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COLISÃO(?): O TENSIONAMENTO DO REAL E FICCIONAL 
CONTEMPORÂNEO EM BORAT 1 

COLLISION(?): THE CONTEMPORARY TENSION BETWEEN REAL AND FICTION 
IN BORAT 

Ana Carolina Almeida Souza2 
 
RESUMO 
 
A proposta desse artigo é o de fazer uma breve discussão sobre o filme Borat – O Segundo 
Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006), que se 
autodenomina um falso-documentário, mas foi vendido como comédia; acerca das questões 
de gênero fílmico, bem como, de que modo o filme se vale da sua miscelânea estilística 
como forma de tensionar, inclusive, as fronteiras entre o real e o ficcional, numa tentativa 
de promover uma colisão de ideologias e culturas. Para tal, selecionamos algumas cenas do 
filme que teriam características documentais, de modo que as questões de tensionamento, 
bem como as questões de gênero fílmico pudessem ser observadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cinema; ficção; Borat; realidade; mock documentary. 
 
ABSTRACT 
 
The proposal of this article is to do a brief discussion about the film Borat: Cultural 
Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. (2006), that calls 
itself a false documentary, but was sold as a comedy; On issues of film genre, as well as 
how the film uses its stylistic miscellany as a form of tension, including, the borders 
between the real and the fictional, as an attempt to promote a collision of ideologies and 
cultures. For this, we selected some scenes from the film that have documentary 
characteristics, so that the issues of tension, as well as questions of film genre could be 
observed. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2006 foi lançado o filme: Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País 

Cazaquistão Viaja à América, um filme que conta a fictícia estória de um repórter cazaque, 

que ao ser nomeado Ministro das Informações do Cazaquistão, é levado a fazer uma 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT4: Estéticas e estudos da imagem. 
2 PUC Minas; email: poranacasouza@gmail.com  
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viagem aos Estados Unidos. A sua missão é ter contato com a cultura norte-americana e 

transmitir os valores ianques ao seu país natal.  

Ao chegar aos Estados Unidos, Borat conversa com diversas figuras que compõem 

a diversidade cultural norte-americana, como políticos, religiosos, cowboys, homossexuais, 

feministas, judeus e tantas outras pessoas que acreditam estar contribuindo para a 

construção de um documentário sério. 

Às pessoas que assistem fica uma série de dúvidas que dizem respeito sobre o limiar 

entre o real e o ficcional, uma vez que um borrão se forma entre o que parece ser verídico e 

o que foi criado. Por isso, na sua época de lançamento, o filme foi apresentado com certa 

dúvida na maior parte dos cinemas, no final sendo classificado como comédia. Para 

críticos, no entanto, o longa é um típico exemplo de falso documentário, que basicamente 

se trata de um filme que utiliza das estéticas e metodologias documentais para construir 

uma narrativa de choque entre a ficção e o real, costumes e até hábitos.  

Mesmo sob a titulação de ‘comédia’, pretendemos expor que é crucial compreender 

que no período contemporâneo, cada vez mais ganham destaque diversas (re)discussões 

sobre categorias, identidades, culturas. Fronteiras e processos nos mais diversos campos, 

como nas artes são revistos, apresentando-se como fronteiras mais fluidas, discutíveis e até 

ultrapassadas. 

 
O filme como um objeto comunicacional ou um sistema de comunicação, expõe 
diante do espectador situações totalmente fora do que este está acostumado a 
assistir no convencional cinema de gênero existente no mercado cinematográfico 
contemporâneo. (COSTA, 2013, p. 22). 

Tendo isto em mente, vemos em Borat terreno fértil para uma percepção de 

dissolução de barreiras, fronteiras e até mesmo questões de gêneros fílmicos. É importante 

desconsiderar o seu valor de juízo, ou seja, da obra como sendo boa ou ruim, e apenas nos 

focarmos no ponto crucial a ser abordado aqui: como é possível perceber em Borat o 

tensionamento do real com o ficcional, reposicionando as questões de gênero fílmico?  

 

REALIDADE X FICÇÃO E O MOCK DOCUMENTARY3 

                                                             
3 Nos diversos textos que pesquisamos, encontramos diversas formas de falar sobre o falso documentário. 

Alguns textos usam o termo: falso documentário, ou pseudodocumentário, outros: mock documentary e 
muitos outros grafam como mockumentary. Neste artigo utilizaremos o termo mock documentary. 
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A questão do real x ficcional parece sempre ter norteado o fazer cinema, por isso 

não é exatamente um assunto novo ou não explorado. Se pensarmos que desde os 

primórdios desta arte, onde encontramos os irmãos Lumière, por exemplo, capturando 

imagens de um cotidiano parisiense da sua época, como a de um trem chegando à estação, 

um jantar de um bebê e de operários saindo da fábrica. Essas imagens podem ser 

consideradas uma esfera da realidade e a forma como são retratadas no cinema dos Lumière 

é passível de se considerar que eles tinham certa preocupação em cenas que transmitissem 

algum grau de fabulação urbana, como forma de mostrar o seu contexto.  

Ao mesmo tempo, também encontramos Méliès e seu aparato fantasioso, onde a 

narrativa e o fantástico contavam histórias de homens viajando ao espaço e de luas com 

feições humanas. O ficcional romanesco e quase dramaturgo de Méliès norteou um estilo 

fílmico que perdura até os dias de hoje, onde o incrível e até o impossível podem acontecer. 

Considerados pioneiros em seus próprios nichos, esses cineastas acabaram por influenciar, 

não apenas toda uma linguagem de cinema, mas também foram os primeiros, talvez, a 

demonstrar que existiria uma divisão entre imagens criadas para serem capturadas e 

imagens cruamente capturadas. 

É assim que podemos dizer que nasceu o que é chamado de “gênero 

cinematográfico”. Mesmo que não seja tão simples ou mesmo fácil de definir, como 

didaticamente pôde parecer, o gênero fílmico foi implantado na indústria cinematográfica 

para que fosse possível rotular filmes e assim colocá-los dentro de um nicho específico, 

tanto de características que possuem em demasia, quanto numa forma de gerar um tipo 

particular de atenção por parte do grande público, que pode se interessar ou não por um 

determinado filme, dependendo de como ele é apresentado. Segundo Luís Nogueira: 

 

Um gênero será uma categoria classificativa que permite estabelecer relações de 
semelhança ou identidade entre as diversas obras. Desse modo, será possível, 
seguindo o raciocínio genérico, encontrar a gênese comum de um conjunto de 
obras, procurando nelas os sinais de uma partilha morfológica e ontológica – 
assim, através da ínfima comunhão de determinadas características por parte de 
um conjunto de obras, poderemos sempre proceder à genealogia mais remota das 
mesmas, o que haverá de permitir compreender melhor o seu processo criativo e 
efetuar a arqueologia das ideias fundamentais que veiculam ou das situações que 
retratam. (NOGUEIRA, 2010, p. 03). 
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Já em sua obra Manuais de Cinema II: Géneros Cinematográficos, Nogueira pontua 

a possibilidade do encontro de gêneros, partilhando de características tanto estéticas, quanto 

arqueológicas. O que nos leva a crer, que a fusão de estilos e até mesmo de métodos é há 

muito observada no cinema.  Partindo deste princípio, nos deparamos com estilos e gêneros 

que não se encerram em si mesmos, dando aos seus criadores a possibilidade de ir além, 

montando colchas de retalhos de referências passadas e experimentando tomadas com 

estéticas inovadoras.  

O gênero documentário, da forma como o reconhecemos hoje, surgiu com Robert J. 

Flaherty em seu filme Nanook, o Esquimó (1922), que focava em mostrar o cotidiano e a 

cultura de uma família de esquimós. E desde esse filme, os documentários passaram a ser 

identificados pelo seu engajamento social, foco histórico e sua hipotética não criação de 

histórias; enquanto que a ficção estaria envolvida numa fuga da realidade através de 

histórias não reais, que romanceiam a vida. Com âmbitos aparentemente bem definidos, 

ficção e realidade não pareciam se misturar, mesmo que hoje a discussão de um tipo fílmico 

que seja completamente puro esteja em um consenso de que é possível os gêneros fílmicos 

se misturarem e até adquirirem características múltiplas e confusas. 

Contemporaneamente podemos dizer que não há um real manual de se fazer 

documentário, uma vez que suas características já foram utilizadas por ficções, assim como 

o inverso é verdadeiro, mas ainda é possível apontar para procedimentos que são mais 

facilmente reconhecidos como documentais, tais como: uso de não-atores, cenários 

naturais, captação e uso de áudio bruto, uso de imagens de arquivos e entrevistas. 

 
Os documentários não adotam um conjunto fixo de técnicas, não tratam apenas 
de um conjunto de questões, não apresentam apenas um conjunto de formas ou 
estilos. Nem todos os documentários exibem um conjunto único de características 
comuns. A prática do documentário é uma arena onde as coisas mudam. 
Abordagens alternativas são constantemente tentadas e, em seguida, adotadas por 
outros cineastas ou abandonadas. Existe contestação. Sobressaem-se obras 
protótipicas, que outras emulam sem jamais serem capazes de copiar ou imitar 
completamente. Aparecem casos exemplares, que desafiam as convenções e 
definem os limites da prática do documentário. Eles expandem e, às vezes, 
alteram esses limites. (NICHOLS, 2005, p. 48) 
 

Dessa maneira, torna-se possível apontarmos que os documentários se baseiam em 

um matiz que vai desde o mais puro documentário, até a mais pura ficção, sendo que o seu 

local de maior produção é no meio desses dois pontos, onde os recursos podem se misturar 
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e tais misturas são, inclusive incentivadas. Assim, nesse contexto, dicotomias como erudito 

e popular, alta e baixa cultura, cultura regional e global, entre outras, apresentam-se como 

fronteiras cada vez mais fluidas, discutíveis, talvez ultrapassadas. Alguns chamam isso de 

um sintoma da Pós-Modernidade. 

 
O Pós-Moderno, nas suas infinitas contradições e relativizações, em seu aparente 
irracionalismo e desdobramentos energéticos desviantes, não seria mais, numa 
primeira análise, do que uma espécie de disfarce da última e mais sofisticada 
feição do conservadorismo expresso em todos os âmbitos da cultura; ao mesmo 
tempo, ele servirá de categoria de análise, “periodizante” para a compressão do 
status histórico-social global contemporâneo. (SOUZA, 2008, p.95). 
 

E é nesta contemporaneidade pontuada por Souza que é possível se questionar 

ideias fechadas, principalmente com os aspectos generalistas e universais, mas não com a 

finalidade de destruir a modernidade, ou desconsiderá-la por completo, na verdade 

procurando por uma multiplicidade de razões e possibilidades. Tornando possível não só a 

análise de objetos antes desconsiderados, como também os considerando de importância, a 

fim de possibilitar um “rompimento com a tradição do verossímil, a existência de 

simulacros, pastiches, intertextualidade além de uma psicanálise pop, um fim das 

‘fronteiras históricas’ entre a baixa e alta cultura” (OLIVEIRA, FERREIRA, SOUSA. 

2008).  

O objeto Pop (ou de cultura de massa) se insere neste contexto, pois ele está dentro 

de uma lógica própria, que de maneira geral nem mesmo intenciona ser único, ousado ou 

quebrar barreiras. A lógica do pop parece mesmo compreender para além do simples 

consumismo, imitação e simulação. Ele quer criar uma identificação com o coletivo, 

suscitando a “psicologia das massas” em uma “estética que diferentemente da avant garde, 

apresenta o novo sem inovar, colocando novas vestes no mesmo corpo e cantando sem ter 

voz” (OLIVEIRA, 2010). De maneira geral podemos dizer que a Pós-Modernidade além de 

possibilitar convergências (e divergências) de conceitos e ideias, se trata de um período 

fértil de experimentação e insurgências. É possível, sim, que se trate de um momento em 

que vivemos do reconhecível e do referenciável, no entanto também podemos reutilizar 

todas estas referências entre muitas combinações e versões. “O segundo traço desta linha de 

pós-modernismos é a dissolução de algumas fronteiras e divisões fundamentais, 
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notadamente o desgaste da velha distinção entre cultura erudita e cultura popular (a dita 

cultura de massa).” (JAMESON, 1985, p. 17). 

Como vínhamos abordando, de modo geral, os documentários giram em torno da 

égide do real. Para tal construção, eles se debruçam sobre situações rotuladas como reais, 

com pessoas teoricamente reais e muitas vezes com um dispositivo que se focam em 

promover o acaso. A ficção, por sua vez, encontra na construção de personagens, situações 

e roteiro bem amarrados às suas principais características e alicerces, garantindo o resultado 

esperado. Quando o que se espera não acontece e o acaso intervêm é mais provável que seja 

feito novamente, do que incorporado na trama, de modo que a narrativa ficcional tende a 

acontecer de modo sistemático.  

No limiar fronteiriço e pós-moderno desses dois gêneros está o falso documentário, 

ou mock documentary, um subgênero em que situações, nem todas reais, são expostas em 

um enredo de causa e consequência. Inspirados pelas técnicas dos documentários, o falso 

documentário tende a usar de dispositivos relacionados ao documentário, para gerar alguma 

interação com as pessoas, no entanto esses dispositivos são ficcionais, ao mesmo tempo em 

que as reações são pretensamente verídicas.  

Dito de outra maneira, o mock documentary tem um perfil de sobrepor uma grande 

variedade de propósitos, com uma ampla gama de processos estilísticos cinematográficos e 

da linguagem documental, que podem levar a audiência a interpretar cada obra das mais 

diversas maneiras. Isto quer dizer que no mock documentary, o uso de recursos 

fotográficos, de iluminação e de som, passam a sensação de que a narrativa foi construída 

de modo espontâneo, no entanto, se o espectador está consciente da ficcionalidade do texto, 

ele é capaz de perceber o que o filme procura promover. 

Para Jane Roscoe e Craig Hight (2007, p. 53), o mock documentary falsifica, 

deliberadamente, imagens com o objetivo de questionar se podemos realmente acreditar no 

que vemos na tela, desconstruindo a relação entre a estética do documentário e o discurso 

factual. Logo, o falso documentário, por si só, questiona o suporte, a forma e o estilo, mas 

principalmente questiona a realidade por trás das imagens.  

Para tal, observamos nessas narrativas um rebuscado trabalho em construir uma 

narrativa prévia para a parte ficcional da história, de modo que aqueles envolvidos na trama 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

tem uma missão, que muitas vezes é de chocar-se4 com personagens reais. Esses choques, 

no entanto, estão fora do controle do realizador da obra, como aconteceria numa ficção de 

moldes classicamente concebidos, pois “na parte em que a ficção não supera o real, não há 

como antecipar certas consequências que podem ocorrer com seus personagens” (COSTA, 

2013, p. 11). Sendo assim, já que estamos falando de gênero, o descontrole parece fazer 

parte desse tipo fílmico, tanto é que à frente dos dispositivos ficcionais cada pessoa real que 

entra no filme reage de uma forma.  

Outra questão que parece dar a tônica do falso documentário, é que nesses 

momentos de encontro (entre o real e o ficcional) é levantada a dúvida quanto ao que foi 

fabricado para se ter uma resposta e a resposta em si. No exemplo de Borat, ele mesmo 

levanta essa dúvida quanto ao que é verdadeiro e o que é falso, tensionando ainda mais a 

nossa concepção quanto espectadores. Sim, é provável que criemos a predisposição de 

colocar as ações de Borat como ficcionais e as reações de seus interlocutores como 

verídicas, mas da forma como Borat é construído, nem disso temos certeza. 

Vale acrescentar, que essa confusão foi ainda mais exacerbada, porque Sacha 

Cohen, no pós lançamento do filme, fez diversas aparições em programas de TV como 

Borat. A sua postura nessas entrevistas eram uma espécie de “continuação” do filme, de 

modo que isso causou certo desconforto na plateia que, até aquele ponto, achava que tudo 

era ficcional. 

 

COLISÃO (OU TALVEZ NÃO) 

 

Para analisarmos as questões a cerca das características documentais presentes em 

Borat, bem como discutirmos o mock documentary e trazermos em pauta como o filme se 

apossa (ou não) dessas questões para promover uma colisão de culturas e ideologias; 

selecionamos algumas cenas do longa-metragem. Todas elas utilizam de uma das mais 

tradicionais técnicas do documentário, que é a entrevista, na sua constituição. Elas também 

têm em comum que Borat provoca uma reação em seus interlocutores através de relatos e 

comentários sobre o seu país de origem e sua cultura. 
                                                             
4 O chocar, nesse caso, aplica-se à ideia de “colidir” e “bater de frente”, muito mais do que “causar impacto” 

ou “surpreender”. 
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Para facilitar tal recorte, fizemos o seguinte esquema: 

 

Esquema 1 – Tabela com as cenas selecionadas, dividas através dos 

desdobramentos da entrevista de Borat. 

Cenas / Momentos 
da Entrevista 

Assunto Reação do 
interlocutor 

Gestão da conversa 
por Borat 

Borat e o Cowboy Homossexualismo Conservadora e 
homofóbica. 
Semblante de 
divertimento. 

Não há um 
engajamento por parte 

de Borat 

Borat e as 
Feministas 

Feminismo Ofendidas. Se 
recusam a continuar 

a conversa com 
Borat 

Traz questões acerca 
da crença de alguns 

países de que mulheres 
não devem ser 
ensinadas, que 

possuem um cérebro 
menor que os homens 
e que não devem ter os 

mesmos direitos. 
“Coisificação da 

mulher” 
Borat e o Instrutor 

de Direção 
Sexo e Direção Desconforto. 

Semblante de 
diversão. 

Borat afirma que em 
seu país o sexo não 

precisa ser consensual, 
agressividade na 

direção, mulheres não 
podem dirigir e “nem 

devem”. 
Borat e o Pofessor 

de Comédia 
Temas de piadas Não o leva a sério, 

mas não perde a 
paciência com ele. 

Borat se mostra 
interessado em saber 
os temas das piadas 

mais comuns nos EUA 
e afirma que acha 

muito engraçado fazer 
piadas com 

deficientes, mas que 
odeia piadas sobre 

sogras 
Fonte: SOUZA, Ana C. A. 

 

Logo num primeiro momento, percebemos que existe uma clara intencionalidade de 

contrapor o modo de vida norte-americano, com o modo de vida, supostamente, cazaque. 

Sejam pelas questões de crença, sejam pelos hábitos. E talvez o grande ponto em comum 
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dessas cenas seja justamente este, a vontade de chocar com a naturalidade com a qual ele 

lida com o que diz, a tal ponto de gerar incômodo naqueles que conversam com ele.  

A primeira cena é quando Borat e seu produtor encontram-se em um rodeio e o 

repórter fala de homossexualidade com um cowboy. A reação do cowboy é deveras 

conservadora e contra o homossexualismo, chegando em vias de usar palavras enfáticas 

quanto à homossexualidade ser um desvirtuamento e até uma doença, mas podemos notar 

que seu semblante é de divertimento, como se soubesse que aquela se trata de uma cena de 

um filme não muito sério.  

 
Figura 1 – Borat conversa com um cowboy sobre homossexualidade 

Fonte: Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006) 

 

Essa é uma das menores cenas de conversas, porque, diferentemente do que 

percebemos nas outras, Borat não se engaja na conversa com o cowboy, quase como se não 

tivesse uma opinião sobre o assunto. O que é bem diferente de quando o falso repórter 

encontra-se com três mulheres atuantes no movimento feminista. Além de fazer uma 

introdução, dizendo que no país dele as mulheres só podem se reunir em grupos por motivo 

de morte ou reza; Borat insinua que as mulheres tem um cérebro menor que os homens e 

questiona a possibilidade de serem educadas. As entrevistadas ficam ofendidas e até dão 

por encerrada a entrevista assim que notam que não há diálogo e que ele só estaria 

interessado em conhecer Pamela Anderson. 
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Figura 2 – Borat e as feministas 

Fonte: Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006) 

 

Em seguida temos a conversa que o “cazaque” tem com um instrutor de autoescola, 

ressaltando o fato do sexo não ser consensual em seu país. O instrutor parece achar 

absurdo, até contesta esse costume, mas está se divertindo com o aluno, assim como o 

cowboy. Em ambos os casos é possível questionar o tom bem humorado dos entrevistados, 

mesmo que eles estejam falando de assuntos extremamente sérios e bastante controversos, 

inclusive ressaltando diferenças culturais significativas. 

Ainda na conversa com o instrutor de autoescola, Borat quem parece escandalizado 

que nos Estados Unidos é preciso haver permissão de ambas as partes para que o sexo não 

seja considerado crime, dizendo “isso não é bom pra mim!”. Constrangido, o instrutor 

muda de assunto e se mantem focado na tentativa de não deixar seu aluno bater o carro. 

 
Figura 3 – Borat e o instrutor 

Fonte: Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006) 
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São em momentos como esses, como quando o instrutor muda de assunto e se foca 

na proposta inicial, que o ator Sacha Baron Cohen, usa de artifícios que beiram o absurdo 

para alcançar alguma reação. Sua conversa com um professor de comédia, por exemplo, 

chega ao ridículo, quando nem mesmo o professor consegue levá-lo à sério, quando o aluno 

começa a fazer perguntas sobre o teor das piadas aceitas na américa do norte. Ele começa 

questionando se é possível fazer piadas sobre a sogra, depois passa o assunto para pessoas 

com deficiências e enquanto isso o professor procura explicar que nos Estados Unidos as 

pessoas não gostam de piadas sobre “coisas que elas não podem escolher” e que isso não 

seria engraçado ali. 

 
Figura 4 – Borat e o professor de comédia 

Fonte: Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006) 

 

Essas entrevistas carregam em si muitas semelhanças, inclusive quanto às reações 

das pessoas que estão em conversa com Borat. É evidente que existe um choque com as 

informações que o falso repórter compartilha, mas ao mesmo tempo sua persona ultrajante 

e absurda faz com que as pessoas não conseguem leva-lo totalmente a sério, o que nos 

deixa também em dúvida quanto à veracidade presente, se quer, nas entrevistas.  

O tom quase ridículo das conversas nos faz trazer em pauta que, além do 

questionamento das questões a cerca do real e do ficcional, Borat é construído de modo que 

o choque e a colisão cultural que ocorre ali seja de forma jocosa. Quase não é possível levar 

a sério a obra e talvez seja por isso que o filme tenha sido classificado como comédia em 

grande parte das casas de exibição. Para César Guimarães, esse é um sintoma do pouco que 

o subgênero é capaz de fazer:  
o chamado mock documentary ou fake documentary pouco tem a oferecer para a 
renovação da relação entre os dois modos: um filme de ficção que se faz passar 
por documentário continua sendo uma ficção, e seu efeito só surge quando essa 
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revelação – cedo ou tarde – emerge. Já o documentário não pode querer se passar 
por ficção e ainda assim permanecer documentário. (GUIMARÃES, 2011, p. 70) 
 

Ao abordar essa limitação existente no mock documentary, César Guimarães analisa de 

modo não positivo o subgênero, uma vez que o realizador parece ainda controlar o que está sendo 

transmitido ali, tanto pelo apelo cômico, quanto por se tratarem de dispositivos ficcionais. Então, 

mesmo que Borat esteja trabalhando com reação de pessoas, elas estão ali sendo levadas a um 

ambiente simulado e como o pesquisador coloca, “o documentário não pode querer se passar por 

ficção e ainda assim permanecer documentário”.  

Bom, podemos exemplificar esta afirmação, ao lembrar das cenas feitas na rua, onde Borat 

tenta cumprimentar as pessoas com dois beijos no rosto e elas se assustam ou se esquivam; ou a 

filmagem da reação das pessoas ao verem o “repórter” se masturbando em frente a uma loja de 

lingerie. Todas elas mantem o foco no choque e na aversão que as pessoas sentem pelos ‘modos’ de 

Borat e é possível apontar que, justamente por se focarem nisso, é que o filme ganha o tom de 

comédia, talvez subvalorizando a verdade, direcionando-a para o espanto, o exótico ou o ridículo. 

Em outras palavras, o documentário falso não objetiva trazer a verdade em pauta, mesmo que não 

desmereça completamente a sua função, apenas parece direcioná-la para o entretenimento, 

encerrando-a nela mesmo. 

Em nenhum momento Borat levanta o motivo das pessoas se sentirem surpresas ou 

ofendidas, por exemplo, ele parece querer mesmo continuar chocando e provocando, até que 

aconteça algo, como que aconteceu na entrevista dele com as feministas, o qual uma delas se 

levantou e foi embora dizendo que simplesmente “não precisava ouvir nada daquilo”. A raiz do 

incômodo não é explorada e nem pretende ser.  

No entanto, gostaríamos de levantar em questão o ponto de que, mesmo que o foco do filme 

seja o de entreter, como já abordamos ao falar sobre a lógica do objeto pop, seria tão impossível 

assim considerar válida as expressões e reações das pessoas frente às situações fabricadas? 

Levantamos este questionamento, pois mesmo em um documentário clássico as situações 

também seriam previamente programadas. Locações são feitas, luzes são postas e até mesmo o 

enquadramento é previamente escolhido. Sob o risco do real, o documentário clássico se deixa levar 

pelo rumo que os entrevistas e as situações levam, e, claro, tantos os entrevistados e as situações 

seriam realmente levados à sério. Mas o que queremos dizer, é que: mesmo que se tratem de 

situações fabricadas em busca de um objetivo que foca-se no entretenimento, as reações tiradas dos 

mock documentaries naqueles âmbitos fictícios são verídicas. Pelo menos assim elas parecem ser. 
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É curioso observar como Borat assimila algumas características comportamentais 
dos “EU & A” ( é assim que ele se refere aos Estados Unidos), em geral fugindo 
totalmente do que os cidadãos daquele país estão acostumados a conviver; deste 
modo a repulsa ou estranheza a sua pessoa é o que sobressai naqueles que entram 
em contato com ele (COSTA, 2013, p. 23). 
 

Dito isto, fica menos complicado entender o motivo do filme ter causado tanta 

comoção na sua época de lançamento, bem como ter sido tão mal visto à frente daqueles 

que foram entrevistados (gerando processos contra Sacha, sendo em sua maioria a alegação 

de que tudo que foi dito ali, teve seu contexto deturpado). Nenhum deles tentou esconder a 

repulsa que sentia frente a comentários e comportamentos de Borat, de modo que, talvez, a 

seu modo, o filme também mostre uma crítica à intolerância quanto ao que é diferente do 

modus operandi do ocidente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documentário tem por seu princípio o de tratar e falar de fatos, com verdade e 

seriedade, mas também é através das lentes editadas de um narrador (por vezes 

participante), que nos encontramos diante de um enfoque que nunca será capaz de abraçar 

todos os lados, mesmo que tente. Por o ser desta maneira, o documentário tem por norte a 

valorização da auto-fabulação alheia (seja de um caso, uma pessoa, uma história ou mesmo 

uma inspiração abstrata), que ao se encontrar dentro de um âmbito responde como pensa 

ser melhor. Só que quando nos deparamos com a existência de um gênero (ou subgênero) 

que é propenso a fazer uma zombaria deste gênero, passamos a pensar sobre que período é 

esse que estamos inseridos, onde essa zombaria é possível e o próprio fazer fílmico, seja 

documental ou ficcional, é questionado. 

O falso documentário, como assim é denominado Borat – O Segundo Melhor 

Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, na verdade é um excelente objeto 

para repensarmos esta e outras questões pertinentes, principalmente quando nos vemos 

envoltos da Contemporaneidade. Passamos a requestionar os limites entre o feio e o belo; o 

bom e o ruim; o real e o ficcional; e já que esses limites são questionados e questionáveis, 

nos enxergamos em um momento estilístico, onde essas miscelâneas são cada vez mais 

comuns e, porque não, cada vez mais confusas.  

Confusas, porque se o que mais temos hoje são imagens, também é o que mais 

questionamos é sua legitimidade. 
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O que enfatiza a dúvida da verdade e o questionamento do real em relação ao 

ficcional, de modo a liderar todas as intenções desse filme (e de muitos outros) em que “se 

valorizam certas características que na modernidade seriam consideradas defeitos e falhas 

inadmissíveis: em vez da certeza, a dúvida; em vez da constância, a variação; (…) e, mais 

que tudo, em vez da mesmice, o diferente – seja ele belo, regular ou feio.” (RAHDE, 2005, 

p.199 – grifo nosso).  

 

REFERÊNCIAS 

BORAT – O segundo melhor repórter o glorioso país Cazaquistão viaja à América. Filme. Cor. 84 
min. 20th century fox. Direção: Larry Charles. Elenco: Sacha Baron Cohen e Ken Davitian. Gen. 
Comédia. 
 
COSTA, Thamires. Percepção sobre o falso-documentário: a interação entre o espectador e Borat. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Universidade 
da Amazônia. 45 páginas. 2013. 
 
GUIMARÃES, César. A cena e a Inscrição do Real. In Revista Galáxia, São Paulo, n. 21, p. 68-
79, jun. 2011. 
 
HIGHT, Craig. HOSCOE, Jane. Faking it: Mock-Documentary and subversion of factuality. 
Manchester, UK: Manchester University Press, 9th ed. 2007 
 
JAMESON, Fredric. Pós Modernidade e Sociedade de consumo. Disponível em: 
<http://migre.me/bfuNs> acesso em 19 out. 2010. 
 
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas, SP. Papirus. 2005 
 
NOGUEIRA, Luís. Manuais de Cinema II – Gêneros Cinematográficos. Covilhã. LabCom 
Books, 2010. 
 
OLIVEIRA, E., FERREIRA, F., SOUSA, T., OLIVEIRA, R. O sujeito e o sonho na era da 
fragmentação: Clube da Luta e a Pós-Modernidade. In Intercom. XXXI Congresso Brasileiro de 
Ciencias da Comunicação – Natal, RN. 
 
OLIVEIRA, Relivaldo de. Lady Gaga – uma aula de pastiche. 2010. Disponível em < 
http://relivaldo.blogspot.com.br/2010/03/lady-gaga-uma-aula-do-pastiche.html> Acesso em 13 de 
set. 2012. 
 
RAHDE, Maria Beatriz Furtado. Comunicação e imaginário nos contos do cinema 
contemporâneo: uma estética em transição. 2008. Disponível em < 
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/119> Acesso em 10 set 2012. 
 
SOUZA, Ricardo Timm de. A Filosofia e o Pós-moderno: algumas questões e sentidos 
fundamentais. In GUINSBURG, J.; BARBOSA, Ana Mae (org.). O pós-modernismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2005. p. 85 – 100. 


