponsável e não respeitava limites 

humanos e éticos.  

Dessa forma, algumas cenas mostram o personagem central dessa ficção 

documentário, sendo uma mera cobaia diante da cobiça científica. A ironia sutil do 

diretor, mostra o protagonista submetido a choques, levando injeções e outros 

procedimentos que, dentro do contexto do longa-metragem, podem servir de ironia ao 

procedimento pseudo racionalista adotado pelos cientistas nazistas da época, que 

cometiam atrocidades na busca da melhoria da raça humana.  

Outro evento real inserido nesse documentário ficcional é o pronunciamento do 

Papa Pio IX. Historicamente o evento ocorreu, mas Woody Allen tratou de colocar em 

cena seu desajeitado e surreal Zelig para interagir com a suprema autoridade da igreja 

católica. Como podemos perceber, esse filme, que satirizou de forma ácida a arte, a 

política, a ciência e a filosofia, também tratou de religião.  

Em mais uma das cenas referentes a fé em alguma força espiritual, o filme 

mostra Zelig afirmando que quando era pequeno perguntou para um rabino qual era o 

sentido da vida, este respondeu ao menino que só iria revelar tal segredo em latim e 

apenas se recebesse em troca uma certa quantia em dinheiro. Tal cena evidencia a tênue 

linha entre o consumo e a fé, mostrando que a crença, em determinadas situações, pode 

ser mais uma mercadoria. 

 

4.5 – Zelig e a alta cultura 

A obra cinematográfica do diretor e roteirista Woody Allen é repleta de 

referências a sua cidade natal, Nova York, e também a grandes conceitos da arte, tais 

como música erudita, jazz, cineastas europeus, escritores da literatura clássica da Grécia 

Antiga, do romantismo russo do século XIX, bem como de autores renascentistas, tais 

como o britânico William Shakespeare. Todo esse conjunto de referências faz um de 

Woody Allen um artista a parte dentro da cultura pop. “O universo de Woody Allen 

repleto de intelectuais e artistas, reflete a efervescência cultural de Nova York nos anos 



70 e 80, que a fazia rivalizar com Paris como um dos grandes centros culturais do 

mundo” (LIMA, 2008, p. 37). 

É comum o público encontrar, nos filmes do cineasta, inúmeras referências a 

grandes obras-primas da arte clássica e/ou contemporânea, algumas vezes tais 

referências surgem de forma implícita e sutil, outras vezes de forma mais explícita e 

direta. No caso mais específico do filme em questão, as cenas mostram que Allen, ele 

mesmo um típico intelectual, não apresenta nenhuma dificuldade para rir de si mesmo e 

assim, cria Leonard Zelig, uma personagem que funciona como uma antítese e ao 

mesmo tempo, uma fina sátira à classe de intelectuais. Em determinada cena, em um 

dos clímax do longa-metragem, o protagonista, sob o efeito da hipnose, revela à doutora 

Eudora Fletcher (Mia Ferrow) que adquiriu inconscientemente a capacidade de se 

transformar em outras pessoas a partir do dia em que ele se sentiu inferior ao perceber 

que em um grupo de pessoas, ele era o único que ainda não havia lido Moby Dick, um 

clássico da literatura escrito pelo norte-americano Herman Melville. 

De acordo com as acepções de Freitas: 

Moby Dicky é uma obra que transcende sua época, pois foi escrita no século 
XIX e segue atual até os dias atuais, pois ela é uma metáfora que representa a 
obsessão humana e muitas vezes reflete a ambição de conquista e vitória, tão 
difundido na cultura norte-americana (FREITAS, 2007, p. 55). 

 

Se considerando inferior a outras pessoas cultas e, dessa forma, sendo excluído 

dos grandes circuitos intelectuais, o personagem encontrou uma forma de se adaptar a 

sociedade: era se transformar nos indivíduos ao seu redor. É nesse contexto que o 

cineasta Woody Allen, um intelectual que conhece grandes obras e ensaios filosóficos, 

cria uma metáfora que ao mesmo tempo que faz rir de si mesmo, também satiriza a 

perda de personalidade dos indivíduos que fazem tudo para seguir a uma determinada 

moda. 

 

4.6 – Baseado em fatos reais e irreais 

Diante do que foi pressuposto, o cineasta Woody Allen, na tentativa de oferecer 

uma obra criativa e inédita, uniu duas estruturas, o estilo documental, com narração em 



off e depoimentos de atores sociais, e o estilo ficcional, com personagens dramáticos 

construídos com arquétipos psicológicos bem definidos.  

A aproximação entre linguagem ficcional e documental é o diferencial do longa-

metragem Zelig. Diferente das primeiras experiências cinematográficas dos irmãos 

Lumiére, que tinham objetivo de ser apenas documental, e diferente das histórias 

ficcionais e de puro entretenimento muito comum hoje em dia, Zelig aborda com muito 

humor e com um certo apelo pop, temas cruciais para a nossa sociedade.  

Apesar da história do filme ocorrer durante as primeiras décadas do século XX, 

percebemos que a temática continua atual e se comunica perfeitamente com o público 

contemporâneo. A metáfora do homem que busca uma identidade em um mundo repleto 

de informação cai como uma luva para o atual contexto social em que vivemos. Woody 

Allen, talvez inconscientemente, conseguiu mostrar que o cinema é, acima de tudo, uma 

arte e como toda arte, ela é necessariamente produzida com subjetividade. A edição das 

cenas, seja em um documentário ou em uma ficção, é o resultado do ponto de vista de 

um diretor.  

Essa é a relação entre documentários e filmes de ficção, ambos os estilos são 

instrumentos de comunicação que não visam transmitir a realidade em sua totalidade, 

mas sim, apenas uma parte dessa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a pesquisa teórica acerca do cinema, bem como após a análise de algumas 

cenas fundamentais do longa-metragem Zelig, concluiu-se que a sétima arte é, dentro 

das suas devidas características, uma ferramenta de expressão voltada para a 

subjetividade e construída sob um ponto de vista particular de um determinado cineasta.  

Dentro dessa perspectiva, reforça-se a ideia de que toda e qualquer manifestação 

cinematográfica possui em sua essência uma característica ficcional. Com a realização 

desse presente trabalho, aferimos que produções do porte de Nanook – O Esquimó e O 

Triunfo da Vontade, ambos concebidos respectivamente pelo norte-americano Robert 

Flaherty e pela alemã Leni Riefenstahl, são considerados, teoricamente, filmes 

documentais, mas que na prática, são filmes ficcionais, pois sustentam um olhar 

particular dos seus produtores.  

A iluminação e os ângulos de câmera utilizados em Nanook para reforçar 

determinado estado de espírito do personagem, provaram que a concepção de uma obra 

cinematográfica é engendrada através da visão particular do idealizador da obra. As 

cenas utilizadas em O Triunfo da Vontade mostravam não apenas a organização e o 

ufanismo da Alemanha nazista, mas acima de tudo, sinalizavam também a visão da 

diretora Leni Riefenstahl para melhor demonstrar ao público aquela determinada 

ideologia política.  

Tais fatos levam a conclusão de que até as grandes obras documentais carregam 

em seu âmago um aspecto subjetivo que as tornam um filme de ficção. A narrativa, 

como foi demonstrada no decorrer do presente trabalho, é um elemento vital do cinema 

e a forma particular da sua utilização proporciona à sétima arte seu estado de ficção. Foi 

a partir do clássico Viagem à Lua, do francês Georges Méliès, que a narrativa ganhou 

forma e fez com que, gradativamente, o cinema abandonasse seu aspecto 

exclusivamente documental e científico, para adquirir a faceta que possui atualmente, 

que é ficcional e artístico.  

Méliès teve a engenhosidade de unir elementos teatrais com a tecnologia da 

época, para dessa forma, criar uma expressão artística com identidade bem particular. A 

montagem, outro elemento fundamental do cinema, trouxe à tona a expressão subjetiva 

dos cineastas. Através do processo de montagem, que é a união dos planos 



cinematográficos, é que ficou comprovado que os diretores concebem suas obras de 

acordo com sua subjetividade. As cenas editadas na montagem nunca compreendem a 

realidade em sua plenitude, apenas representam determinados aspectos de uma realidade 

particular e subjetiva.  

Um dos traços únicos do cinema é ser uma arte de combinação e organização de 

imagens e sons. Foi graças à montagem que Leni Riefenstahl, por exemplo, conseguiu 

representar uma visão particular da realidade que o partido nazista queria criar. A 

simetria e a harmonia dos soldados marchando em várias fileiras eram um visível 

contraste com o horror real que ocorria nos campos de concentração em Auschwits. 

Sendo assim, aferimos que o longa-metragem O Triunfo da Vontade é um 

documentário, mas também pode ser considerado uma ficção, pois foi concebida sob 

encomenda e foi montado e editado de acordo com o olhar parcial de uma cineasta. As 

obras do cineasta russo Sergei Einsenstein também serviram de subsídios para aferirmos 

que a faceta ficcional predomina na linguagem cinematográfica.  

Grandes produções como O Encouraçado Potenkim e Outubro são obras 

cinematográficas que trazem à tona aspectos políticos daquela realidade e a escolha das 

cenas, a iluminação e elaboração simbólica dos planos foram concebidas sob a ótica 

subjetiva de Einsenstein. Os documentários significam ou representam os pontos de 

vista de indivíduos, grupos e instituições. Também realizam representações, concatenam 

argumentos ou formulam suas próprias estratégias de persuasão, objetivando convencer 

o público a aceitar suas opiniões.  

A quantidade de aspectos representativos que entram em cena variam de filme 

para filme, mas a idéia de representação é de vital importância para o documentário. O 

longa-metragem Zelig, produzido pelo cineasta norte-americano Woody Allen, teve 

como propósito servir como uma plataforma que ofereceu para esse presente trabalho, 

uma série de subsídios para estudarmos a dualidade existente entre ficção e 

documentário, duas das características básicas que denotam a atividade cinematográfica 

como uma importante e poderosa mídia de comunicação. Zelig, longa-metragem 

concebido no início da década de 80, mais precisamente no ano de 1983, combinou na 

sua narrativa, características particulares que mesclavam lado a lado elementos típicos 

de filmes documentais e filmes ficcionais.  



Essa combinação de elementos foi vital para aferirmos que o cinema é uma arte 

que aborda a ficção, por mais esforço que faça para representar a realidade. O longa-

metragem em questão elevou ao máximo a sua sátira ao aspecto cinema verdade, 

característica essa muito defendida décadas anteriores pelo cineasta e jornalista russo 

Dziga Vertov.  

Esse referente trabalho serviu para elucidar a afirmação de que o cineasta é um 

agente que por trás das câmeras, bem como por trás de uma mesa de montagem e edição 

de imagens, nunca produz a verdade tal qual ela é em sua totalidade, mas sim apenas 

pequenos aspectos dessa dada verdade. Zelig, utilizando truques de montagem, 

fotografias, efeitos especiais e principalmente, graças a subjetividade criativa de Woody 

Allen, uniu narração em off, personagens reais e “irreais” e mostrou que o cinema é um 

instrumento, um meio e nunca um fim.  

Através da narrativa carregada de ironia, o filme em questão utilizou o 

depoimento de intelectuais respeitados interpretando a si mesmos, mostrando ao público 

que a realidade pode ser apresentada de diferentes maneiras. A capacidade de interpretar 

a si mesmo é uma característica comum na carreira de Woody Allen e que mostra o 

cinema como um obra aberta e subjetiva. A influência do cinema e sua relação com 

história também serviu de subsídios para concluirmos que a arte cinematográfica é 

predominantemente fictícia e apresenta apenas ma parcela da realidade.  

Filmes clássicos como O Nascimento de Uma Nação, obra pioneira a mostrar 

uma montagem rica em detalhes, é um longa-metragem que se utiliza de um 

determinado período da história norte-americana para mostrar uma visão racista e 

deturpada acerca de uma determinada etnia. Tal exemplo foi significativo para a 

verificação da influência da sétima arte na sociedade como um todo.  

O longa-metragem de David Griffith, O Nascimento de Uma Nação, é 

considerado um grande clássico, apesar de seu conteúdo duvidoso. Ao término desse 

trabalho, aferimos também que o longa-metragem Zelig foi influenciado por um grande 

clássico do cinema, que é o filme Cidadão Kane, produzido em 1947 pelo cineasta 

Orson Welles. Verificamos em ambos os filmes, embora em graus diferenciados, a 

união da linguagem documental e ficcional. Essa similaridade entre essas duas grandes 

obras apenas enfatiza que o cinema é uma arte aberta e em constante mudanças, que 

permite para diretores e roteiristas uma série de inovações e experimentações.  



A influência de Woody Allen, de acordo com o que foi concluído, reside 

basicamente no cinema europeu, mas também tal influência ultrapassa a barreira 

cinematográfica e aborda também a literatura de autores clássicos e universais, sejam 

eles oriundos do campo da filosofia e da psicologia tais como Sigmund Freud, como 

também dos romances russos e autores antigos da tragédia grega e autores clássicos da 

língua inglesa, tais como Homero e William Shakespeare.  

O arquétipo dos personagens, quase sempre introspectivos e instáveis 

emocionalmente, faz de Woody Allen um cineasta diferenciado. De uma forma geral, 

aferimos que o cinema, desde a sua gênese na França do final do século XIX, 

providenciada pelos irmãos Lumière, se transformou muito nos últimos cem anos.  

É fato conhecido de que os seus inventores desejavam que o cinema fosse um 

canal para representar a realidade do cotidiano, tal desejo não se concretizou, pois no 

decorrer dos anos o cinema, graças a uma série de inovações técnicas de narrativa e 

montagem, foi adquirindo o status de arte. Atualmente, o cinema como o conhecemos já 

se consolidou como um importante e valioso instrumento de comunicação. Sua 

influência como uma mídia que agrega valores e ideias é evidente, mas acima de tudo, o 

cinema tem como característica latente a sua subjetividade.  

A noção do que o cinema demonstra a realidade em sua totalidade já não 

procede. O cinema pode ter um caráter questionador, crítico e polêmico, mas a sua 

essência é abordar a ficção e qualquer semelhança com a vida real é um mera 

coincidência. 
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