
teiristas  

 

 

 

 

 

 

 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Este livro homenageia e é dedicado a duas pessoas 

queridas, são personagens importantes das histórias 

de sucesso dos Seminários Histórias de Roteiristas e da 

publicação deste livro, Alexandre Huady Torres 

Guimarães (in memorian) e Wilton Azevedo (in 

memorian)  



© 2017. Núcleo Audiovisual (CNPq), da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Editora Corpo 

Texto  

Os textos, o uso adequado da língua, opiniões, direitos autorais, de propriedade de dados, fontes, 

citações, referências, imagens e demais direitos legais são de inteira responsabilidade de seus 

autores, quer nas sessões de arigos acadêmicos, artigos livres e das rodadas de projetos.  

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.  

 

Capa e Projeto gráfico 

Maria Lúcia Nardy Bellicieri  

Glaucia Davino   

 

Editoração  

Glaucia Davino  

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

Grupo de Pesquisa NÚCLEO AUDIOVISUAL (CNPq) – UPM 
Líder – Gláucia Davino 
Vice-Líder – Fernanda Nardy Bellicieri 
 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Pesquisa ARTEMÍDIA VIDEOCLIP (CNPq) - 
Instituto de Artes UNESP 
Líder – Pelópidas Cypriano de Oliveira Pel 
Vice-líder – Letícia Passos Affini 

 

 

 

 

 

 

LHUDI (Laboratório de Humanidades Digitais) – UPM 
Coordenador: Gláucia Davino e Wilton Azevedo (in 
memorian) 
 

 

 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
REDINAV (Red Ibero Americana de Narrativa 
Audiovisuales) 
Presidente: Jerónimo Rivera 



 

 

COMITÊ DE HONRA 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
REITORIA 
Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
Marco Tullio de Castro VasconcelosVice-Reitor 
Vice-Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida 
Pró-Reitor de Graduação e Assuntos Acadêmicos 
 
Prof. Dr. Sérgio Lex 
Pró-Reitor de Extensão e Educação Continuada 
 
Helena Bonito do Couto Pereira 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS - CCL 
Prof. Dr. Marcos Nepomuceno Duarte 
Diretor do Centro de Comunicação e Letras 
 
Prof. Dr. Rogério Aparecido  
Profa. Dra. Fernanda Nardy Belliieri 
Coordenadores do curso de Publicidade e Propaganda 
 
Prof. Dr. Rafael Fonseca Santos 
Coordenador do curso de Jornalismo 
 
Profa. Dra. Elaine Cristina Prado dos Santos 
Coordenador do curso de Letras 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA – CEFT 
PPG - EDUCAÇÃO ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA - EAHC 
 
Prof. Dr. Marcelo Martins Bueno 
Diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia 
 
Prof. Dr. Marcel Mendes 
Coordenador do PPG Educação, Arte e História da Cultura 
 
Prof. Dr. Paulo Fraga da Silva – Coord. Curso de Pedagoria 
Prof. Dr. Roger Fernandes Campato – Coord. Curso de 
Filosofia 
Prof. Sérgio Ribeiro Santos - Coord curso de Geografia e de 
História 
Profa. Dra. Mary R. Ceroni - Coord curso de de Pedagogia 
PARFOR 
Prof. Ms. Jonathan Luis Hack - Coord do curso de Teologia 

http://lattes.cnpq.br/5593879626315474
http://lattes.cnpq.br/5107989573840442
http://lattes.cnpq.br/4354411723947316
http://lattes.cnpq.br/1869368216374271


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO       

Adelina Maria Pereira da Silva (CEMRI – Uab, Portugal) 

Alberto Marinho Ribas Semeler (UFRS, Porto Alegre) 

Alexandre Huady Torres Guimarães (UPM, São Paulo) 

Alexandre S. Kieling (UCB, Brasília) 

Alfredo Caminos (UAB, Argentina) 

Arlete Santos Petry (UFRN, Natal) 

Casimiro Alberto Moreira Pinto (CEMRI – Uab, Portugal) 

Celso Figueiredo (UPM, São Paulo) 

Charles de Castro Vincent (UPM, São Paulo) 

Denise Cristine Paiero (UPM, São Paulo) 

Elen Doppenschmitt (FIAM FAAM FMU, São Paulo) 

Eneus Trindade (USP, São Paulo) 

Fernanda Nardy Bellicieri (UPM, São Paulo) 

Flávia Seligman (Universidade do Vale do Rio dos Sino) 

Gláucia E. Davino (UPM, São Paulo) 

Helena Bonito do Couto Pereira (UPM, São Paulo) 

Henny Aguiar Bizarro Rosa Favaro (UPM, São Paulo) 

Isabel Orestes da Silveira (UPM, São Paulo) 

João Batista Freitas Cardoso (UPM, São Paulo) 

José da Silva Ribeiro (CEMRI – Uab, Portugal) 

Letícia Passos Affini (UNESP, Bauru) 

Márcia Perecin Tondato (ESPM, São Paulo) 

Marcos Nepomuceno Duarte (UPM, São Paulo) 

Marcos Rizolli (UPM, São Paulo) 

Maria de Fátima Ferreira Nunes (CEMRI – Uab, Portugal) 

Maria do Céu Martins Monteiro Marques (CEMRI – Uab, 
Portugal) 

Maria Ignês Carlos Magno (Anhembi-Morumbi, São Paulo) 

Marília da Silva Franco (USP, São Paulo) 

Mariza de Fátima Reis (UPM, São Paulo) 

Pelópidas Cypriano de Oliveira (IA UNESP, São Paulo) 

Regina Célia Faria Amaro Giora (UPM, São Paulo) 

Roseli Figaro (USP, São Paulo) 

Selma Felerico Garrini (UPM, São Paulo) 



 
 

PREFÁCIO 9 

Narrativas que se cruzam num ponto de virada 9 

Gláucia Davino 9 

SESSÃO DE ARTIGOS ACADÊMICOS – Grupos de Ttrabalhos - GTs 10 

GTS 11 

Capítulo 1 11 

Estruturas e Estratégias da Roteirização – I 11 

Coordenação: Norberto Gaudêncio Junior 11 

Estrutura Temporal no Roteiro de 'How To Get Away With Murder' 12 

Heidi Campana Piva e Letícia Passos Affini   12 

O convite ao cinematógrafo: as estratégias narrativas dos cartazes do primeiro cinema francês  

Norberto Gaudêncio Junior  19 

Vamos a la lucha? A Análise de Conteúdo do blog ADI 33 

Carlos Cesar Domingos do Amaral  33 

Nem gueixa, nem submissa: o caráter transgressor das mulheres de Miyazaki 42 

Lilia Nogueira Calcagno Horta 42 

GTS 52 

Capítulo 2 52 

Estruturas e Estratégias da Roteirização - II 52 

Coordenação: José Estevão Favaro 52 

Roteirizando "Macunaíma" para os games - narrativa interativa, não linear e multirramificada 53 

Janaina Leite de Azevedo e Antônio Francisco Magnoni  53 

Into your Body, under your skin, beyond your sences: A estética do videogame no filme “eXistenz”  63 

Ivan Mussa Tavares Gomes e Yuri Garcia  63 

As filhas bastardas da guerra civil americana: As mulheres em “Django Livre” (2015) e “Os Oito 

Odiados” (2016) 71 

Carolina de Oliveira Silva  71 

O sumiço da heroína: Influências da Jornada do Escritor em "Carrossel 2" João Paulo Lopes de Meira 

Hergesel  e Rogério Ferraraz (orientação) 80 

Publicidade e consumo infantil. Reflexões a partir da análise do filme publicitário Baton Musical Não e 

do comportamento das mães 91 

Paula Renata Camargo de Jesus e Vanessa Aparecida Franco Molina  91 

GTS 101 

Capítulo 3 101 

S u m á r i o  



Formatos que Documentam 101 

Coordenação: Rosana M.P.B.Schwartz 101 

Fora de Quadro (2016): Uma reflexão autocrítica sobre a pesquisa e a entrevista no documentário 102 

Txai Ferraz  102 

Valsa com Bashir e o controle absoluto da produção documental 111 

Ana Cláudia de Freitas Resende  111 

GTS 123 

Capítulo 4 123 

Significações Estilísticas no Roteiro Cristalizado 123 

Coordenação: Patrício Dugnani 123 

A cidade reminiscente: Woody Allen e a representação do espaço urbano em  

“Meia-Noite em Paris” 124 

Lucas Bandos Lourenço e Laura Fernanda Cimino 124 

A Voracidade do Tempo em uma Sociedade de Consumo: Análise Semiológica do Filme  

Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme 133 

Patricio Dugnani 133 

Cinemarginália: o cinema marginal de Júlio Bressane e seu diálogo com a Tropicália 139 

Ana Beatriz Buoso Marcelino  139 

O humor nos roteiros de “A comédia da vida privada”: Uma visão a partir de seus diálogos 150 

Janaína Daudt Fischer  150 

Percepção e memória em Bergson: uma análise do filme Brilho eterno de uma mente sem 

 lembranças 158 

Claudia Silene Pereira de Oliveira  158 

GTS 166 

Capítulo 5 166 

Entre Autor e Ideias 166 

Coordenação: Keller Regina Viotto Duarte 166 

Netflix: novos tempos, novas formas narrativas 167 

Helena Zanella Prates  167 

Um bonde chamado Almodóvar: um passeio colorido pelas temáticas do diretor espanhol 178 

Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira  178 

Entre a dor e a cultura: a explosão criativa. Análise do filme “Basquiat - Traços dede uma vida",  

do diretor Julian Schnabel (1996) 187 

Isabel Orestes Silveira, Keller Regina Viotto Duarte e Maria Helena Machado Farina  187 

Roteiro: o meio, a obra e o profissional 196 

Amanda Magalhães, Janderson Silva e Marcella Souza  196 

Os Hábitos Alimentares das Mulheres na Maturidade no Cinema 207 

Selma Felerico 207 



GTS 217 

Capítulo 6 217 

Tramas Multitextuais 217 

Coordenação: Sandra Trabucco Valenzuela 217 

A rainha má na série Once Upon a Time: dos contos para a tv 218 

Sandra Trabucco Valenzuela  218 

Mais estranho que a ficção: um surpreendente jogo intertextual 225 

Edmundo Gomes Junior e Helena Bonito Couto Pereira 225 

Lovecraft, o Horror no Cinema 235 

Yuri Garcia  235 

GTS 244 

Capítulo 7 244 

Diversidade nos Procedimentos Laborais em Roteiros

 244 

Coordenação: Celso Figueiredo 244 

O que dizem as palavras: o aspecto comunicacional do roteiro cinematográfico 245 

Victor Vinícius 245 

Roteiro corporativo para as novas mídias: da ilustração ao texto, uma abordagem prática dos 

processos de criação e produção do roteiro. 254 

Helen Emy Nochi Suzuki, Cristiane dos Santos Rodrigues Coimbra e Jaqueline Steagall  254 

Ensaio de Cinema ou Cinema Ensaiado [Ou a fabulação da imagem como uma experiência (outra) de 

espaço] 263 

Márcio Henrique Melo de Andrade  263 

SESSÃO ARTIGOS ACADÊMICOS - PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 271 

PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 273 

Capítulo 1 273 

Narrativas De Teleficção No Mercado Audiovisual 

Brasileiro: Análise De Formatos, Gêneros E Temas 273 

Brazilian Tv Fiction Narratives: Formats, Genres And 

Themes 273 

 273 

Grupo De Estudos Linguagens E Discursos Nos Meios 

De Comunicação – GELDiS 273 



Coordenadora Profa. Dra. Maria Cristina Palma 

Mungioli 273 

Universidade de São Paulo (PPGCOM/USP) 273 

CARACTERÍSTICAS E ABORDAGENS DO “ZUMBI SENTIMENTALIZADO” EM 3 FICÇÕES TELEVISIVAS: 278 

“LES REVENANTS”, “IN THE FLESH” E “AMORTEAMO” 278 

Anderson Lopes da Silva 278 

A FICÇÃO TELEVISIVA E A RELAÇÃO INTERGERACIONAL ENTRE OS IMIGRANTES BRASILEIROS QUE 

MORAM NO JAPÃO 287 

Helen Emy Nochi Suzuki 287 

TRANSNACIONALISMO E INTERCULTURALISMO NA FICÇÃO DE TV DA AMÉRICA LATINA: AS 

NARRATIVAS CRIMINAIS 296 

Luiza Lusvarghi  296 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA MULHER POPULAR EM DUAS TELENOVELAS DE JOÃO EMANUEL 

CARNEIRO: 306 

ASPECTOS DA MIDIATIZAÇÃO DE CLASSE SOCIAL E GÊNERO 306 

Rosana Mauro 306 

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE FEMININA NAS GERAÇÕES DA SÉRIE TELEVISIVA 3 

TERESAS 315 

Sílvia Dantas 315 

O UNIVERSO NARRATIVO DE LATITUDES: 324 

UM ESTUDO DE CASO DAS ESTRATÉGIAS DE TRANSMIDIAÇÃO 324 

EM UMA PRODUÇÃO FICCIONAL BRASILEIRA 324 

Tomaz Penner 324 

PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 333 

Capítulo 2 333 

Concepção-Materialização 333 

Coordenador Prof. Dr. Celio Martins da Matta  333 

Limiares entre Conceber e Materializar 334 

Célio Martins da Matta 334 

Artemídia Learning e a metodologia de diário de bordo com roteiro virtual.   

André Martins da Matta 341 

Pelópidas Cypriano de Oliveira (orientador do Mestrado) 341 

O roteiro como condutor pedagógico para videoaulas e aulas presenciais  

Fernando Luis Cazarotto Berlezzi 347 

O roteiro para desenvolvimento de produtos. Estudo de caso -  Relógio de pulso.  

Pedro H. de Lima Medeiros 354 

Animação, o mundo através dos olhos de uma criança 364 

Pollyanna Rafaelle Vanderlei Alves   364 

O roteiro para desenvolvimento de produtos. Estudo de caso - Guarda-chuvas. 370 

Marcelo Machado Lodygensky 370 

Roteiro para criação de programação visual para uma cerveja artesanal. 376 

Vinícius Uchima Uehara  376 



PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 381 

Capítulo 3 381 

Observatório de Imagem: Estudos de Análise de 

Imagem 381 

Coordenação: prof. Dr. Patricio Dugnani 381 

MÉTODOS DE ANÁLISE DE IMAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE LINGUAGEM VISUAL: 

REVISÃO INTEGRADA 382 

Patricio Dugnani  e Marcos Nepomuceno Duarte 382 

PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 391 

Capítulo 4 391 

Narrativas Visuais. As imagens e seus roteiros culturais

 391 

Grupo de Pesquisa Arte e Linguagens Contemporâneas

 391 

Coordenador: prof. Dr. Marcos Rizolli 391 

Narrativas Visuais. As imagens e seus roteiros culturais: 392 

O caso das Três Graças 392 

Marcos Rizolli  392 

Vermeer, depois de Vermeer – em processos de citação e apropriação 398 

Cristina Susigan e Marcos Rizolli  398 

PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 407 

Capítulo 5 407 

Mackenzie e Chefs Especiais: uma experiência 

interdisciplinar de inclusão social e educacional de 

jovens com síndrome de Down. 407 

Coordenação 407 

Profa. Dra. Gláucia Davino e  Profa. Dra. Paula Renata 

C de Jesus 407 

Tempero 21: Um programa de Chefs Especiais pilotando o fogão 408 

Danielle C. Joukhadar, Glaucia Davino, Maria Eloisa Fama D’Antino, Paula R C de Jesus e Vanessa 

Molina 408 

Produção audiovisual: Down para além da ficção 416 

Isabel Orestes da Silveira 416 

Um chef especial: protagonismo e inclusão de jovens com Síndrome de Down por meio de uma série 

culinária de televisão 428 

Arnaldo Lorençato  428 



PAINÉIS TEMÁTICOS E/OU GRUPO DE PESQUISA 435 

Capítulo 6 435 

Questões sobre a construção do feminino e do 

masculino, preconceitos de raça/etnia nos veículos de 

comunicação 435 

Grupo de Pesquisa 435 

Nucleo de Estudos de Genero Raça e Etnia (GERE) 435 

Coordenadora: profa. Dra. Rosana Schwartz 435 

As escravas do tráfico sexual do Brasil para o mundo 436 

Gabriel Leão A.C.S. Nascimento e Rosana Schwartz (orientação) 436 

FUNDAÇÃO CASA - “ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA” (1.964 a 1.979) 452 

Dalila Antonia Munhóz e Rosana Schwartz (orientadora) 452 

Sessão Palestrantes 467 

Quem tem medo da Netflix? O contra-ataque do império à pirataria 468 

Luiza Lusvarghi 468 

RESUMO: Série "Chicago Med" – O legendista como mediador entre o roteiro e a audiência 475 

Ricardo Goldbach 475 

SESSÃO ARTIGOS LIVRES EM DEBATE Não acadêmico 477 

ARTIGOS LIVRES EM DEBATE 478 

Não acadêmico 478 

 Olhares voltados ao conhecimento construído fora das 

Universidades 478 

Coordenador : Prof. Dr. Marlon Luiz Clasen Muraro 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Centro de 

Comunicação e Letras) 478 

Sem conhecimento prévio o discurso publicitário Não se concretiza. 479 

Carlos Augusto Baptista de Andrade e  479 

Marlon Luiz Clasen Muraro  479 

A Imagem de uma Busca (por uma Imagem) – Insights de Reflexividade em Documentários 

Autobiográficos 

Márcio Henrique Melo de Andrade  489 

Site Telecatch Brazil: Análise de Conteúdo, Opiniões e Debates da Luta Livre Brasileira 493 

Carlos Cesar Domingos do Amaral 493 

Dramaturgia performativa, roteiro fragmentado: 496 

um relato do processo de criação no Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council. 496 

Rogério Pereira dos Santos 496 



O cinema de Cao Guimarães como as curvas de uma estrada 

Piero Sbragia  502 

 

SESSÃO DE PROJETOS APRESENTADOS EM “RODADAS DE PROJETOS” 516 

Não acadêmico 516 

 Coordenadores das dinâmicas 516 

Angelo Dimitre Guedes 516 

Glaucia Davino 516 

Mauricio Oliveira 516 

Paulo Matias de Figueiredo Júnior 516 

Rubens Rewald 516 

RESUMOS 517 

Filho de peixe, passarinho 517 

de Ana Patricia de Queiroz Carneiro Dourado 517 

Um coração muito jovem para explodir 517 

de Ana Patricia de Queiroz Carneiro Dourado 517 

Valsa da Insanidade 518 

de Daniel Cavalcante Aragão 518 

Nem tudo o que vejo 518 

de Fahya Kury Cassins 518 

Na Trilha de Macunaíma 520 

de Janaina Leite de Azevedo 520 

A TV dos Sonhos 521 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva 521 

O homem que conhece as mulheres 521 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva 521 

Ofélia no banheiro 521 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva 521 

Lá na Frente 521 

de Márcio Henrique Melo de Andrade 521 

Descobrir: Os Criadores de Saci 523 

de Piero Sbragia 523 

Mesma Camisa 523 

de Rodrigo Faustini dos Santos 523 

O Atirador de Sebastião Sidnei de Oliveira 524 

Acredito com você 526 

de Talita Dupret 526 

Borda da Realidade 526 

de Victor Martins dos Santos 526 

Eu preciso de você 527 

de Victor Vinícius 527 

Guerra do Pau de Colher 528 



de Wllyssys Wolfgang Reis Dias Araujo 528 

ANEXOS:   Sobre o Seminário 2016 529  

 Programação do Evento 530 

Festival de curtas universitários – SET Curtas 534 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E F Á C I O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Associação dos Roteiristas 

** Autores de Cinema 

*** Associação Brasileira de Autores 

Roteiristas 

(http://abra.art.br/) 

N a r r a t i v a s  q u e  s e  c r u z a m  

n u m  p o n t o  d e  v i r a d a  

Gláucia Davino 
Os filmes, os livros e os contos se encerram no último frame, na última 

linha, no último ponto. Mas, as histórias nunca acabam. São sempre 

maiores do que as obras que as lançam no universo do leitor, epectador 

ou interlocutor. Se perpetuam nas intertextualidades, nas mentes, nas 

novas criações, nas suas extensões, nas experiências vivas; elas evoluem - 

movimentos contínuos em ciclos espiralados.  

Como num seriado de diversos episódios, personagens vão, personagens 

chegam, fazem, desfazem, outros reagem, forças externas a eles podem 

intervir nas suas condutas e assim por diante; outros novos movimentos 

simultâneos e as reverberações de experiências passadas vão constituindo 

essa grande massa viva, as histórias dos roteiristas, as histórias que eles 

criam e as que eles vivem. 

Nesse emaranhado de histórias expandidas nos Seminários Histórias de 

Roteiristas e nos livros resultantes desses encontros e, extamente no ano 

de 2016, as duas associações de classe de roteiristas, a AR* (fundada em 

2000) e a AC** (fundada em 2006), firmaram sua fusão  

"... uma ótima notícia para todos os membros das duas entidades, uma vez 

que poderemos nos unir nas lutas que interessam à todos os que 

trabalham com criação e roteiro" (site ARTV).  

Nasce a ABRA***! 

2016, então, é um ano marco, é um ponto de virada das histórias 

protagonizadas, até então, pelas duas associações. Dois arcos que se 

encontram para, não sem conflitos, porque sem eles não há histórias, 

contarem mais histórias. 

O que nunca foi rivalidade entre os dois grupos de roteiristas concretizará 

mais um dos episódios das histórias dos nossos (brasileiros) roteiristas. 

Episódio que evidencia a múltipla capacidade do "ser-escritor" diante do 

espectador e/ou interlocutor.  

Este livro homenageia a nova associação! E que mais roteiristas e talentos 

estejam ativos...  

Quem é que disse que não há bons roteiristas no Brasil? Só na ABRA, existe 
trezentos e cinquenta e dois deles...  

Glaucia Davino, 2016 

http://abra.art.br/
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Estrutura Temporal no Roteiro de 'How To Get Away With Murder' 

Heidi Campana Piva e Letícia Passos Affini  1 
 

 
Resumo 
A reorganização de eventos fora da ordem cronológica em uma Narrativa Complexa cria demandas por um 
espectador ativamente engajado. Neste trabalho, a estruturação do roteiro da ficção seriada How to Get 
Away With Murder foi analisada a partir da desconstrução dos episódios em uma matriz com as categorias 
sequência, tempo, espaço, personagem e ação, com a aplicação dos conceitos de Bordwell, Kinder e Buckland 
na categorização da série como narrativa complexa. 
Palavras-chave: Televisão, Ficção Seriada, Narrativa Complexa, Roteiro. 
 
Abstract 
Reorganizing events out of chronological order in a Complex Narrative demands an actively engaged viewer. 
In this work, the structure of the show How to Get Away With Murder’s script was analyzed from the 
deconstruction of the episodes into a matrix with the following categories: sequence, time, space, character 
and action. It was applied Bordwell, Kinder and Buckland’s concepts in the categorization of the series as 
complex narrative. 
Key-words: Television, Serial Fiction, Complex Narrative, Scriptwriting. 

 

Introdução 

O tempo molda o entendimento da ação narrativa, definida por Bordwell (2010) como uma cadeia 

de eventos correlacionados através da relação de causa e efeito, que ocorre em um determinado 

tempo e espaço. A reorganização dos eventos narrativos, em dissonância com a estrutura 

dramática aristotélica de começo-meio-fim, desorienta temporariamente o espectador, que 

necessita de um engajamento ativo para colocar os eventos em sequência, a fim de determinar sua 

duração e frequência (BORDWELL, 2010). A Narrativa Complexa representa uma alternativa à forma 

tradicional, porém isso não significa que os princípios aristotélicos não sejam mais válidos, afinal, 

sabe-se que ainda são exibidas mais sitcoms e dramas convencionais do que narrativas complexas, 

na maior parte da programação televisiva atual (MITTELL, 2006). A inclinação em direção à 

complexidade estrutural e estilística da trama, testemunhada há mais de três décadas, aponta para 

o fato de que há novos padrões estéticos, que podem determinar a qualidade e a coerência de uma 

ação dramática (CAMERON, 2010 e ALLEN, 2013). 

Jason Mittell (2006) escreve que a Narrativa Complexa é caracterizada por um equilíbrio híbrido 

entre as formas seriadas clássicas, episódica e contínua, sem, necessariamente, fechar a trama em 

cada capítulo (como no formato episódico convencional) e privilegiando histórias com 

continuidade, passando por diversos gêneros. Mesmo que esse modelo de narrativa pareça 

inicialmente inacessível ao público massivo, devido à sua complexidade, o aumento da 
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popularidade de seriados complexos indica que esse público massivo pode e tem se envolvido com 

tramas mais desafiadoras (MITTELL, 2006). 

O sucesso de séries como Twin Peaks (David Lynch), Buffy, Angel, Firefly (Joss Whedon), Six Feet 

Under (Alan Ball) e Lost (J. J. Abrams) indica que os seriados e as minisséries são adequados a jogos 

com a temporalidade (BALOGH, 2002). Dessa forma, a complexidade é construída por meio de arcos 

narrativos desenvolvidos ao longo dos capítulos, permitindo que os espectadores aprimorem a sua 

habilidade de compreensão através do acompanhamento a longo-prazo (MITTELL, 2006). Ademais, 

a internet permitiu que os espectadores formassem uma espécie de inteligência coletiva na busca 

por informações, interpretações e discussões de narrativas complexas. Esse canal, além do convite 

ao engajamento do público, inclui a possibilidade de participação dos próprios criadores nas 

discussões e nos fóruns, também usados para a obtenção de feedback sobre a compreensão e as 

expectativas do público em relação à trama (MITTELL, 2006). 

Dada a relevância desses estudos, propõe-se uma análise da obra de ficção seriada estadunidense 

How to Get Away With Murder, criada por Peter Nowalk, produzida por Shonda Rhimes e dirigida 

por Michael Offer2. A primeira temporada foi veiculada nos EUA pela rede American Broadcasting 

Company (ABC), entre 25 de setembro de 2014 e 26 de fevereiro de 2015. No Brasil, a primeira 

temporada foi veiculada pelo canal pago Sony, a partir do dia 5 de março de 2015, e disponibilizada 

no Netflix. 

Objetivo e Método 

Propõe-se uma análise da estrutura temporal e dos aspectos composicionais, ou seja, a 

estruturação do roteiro, da obra de ficção seriada How to Get Away With Murder. Realizou-se uma 

abordagem descritiva, a fim de auxiliar na identificação de: elementos de temporalidade e de 

conflito, premissas dramáticas, ações principais e ambientes. 

Foi criada uma matriz de categorias para a classificação da obra com uma Narrativa Complexa, a 

qual forneceu uma estrutura descritiva para organizar o estudo de caso (YIN, 2001). Com o intuito 

de determinar quais categorias seriam inseridas na matriz, levou-se em consideração a estrutura 

de investigação em três coordenadas, proposta por Bordwell (1996). De forma direta, foram 

extraídas as categorias “personagem”, “espaço” e “tempo”. O termo "sequência", utilizado nos 

estudos cinematográficos, foi adotado e é definido, neste trabalho, como uma única e coerente 

unidade de ação dramática, podendo conter vários planos e espaços distintos, como também 

entradas e saídas das personagens. 

Optou-se por utilizar a linguagem de escaleta, para preencher a matriz, devido ao fato de ser uma 

forma concisa e objetiva de descrição, que prioriza apenas o mais relevante para a ação dramática. 

Entende-se por escaleta a etapa intermediária entre o argumento (texto corrido) e o roteiro, sendo 
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Stoltz (ep. 7), Debbie Allen (ep. 8), Stephen Williams (ep. 9) e Michael Katleman (ep. 11). Os episódios da séria também 
foram escritos por: Rob Fresco (ep. 3), Erika Green Swafford (ep. 4 e 13), Tracey A. Bellomo (ep. 5 e 11), Michael Foley 
(ep. 6, 9 e 14), Warren Hsu Leonard (ep. 7 e 11), Doug Stockstill (ep. 8 e 13), Marcus Dalzine (ep. 10) e Erika Harrison 
(ep. 12). 



caracterizada por uma lista de ações, já na ordem em que aparecerão no produto audiovisual, não 

contendo diálogos ou maiores detalhes sobre situações e reações de personagens (MARQUES, 

2007). Assim, foi descrita a ação dramática de cada sequência dentro da matriz: 

 

Tabela 1: Parcela da tabela referente ao episódio 2. (A tabela original tem cerca de 4 páginas de 

extensão e não pode ser anexada a este trabalho devido à sua extensão) 

Episódio 2 – Veiculado 02/10/2014 

S T L P Ação OBS 

1 Marco 

Zero 

Fogueir

a 

Multidão 

(alunos do 

campus) 

Introdução com um discurso do treinador do 

time de futebol da faculdade.  

Festa (Os alunos acendem a fogueira) 

Cenas escuras, predominância 

do azul e verde. 

1a Marco 

Zero 

Floresta Wes, 

Michaela, 

Connor e 

Laurel 

Connor, Laurel e Michaela esperam por Wes, 

discutindo.  

Wes chega, com a arma do crime. 

Cenas escuras, predominância 

do azul e verde. 

Sequência de flashframes “rebubinando”: fogueira, corpo no tapete, fósforo aceso, rosto de Sam morto. 

Realização de salto temporal. 

2 2 meses 

e meio 

antes 

Casa de 

Annalis

e 

cozinha 

Annalise, 

Sam 

Annalise lê o jornal, que fala sobre o 

assassinato de Lila.  

Sam avisa que chegará tarde do trabalho. 

Único momento em que aparece 

escrito “2 meses e meio antes” 

(...) 

 

A partir da desconstrução na estrutura descrita acima, propõe-se um análise, à qual se aplicam os 

conceitos discutidos nos trabalhos Complex Narratives, de Jan Simons (2008), e Puzzle Films: 

Complex Storytelling and Contemporary Cinema, de Warren Buckland (2009). Ambos os autores 

fazem uma compilação de teóricos que discutem a natureza da Narrativa Complexa, ou Complex 

Storytelling, como também pode ser denominada. 

Resultados e discussão 

A narrativa de How to Get Away With Murder começa em um ponto que foi estabelecido como 

“Marco Zero”, a noite do assassinato de Sam (noite do dia 12/12 até a manhã do dia 13/12). Na 

sequência seguinte, a trama sofre um salto para 3 meses antes. Observou-se que esses saltos 

formam um padrão: todo episódio (do primeiro ao sétimo) inicia-se no Marco Zero para, na 

sequência seguinte, voltar ao passado. Porém, a cada episódio os saltos aproximam-se, cada vez 

mais, da noite do dia 12/12, de forma que no primeiro episódio o salto foi para 3 meses antes, no 

segundo foi para 2  meses e meio, no terceiro 2 meses e assim por diante. 

Também foi notada a utilização de um recurso que foi denominado, neste trabalho, como 

“sequência de flashframes”. Utiliza-se o termo flashframe para denominar uma cena 



extremamente rápida (menos de 1 segundo), diferente do conceito empregado no telejornalismo. 

É importante perceber que, antes de qualquer salto temporal, o diretor introduz uma sequência de 

3 a 5 flashframes que piscam (acendem e apagam). Este recurso chama a atenção do espectador 

para uma mudança na temporalidade. Quando o salto temporal é para o futuro, essas cenas são 

apresentadas em ritmo acelerado. Já quando o salto temporal é para o passado, são apresentadas 

de trás para frente, como se fossem “rebubinadas”. 

É importante reiterar que, cada vez que a narrativa sofre uma mudança de temporalidade brusca 

(salto temporal entre o presente e o futuro), ocorre simultaneamente uma mudança estilística, 

onde a paleta de cores vai dos tons vivos e quentes ao escuro e azulado. Esse padrão estilístico 

surge a partir do momento em que o diretor escolhe caracterizar todas as cenas do Marco Zero 

com uma determinada paleta de cores e as restantes com outra. Dessa forma, o padrão é 

rapidamente decodificado pelo espectador e mantém-se durante o restante da série. 

Em último caso, vale destacar a utilização de cenas inseridas ao longo da narrativa, denominadas 

de elipse temporal, cuja função é apresentar a passagem do tempo. Esses “clipes de efeito de 

passagem de tempo” variam entre grandes planos gerais da cidade ou cenas internas, nas quais os 

personagens circulam rapidamente. Os feitos dão-se através da montagem diferenciada e do uso 

do fastforward, e estes imprimem um ritmo narrativo acelerado. 

Ainda é possível destacar outro padrão utilizado na montagem de cenas relacionadas às subtramas. 

Tratam-se de duas sequências (ações e lugares diferentes), montadas de modo que as cenas de 

uma são intercaladas com as cenas de outra. Estas sequências são aquelas onde a protagonista, 

Annalise, discorre a respeito da lei, em casa, no tribunal e/ou na sala de aula. Embora a justaposição 

dê o efeito de simultaneidade para as ações, percebe-se que os eventos estão separados no tempo 

por meio da presença das mesmas personagens, com figurinos e em ambientes diferentes. Isso 

levanta a questão: se não são ações simultâneas, por que o diretor escolheu esse tipo de 

montagem? O rompimento da linguagem cinematográfica pode ser justificado pelo fato de que 

uma cena muito longa, no mesmo espaço e com a mesma temática, fatigaria o espectador. Assim, 

a intercalação das sequências aumenta o ritmo e a dinâmica da obra. 

Outra observação relevante diz respeito aos episódios 01 ao 06, onde Annalise tem um cliente não-

relacionado à trama principal. Trata-se de uma personagem sem ligação com as demais, que só 

aparece durante um episódio e tem conflitos não relacionados aos da trama principal. Contudo, no 

episódio 07, Annalise toma como cliente Griffin, que está ligado ao assassinato de Lila e, portanto, 

tem ligação com a trama principal. Dessa maneira, o episódio 07 é o primeiro a não possuir um caso 

de subtrama, contendo mais informações que serão importantes para a narrativa dos episódios 

seguintes, ao invés de um pequeno conflito, que virá a ser resolvido dentro do próprio episódio e 

descartado da mente do espectador ao final. 

Como foi explicado no início da análise, os saltos temporais dos episódios 01 ao 07 acontecem de 

forma a se aproximar cada vez mais do Marco Zero. Porém, o episódio 08 quebra com este padrão, 

pois começa duas semanas antes do Marco Zero e salta, na sequência seguinte, para seis meses 

atrás. Também é importante notar que neste episódio não é feito, em nenhum momento, um salto 

para o Marco Zero. Entretanto, isso não significa que o episódio é linear. Além da segunda 



sequência, que se passa seis meses antes do Marco Zero, têm-se outras sequências, que se passam 

cinco e quatro meses antes. Em todos os episódios, até o de número 07, tem-se um padrão na 

forma de narrar: parte-se de uma trama linear e principal, que é interrompida algumas vezes por 

sequências pertencentes a um acontecimento do futuro (Marco Zero). Embora no episódio 08 isso 

não aconteça, pode-se dizer que o padrão se mantém: a trama linear e principal é interrompida 

algumas vezes por sequências que, neste episódio, pertencem ao passado. O espectador, 

acostumado com esse padrão, introduzido desde o primeiro episódio, não sente estranhamento 

em relação a essa pequena mudança de temporalidade. 

Finalmente, no episódio 09, a contagem regressiva que vinha acontecendo nos episódios anteriores 

para, pois, o espectador finalmente chegou à noite em questão, na qual Sam é assassinado, o Marco 

Zero. A partir de então, todo e qualquer salto temporal que acontece na trama não se trata mais 

de um salto do presente para o futuro, mas sim o inverso, do presente para o passado. Em outras 

palavras, todos os eventos que acontecerem nos episódios seguintes se passarão em algum 

momento pós-Marco Zero, de forma que os saltos temporais, que antes eram “para frente” na linha 

do tempo, agora serão “para trás”. 

Destaca-se que o episódio 09 é linear, sem saltos temporais (com exceção de um único flashback, 

que ocorre nas últimas duas sequências do episódio). Preso à linha do tempo, o episódio repete 

cenas que já foram apresentadas, dando ao espectador a oportunidade de conectar as sequências 

fragmentadas em um todo coerente, de forma plausível em relação ao tempo, ao espaço e à causa-

e-consequência (BORDWELL, 2010). Por estes motivos, este episódio se torna um ponto crucial na 

narrativa. 

Por fim, é possível perceber que, deste episódio em diante, não haverá mais as sequências de 

flashframes que antecedem os saltos temporais. Em outras palavras, a série assume um formato 

estilístico completamente diferente, com padrões distintos dos anteriores. 

Os episódios 12 e 13 são lineares, ou seja, não têm saltos temporais, obedecem à ordem 

cronológica. A linearidade presente nestes dois episódios permite um maior desenvolvimento das 

premissas dramáticas que regem a trama, elementos de conflito, ações principais e núcleos de 

personagens. Também se destaca o fato de não haver marcação explícita de tempo em momento 

algum, de nenhum episódio, após o nono, provavelmente devido à simplicidade em relação à 

temporalidade de tais episódios. 

Finalmente, nota-se, nos dois últimos episódios da primeira temporada da série, a realização de 

saltos temporais, partindo da trama principal e presente, para uma noite específica, no passado: a 

noite em que Lila foi assassinada. A data e a hora exatas em que ocorre a ação dramática são 

escritas na imagem, alertando o espectador para a mudança de temporalidade, uma vez que não 

há sequências de flashframes. Faz-se necessária a marcação explícita da hora em que ocorre cada 

acontecimento, com a finalidade de situar o espectador frente aos fragmentos de eventos passados 

que foram espalhados, fora de ordem, ao longo da trama principal. 

Conclusões 

A Narrativa Complexa emprega uma variedade de técnicas pertencentes ao modelo serial de 

narrativa, como aqueles presentes nas telenovelas. Um exemplo é a utilização do gancho, ao final 



de uma obra de ficção, onde o discurso começa a emitir sinais de suspense, sugerindo ao 

espectador que continue a narrativa em seu imaginário (ECO, 1994), atiçando sua curiosidade para 

que assista o episódio seguinte, na próxima semana. Nessa narrativa, quase todo episódio avança 

no desenvolvimento do arco da temporada e, ao mesmo tempo, oferece coesão dento de cada 

episódio através de resoluções de pequenos conflitos. 

Em outras palavras, a Narrativa Complexa é fundamentada na hipótese de que uma série é uma 

narrativa cumulativa que, ao invés de retornar ao estado de equilíbrio ao final de cada episódio, é 

construída ao longo do tempo (MITTEL, 2012) e requer o acompanhamento sequencial (em ordem). 

Também por esse motivo, faz-se necessária a repetição de ações, motivada pela necessidade de 

comunicar claramente certos eventos-chave da trama para o espectador (BORDWELL, 2010), o que 

acontece em How To Get Away With Murder, quando várias cenas são retratadas mais de uma vez, 

de acordo com o que foi observado durante a descrição da série, neste trabalho. 

A partir desta descrição, também é possível identificar semelhanças entre alguns dos conceitos 

propostos por Bordwell, Kinder e Buckland (SIMONS, 2008 e BUCKLAND, 2009), destacados a seguir. 

Em primeiro lugar, ressaltam-se as Forking-path Narratives: um modelo de narrativa teorizado por 

David Bordwell, no qual um evento crucial delineia consequências inevitáveis para o restante da 

trama, que formam uma cadeia de diferentes eventos alternativos, todos possíveis, até que um 

deles se torne canônico. É possível afirmar que na trama de How to Get Away With Murder a morte 

de Sam estabelece uma cadeia de possíveis consequências para a narrativa e que, conforme o 

espectador se depara com novos acontecimentos, é possível identificar qual o rumo tomado pela 

trama. Este tipo de narrativa obriga o espectador a conectar as sequências, de forma mais plausível, 

em relação ao tempo, ao espaço e à causa-e-consequência. 

Logo após, evidenciam-se as Database narratives: conceito cunhado por Marsha Kinder, no qual a 

trama é dividida em segmentos e articulada de forma não cronológica, através de flashforwards 

e/ou flashbacks. Dessa forma, são reveladas a arbitrariedade da escolha feita pelo autor e a 

possibilidade de se criar histórias alternativas. Como já foi visto, a narrativa de How to Get Away 

With Murder é repleta de voltas, proporcionadas pelos diversos flashforwards e flashbacks, 

acrescidos de saltos temporais, de forma que é possível aproximar a série em questão da estética 

definida por Kinder. 

Por fim, também se leva em consideração o conceito de Puzzle Plot: modelo teorizado por Waren 

Buckland, no qual a narrativa apresenta lacunas, tempo não-linear, estruturas labirínticas e 

fragmentação de espaço e tempo diegéticos. As personagens neste tipo de narrativa são 

frequentemente esquizofrênicas, perderam sua memória, estão mortas (com ou sem a ciência do 

espectador) ou, simplesmente, não são confiáveis, o que, definitivamente, pode ser dito a respeito 

das personagens de How to Get Away With Murder, que além de ocultarem grande parte das 

informações, muitas vezes mentem. 

Em suma, o desenvolvimento das narrativas complexas, nas últimas décadas, sugere que um novo 

paradigma das tramas televisivas tenha surgido. Isto inclui a diluição das fronteiras entre as formas 

episódica e contínua, o aumento do domínio sobre a mecânica da própria trama e a criação de 

demandas por um espectador mais concentrado. Mesmo que uma narrativa complexa exija que o 



público se relacione de forma mais comprometida, o que à primeira vista pode parecer inacessível 

ao público massivo, o sucesso e o persistente surgimento de novas séries complexas atestam para 

um fenômeno de instrução audiovisual e engajamento do público em geral. Isto posto, é possível 

afirmar que o indivíduo moderno não precisa de uma história finita, ou conclusiva, que traga os 

elementos de começo, meio e fim, necessariamente nesta ordem, provando-se não somente apto 

a compreender, mas também mais inclinado a aprovar narrativas que instiguem o pensamento e 

desafiem o intelecto. 
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O convite ao cinematógrafo: as estratégias narrativas dos cartazes do 

primeiro cinema francês  

Norberto Gaudêncio Junior 3 
 

 
Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa de doutorado sobre a obra de Cândido Aragonez de Faria, artista 
gráfico brasileiro que manteve um ateliê em Montmartre, o famoso bairro boêmio da belle-époque 
parisiense. Especializado nos entretenimentos populares (teatros, cafés-concertos, circos, etc.) Faria também 
produziu cartazes pioneiros para a Pathé, reconhecida como a primeiro indústria cinematográfica de alcance 
global.  
Este trabalho aborda um período crucial da história do cinema, quando este ainda almejava o aprimoramento 
de suas especificidades, sobretudo de suas estratégias narrativas. Este período foi marcado pelas tentativas 
do cinema de ser reconhecido como uma linguagem artística desapegada das diferentes formas de 
entretenimento popular que lhe serviram de semeadouro. Em seus primórdios o público ainda levava para 
as salas de projeção experiências visuais adquiridas em outras práticas culturais, e o cartaz cumpria um 
importante papel pedagógico para o primeiro expectador cinematográfico. Basicamente, estes cartazes 
ilustravam o serialismo dos tableaux ou o momento mais engajador da narrativa como um resumo visual do 
filme. Compreender as diferentes estratégias de comunicação destes cartazes pioneiros é, portanto, o 
principal objetivo deste artigo. 
Palavras-Chave: Cândido de Faria, cinema, cartazes, modernidade, século XIX  
 
Abstract: This article results from a doctoral research in the work of Cândido Aragonez de Faria, a Brazilian 
graphic artist who maintained a creative studio in Montmartre, the famous bohemian district from Parisian 
belle époque. Specialized in the popular entertainments (theaters, cafés-concerts, circuses, etc.) Faria also 
created pioneering posters for Pathé, recognized as the first global film industry. 
This work addresses a crucial period in the history of cinema, when it still looking for the improvement of its 
characteristics, especially its narrative strategies. This period was marked by attempts of cinema to be 
recognized as an artistic language detached from the different popular entertainments that inspired him. In 
these early days of cinema the audience led to the movie theaters visual experiences acquired in other 
cultural practices and the poster played an important educational role for the first moviegoers. Basically, 
these posters illustrated the serialism of the tableaux or the most synthetic moment of the narrative as a 
visual summary of the movie. Understanding the different narrative strategies of these posters is the main 
purpose of this article. 
Keywords: Cândido de Faria, cinema, posters, modernity, nineteenth century 
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É notório que os locais utilizados para as primeiras exibições do cinematógrafo não foram as salas 

de cinema. Os irmãos Lumière, por exemplo, recorreram a locais como o Musée Grevin ou o cabaré 

Folies-Bergère para a exibição de seus primeiros filmes. A simplicidade de instalação e uso dos 

primeiros equipamentos, por exemplo, permitiu que os filmes excursionassem de cidade em 

cidade, a procura de seu público, ocupando lugares diversos, como agências de correio, orfanatos, 

anfiteatros de escolas, lonas circenses, etc. O primeiro cinema confundia-se com outras formas de 

entretenimento popular então disponíveis, não disponho ainda de um público definido e nem 

mesmo de locais fixos de exibição. Divulgar seus produtos nestas circunstâncias era tarefa um tanto 

inglória para as companhias cinematográficas. Não surpreende, portanto, que os primeiros cartazes 

cinematográficos não anunciassem seus filmes como produtos específicos, mas sim o próprio 

cinematógrafo como atração principal (Figuras 1 e 2). 

Porém, não tardou para que a emergente indústria cinematográfica fosse impelida a testar 

modernas técnicas publicitárias para promover o crescente número de produtos que lançava no 

mercado. Se num primeiro momento adotaram práticas de negócios emprestadas de 

entretenimentos adjacentes – e não foi à toa que o brasileiro Cândido Aragonez de Faria e outros 

cartazistas pioneiros do cinema eram oriundos do teatro e do café-concerto –, com o passar do 

tempo tiveram de aceitar o fato de que a demanda por seus produtos deveria ser estimulada por 

práticas propagandísticas mais adequadas. No entanto, alguns fatores ainda impediam o 

amadurecimento destas práticas aplicadas ao cinema, como os procedimentos de exibição que 

consistiam na rotação contínua de diversos filmes curtos, o que evidentemente dificultava a 

publicidade destes títulos (Figura 3). Dificuldades que seriam superadas apenas com a adoção de 

sistemas de distribuição estabilizados e com o advento do longa-metragem, que em muito 



facilitaria estas estratégias de promoção. Antes delegadas aos próprios exibidores, paulatinamente 

as principais empresas cinematográficas estabeleceram departamentos de publicidade e 

atribuíram responsabilidades individuais para uma gama de atividades, tais como a preparação de 

cartazes, anúncios de campanhas, sinopses, etc: 

Se as primeiras mídias passaram da apresentação ad hoc dos “filmes” como um 
produto genérico para campanhas moderadamente padronizadas, construindo 
características aparentes únicas para cada filme lançado, todos os canais de mídia 
passaram então por “melhorias” sucessivas. Cartazes colados pelas paredes do 
lobby e por toda a rua eram as mais importantes mídias utilizadas. [...]. 
Consequentemente, o papel (como os cartazes e produtos correlatos eram 
conhecidos) – e até os próprios filmes – participaram da tendência monopolista 
do capitalismo de inovar para a aparente diferenciação do produto4. 

 

Este primeiro cinema, com seus rolos de filmes de curta metragem constantemente trocados pelos 

exibidores, possuía quatro características essenciais5. Primeiro, era um cinema com certa tendência 

a exibir como atrações as próprias possibilidades técnicas deste meio (daí o sucesso das trucagens 

de Méliès), ao invés da diegese de uma narrativa espaço-temporal. Segundo, os tableaux presentes 

nos filmes eram considerados elementos autônomos, em que se investia na unicidade do quadro, 

apresentando-o não como um segmento temporal, mas como a totalidade de uma ação que se 

desenrola em um espaço homogêneo. Terceiro, este ponto de vista unificado do quadro tornava os 

atores performáticos de uma ação física e não exatamente personagens com motivações 

psicológicas precisas. E, por fim, como quarta característica, esses filmes eram vendidos como 

produtos semiacabados, cabendo aos exibidores a edição final, dando-lhe a liberdade de, por 

exemplo, variar a velocidade de projeção, contratar os bonimenteurs que explicavam o desenrolar 

do filme para a plateia, executar músicas ao vivo, dentre outras variâncias textuais. Paulatinamente, 

o aumento da produção levou a uma maior atenção devotada aos títulos individuais, ainda que a 

ênfase continuasse no espetáculo em detrimento da narrativa. Mas a rápida popularização do 

cinema e a intensificação das práticas promocionais forçaram as companhias cinematográficas a 

adequá-las para uma audiência que aos poucos se afeiçoava ao cinema como uma forma de 

entretenimento narrativo 

Apenas na virada do século é que o cinema francês começou a se dissociar dos entretenimentos 

populares com os quais ainda se confundia. Entre 1906 e 1907, Charles Pathé iniciou a construção 

de um circuito permanente salas de cinemas pela França, algumas extremamente luxuosas. O 

processo de legitimação do cinema almejava, portanto, o mesmo status do teatro e outros 

espetáculos de maior lastro cultural. Na astuta síntese de Georges Sadoul: “os cinemas que haviam 

sido barracas de pano, tornavam-se agora teatros”6. O cinema associou-se então a um ideal de 

aburguesamento que pode ser observado em alguns de seus primeiros cartazes realizados para os 

                                                           

4 STEIGER, Janet. Announcing wares, winning patrons, voicing ideals: thinking about the history and theory of film 
advertising. Cinema Journal, Texas, v. 29, n. 3, p. 3-31, 1990. p. 7, grifo nosso. 

5 ABEL, Richard. The ciné goes to town: French cinema 1896-1914. California: University of California Press, 1994. p. 60-
61. 

6 SADOUL, Georges. História do cinema mundial: das origens a nossos dias. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 
1963. p. 56. 



irmãos Lumière. O primeiro deles (Figura 4), anunciava a exibição inaugural do cinematógrafo, em 

1895, e reproduz claramente a hoje mítica chegada do trem que teria colocado os espectadores em 

pânico. No primeiro plano, duas senhoras vestem chapéus que denotam claramente sua classe 

social. O segundo, de Henri Brispot (Figura 5), também retratava uma plateia sofisticada, com a 

presença de um militar e um eclesiástico. Como bem salientou Jean-Jacques Meusy: “os Lumière, 

bons burgueses [...], se dirigiam a seus pares”7.  

 

                                                           

7 MEUSY, Jean-Jacques. Cinémas de France 1894-1918: une histoire en images. Paris: Arcadia Éditions, 2009. p. 201. Nesta 
obra Meusy faz uma interessante análise sobre os primeiros públicos do cinema vistos pela própria publicidade 
cinematográfica. 

 



Foi justamente o brasileiro Cândido de Faria, em uma composição de 1907 para a Pathé, o primeiro 

artista a ampliar esta sociologia do público ao representar em cartaz a diversidade social do público 

frequentador, a foule méllangé, das salas de cinema (Figura 6). Outro ponto a ser destacado neste 

cartaz é a presença, no primeiro plano, do funcionário do cinema, com o quepe institucionalizado 

pela marca Pathé, num nítido indício do processo de profissionalização adotado por esta empresa. 

Ao privilegiar a entrada do cinema, a “antessala” do espetáculo, Faria optou justamente por 

enfatizar a transição deste cinema antes “desalojado” e que agora ocupa salas especializadas. Mas 

o artista já havia adotado este conceito em outro cartaz institucional para Pathé, impresso em 1906 

(Figura 7), quando recorreu ao motivo circense da parade, espécie de prólogo do espetáculo, que 

ocorria no exterior do circo, onde eram exibidas as toiles peintes, pinturas que retratavam os 

protagonistas e apresentavam os principais números do espetáculo. Faria converteu lobby do 

cinema em uma parade circense em que as toiles peintes foram substituídas pelos cartazes de 



cinema (muitos de sua própria autoria)8. Talvez ciente de que o primeiro cinema era um 

desdobramento das tantas categorias de entretenimento popular que o antecedeu, experiências 

extracinematográficas já vivenciadas pelos expectadores, o artista brasileiro sabiamente recorreu 

a esta presciência do público nesta notável realização. 

Para o estudioso do cinema Tom Gunning9, as primeiras produções cinematográficas ainda não 

contavam com um modelo clássico de narração, pois cultivavam uma estética de exibição e de 

deleite visual que chamou de “cinema de atrações”. Estes filmes empregavam padrões de narração, 

formas de se contar uma história, dependentes da premissa de que os espectadores já conheciam 

histórias semelhantes às apresentadas nas telas, provavelmente provenientes de outros meios de 

comunicação. Havia, portanto, um importante elemento de previsibilidade e familiaridade nesta 

forma de contar histórias, a presciência do público, citada pouco acima. Estes primeiros filmes eram 

alusivos e incompletos, o que explicaria o uso de narrativas extracinematográficas, certo 

“conhecimento compartilhado” que tinha por finalidade preencher qualquer lacuna desta 

presciência do público. Diante desta carência dois fatores se impunham como prerrogativa para a 

realização de um bom cartaz de cinema: a serialização numa espécie de síntese narrativa e a 

ampliação e dramatização da cena mais engajadora do filme (Figura 8).  

                                                           

8 Nota-se que nesta fase de transição foram feitos diversos esforços para que se padronizasse a forma de exibição do 
material publicitário, principalmente nas novas e luxuosas salas que passaram a enquadrar os cartazes, regularizando 
a experiência do olhar, em uma prévia do que viria a ser o modelo hollywoodiano de publicidade nas salas de cinema, 
até hoje adotado. 

9 GUNNING, Tom. Pathé and the cinematic tale: storytelling in early cinema. In: LE FORESTIER, Laurent; MARIE, Michel 
(Orgs.). La firme Pathé-Frères, 1896-1914. Paris: Association Française de Recherche sur l’histoire du Cinéma, 2004. p. 
199. 



 

A pintura e o primeiro cinema mantinham uma complexa relação nestes anos iniciais. Em uma 

primeira instância a colaboração mais óbvia da primeira para com o segundo foi a de ter servido de 

fonte visual para a confecção de figurinos e cenários, sobretudo nos filmes históricos. Alguns 

cartazes de Faria que ilustram a trajetória de Napoleão Bonaparte tiveram referências picturais 

como modelo, fazendo amplo uso de outras práticas culturais francesas, sobretudo a tradição da 

pintura histórica, muito valorizada no decorrer do século XIX. Em Napoléon, por exemplo, pinturas 

históricas serviram de inspiração não só para o cartaz, mas também como modelos para as 

reconstruções e encenações do filme e para os materiais que o promoviam (Figuras 9, 10 e 11). 

Algumas destas realizações podem ser vistas como verdadeiras adaptações cinematográficas das 

pinturas que lhe serviram de modelo. A apropriação deste repertório visual amplamente 

conhecido, fosse pelos realizadores ou pelos cartazistas destinados a promover esses filmes, nunca 

é demais lembrar, cumpriam um grande papel pedagógico, pois investia em hábitos de 

interpretação já consolidados pelo expectador, ajudando-os a compreender o processo de 

narrativização ainda em desenvolvimento neste primeiro cinema. E, em consonância com o desejo 

de legitimação e aceitação almejado pelas companhias cinematográficas, era natural que a 

chancela de “qualidade” destes filmes históricos viesse acompanhada da assinatura de artistas 

amplamente aceitos, não raro, representantes de uma tradição acadêmica. 



 

Em estudo em que 

investigou a relação entre a 

pintura e o cinema, Jacques 

Aumont lembrou que havia 

um valor pictórico 

quantificável em certa 

pintura do século XIX, um 

caráter de detalhamento 

preciso, um virtuosismo 

cultivado pela pintura 

acadêmica. Em suma, uma 

espécie de “paradigma do 

realismo”, calcado na 

tradição do instante 

pregnante e em uma forte 



simbologia que muito agradava ao público quando do surgimento do cinema10. Entre 1904 e 1907 

o cinema francês passou por um período de transição, com alterações flutuantes na interação 

dialética entre apresentação/espetáculo e representação/narrativa. Basicamente, trata-se do 

momento em que a predisposição inicial do cinema de atrações em mostrar foi direcionada para o 

contar uma história. O tableau, antes independente e autônomo, passou a ser visto como parte de 

um todo. Uma nova atenção passou a ser dada a questões como sucessão e simultaneidade, que 

produziram uma nova e inter-relacionada forma de contiguidade e sequencialidade, em que o 

significado de uma cena era francamente dependente daquela que a antecede e da que a sucede.  

Este processo de narrativização implicaria em uma espécie de negociação entre as funções 

miméticas e narrativas do filme, entre a imagem fotográfica como uma reprodução da realidade e 

a narrativa como um sentido, a inteligibilidade desta realidade. Essas mudanças retiraram o 

processo de significação do cinema das mãos do exibidor (as múltiplas textualidades já descritas) 

transferindo-o para o expectador, que agora deve se exercitar nesta lógica narrativa renovada nos 

filmes. Segundo Abel, este movimento em direção a uma narrativização promoveu uma significativa 

mudança na imaginárias ou tramas de um espaço de tela construído”11. À medida que o cinema se 

tornou mais inteligível nestes anos cruciais, o cartaz de cinema também pôde investir em outras 

soluções gráficas para atrair o olhar do espectador. 

 

                                                           

10 AMOUNT, Jacques. O olho interminável: cinema e pintura. São Paulo, Cosac Naify, 2004. p. 33-34, 48. 
11  ABEL, Richard. The ciné goes to town: French cinema 1896-1914. California: University of California Press, 1994. p. 

104.  



Novamente se recorre às reflexões de Amount sobre a relação do primeiro cinema com a pintura. 

A questão que agora se coloca diz respeito à dimensão do tempo na imagem destes primeiros 

cartazes cinematográficos. Para o pesquisador francês a pintura (assim como o cartaz) é 

usualmente tratada como um objeto imóvel, sem dimensão temporal. A única estratégia passível 

de uma representação evocativa do tempo em uma obra pictórica seria a sequencialidade, como 

se viu, um recurso muito utilizado nos primeiros cartazes cinematográficos. Mas esta seria uma 

solução apenas ilusória. Outra forma de se figurar o tempo seria pelo instante pregnante, a escolha 

de um momento no interior do acontecido como o mais significante (Figura 12). Porém, o instante 

pregnante não existe no mundo real, o que tornaria esta tentativa de unir pregnância e 

instantaneidade, essa busca por uma autenticidade de um acontecimento, ainda segundo este 



autor, nada mais do que uma “trapaça”, uma caricatura desta dimensão temporal almejada pela 

obra pictórica12. 

Condição de expectador, “a plateia coletiva inicial, que experimentou um espaço físico 

performativo, agora se tornara expectadores isolados, cada qual entrelaçado a representações  

Haveria, portanto, na história da pintura do século XIX uma polarização entre o máximo de 

pregnância e o máximo de instantaneidade na representação. No primeiro caso existiria um 

“texto”, com diversas implicações simbólicas dispostas no cenário, no gestual, em certa mímica que 

colabora com a autenticidade de uma imagem em uma síntese temporal. É evidente que Faria, e 

outros cartazistas pioneiros do cinema, perseguiram esta pregnância na representação do tempo 

como uma prerrogativa necessária que garantisse ao expectador cinematográfico o acesso a uma 

narrativa ainda deficitária neste primeiro cinema. Como pode ser constatado no cartaz de Les petits 

vagabonds (1905), dirigido por Lucien Nonguet. Os dois vagabundos do título são dois garotos que 

saqueiam um galinheiro e são perseguidos pelas autoridades. Após o mais jovem finalmente ser 

preso por policiais montados, o mais velho, em uma pioneira em uma tomada reversa de ângulo13, 

insinua-se sorrateiramente pelas costas dos policiais para libertá-lo. À medida que o cinema 

buscava aprimorar seus modos de narrar, em que a história se tornava o princípio dominante de 

organização, qualquer ruptura brusca entre os quadros passou a ser vista como indesejada, daí 

surgirem recursos como a movimento de câmera e a tomada reversa de ângulo acima citada. Essa 

é a sequência escolhida por Faria como tomada emblemática do filme para ilustrá-la em cartaz, 

condensando estas duas tomadas em uma única imagem (Figuras 13 e 14).  

Ambientado nos canais de uma Veneza meticulosamente reconstruída em estúdio, com direito a 

uma piscina fazendo às vezes de um canal, Un drame à Venise (1906), com direção, atribuída tanto 

a Lucien Nonguet quanto a Alberto Capellani, discorre sobre a infidelidade e a violência dela 

decorrente. No filme, um rico senhor não desfruta mais do amor de sua esposa, agora apaixonada 

por seu jovem amante. Um velho mendigo bisbilhoteiro descobre esta relação e a revela ao marido 

traído. O clímax transcorre em uma cena externa, em que se descortina toda a sofisticação do 

trabalho cenográfico (Figura 12, acima). Nas cenas que o antecedem, o marido, seguido pelo 

mendigo, persegue o jovem até sua própria casa, e flagra de uma ponte presente ao fundo da cena, 

o momento em que sua esposa lança uma escada feita de cordas da janela para que o amante possa 

ascender da gôndola para o seu quarto. Marido e rival armados com facas iniciam então uma briga 

que culmina no esfaqueamento do jovem amante. No entanto, algumas diferenças são notadas 

entre este registro fotográfico e o cartaz de Faria que recorre à mesma cena (Figura 15).  

 

                                                           

12 AMOUNT, Jacques. O olho interminável: cinema e pintura. São Paulo, Cosac Naify, 2004. p. 79-82. 
 
13 Segundo ABEL, Richard. The ciné goes to town: French cinema 1896-1914. California: University of California Press, 

1994. p. 114-115. 



 Na fotografia o velho mendigo observa o assassinato de uma ponte sobre o canal. Na ilustração, 

Faria optou por eliminar a ponte e posicioná-lo em uma gôndola. Seu domínio composicional é 

evidente: ao tomar certa liberdade no desenho arquitetônico da residência, que lhe permite alterar 

completamente a perspectiva da cena, pôde revelar simultaneamente o interior e o exterior do 

espaço em que a cena é ambientada. Na fotografia o crime já está consumado, com a faca cravada 

no peito do amante que jaz morto no parapeito da janela. No cartaz, Faria suspendeu o assassinato 

em um porvir, revelando o momento mais pregnante da ação e certamente aguçando a curiosidade 

da plateia. O artista encadeia os acontecimentos em uma bem elaborada diagonal: o desespero da 

jovem (ausente na fotografia), os corpos do marido e do rival ainda atrelados, o gondoleiro 

(também ausente na fotografia) que testemunha o assassinato e, por fim, o mendigo com ares de 

traidor shakespeariano. É evidente que Faria trabalhou sobre alguma referência visual, talvez a 

mesma apresentada, pois preservou em detalhes algumas características do décor. Um ponto a ser 

ressaltado: este registro é uma photographie de plateau, que não necessariamente coincide com 

os fotogramas do filme, e que também era utilizada com fins publicitários, sendo exposta na 

entrada dos cinemas ou propagada em outros suportes, como cartões postais.  

Enquanto técnicas como o princípio da redundância e mudanças no enquadramento eram 

experimentadas e aprimoradas para prover a narrativa fílmica de certa linearidade, conferindo 

legibilidade para as histórias apresentadas nas telas, o artista gráfico também se cercava de 

cuidados para atingir o mesmo objetivo, trabalhando uma relação de permuta entre a serialização 

e a colagem, ainda que a imagem pregnante indiscutivelmente permaneça como recurso gráfico 

predominante. Convém distingui-los. A serialização, como já exemplificado, ocorre quando várias 



imagens de um tema, uma após a outra, em instantes mais ou menos distintos, oferecem uma 

micronarrativa. Consiste na reconstrução pelo expectador, em uma operação linear e contínua, da 

dimensão temporal ausente entre as imagens. Em suma, se o cinema de atrações ainda carecia de 

uma coerência narrativa interna, os cartazes cumpriam o papel quase pedagógico de explicitá-la 

por meio da sequencialidade. A colagem, por sua vez, é o inverso da serialização, é a inclusão de 

várias representações em uma única imagem. O olhar não lida mais com os intervalos, pois os 

instantes múltiplos são levados para o interior de uma única imagem14. Os exemplos aqui 

selecionados atestam como este primeiro cinema esteve às voltas com diferentes tentativas de 

aprimorar a narrativa de suas histórias, e os diferentes modos com que Faria e outros artistas 

gráficos tiveram de compensar certo grau de incompletude desses trabalhos por meio das imagens 

que ilustravam. Cartazes como o de La poule aux oeufs d'or (1905), dirigido por Gaston Velle, já 

demonstravam a busca por uma linguagem gráfica menos afeita a este didatismo narrativo (Figura 

16). A história, baseada em uma fábula de La Fontaine, é mais do que conhecida: após tirar na sorte 

uma encantada galinha que põe ovos de ouro, uma camponês ganha e perde uma fortuna. Para o 

cartaz do filme, Faria condensou em uma imagem três camadas de informação: ao fundo, o 

alegórico balé que encerra o filme; ao centro a galinha; e à frente o momento em que o camponês 

e sua esposa descobrem a fortuna que os aguarda. O filme possui duas cenas de dança, certamente 

                                                           

14 AMOUNT, Jacques. O olho interminável: cinema e pintura. São Paulo, Cosac Naify, 2004. p. 95-100. 



os momentos mais féeriques da produção. No primeiro, os ovos postos pela galinha se transmutam 

em bailarinas, seguido pela cena em que os camponeses quebram o primeiro dos ovos premiados. 

Em termos narrativos, é a transição entre estas duas cenas que o cartaz de Faria exploraria. Mas 

para esta composição o artista optou por ilustrar o segundo balé, que encerra o filme e retoma a 

primeira encenação acrescida de novos elementos alegóricos, como o imenso e ensolarado ovo 

dourado. Em seu cartaz, Faria basicamente contrapôs duas naturezas distintas de imagens: uma 

realística, representada pelos camponeses (que o artista reforça por um contorno preto, 

quebrando, de certa forma, a unidade da imagem) e outra fantasiosa, representada pelo balé ao 

fundo. À função meramente narrativa é acrescida uma de apresentação, em que os atores (cortados 

na altura do peito) são destacados em seus papéis. Nos planos de fundo, as imagens secundárias 

servem como um frágil fio condutor apenas sugerindo uma narrativa. A intensificação de um código 

cromático, o amarelo/dourado, cumpre a importante função de unificar graficamente estas 

diferentes camadas de informação. Se comparado a um cartaz realizado em 1947 pelo mestre 

Jacques Bonneaud (por sinal, formado como aprendiz no ateliê de Faria), vê-se como o artista 

brasileiro já experimentava, e ao seu modo antecipava, certo modelo cartazístico que se tornaria 

predominante no cinema (Figura 17). 

La Poule aux oeufs d'or, com seus hoje “intermináveis” 14 minutos de duração, pode ser visto 

integralmente na internet. Experiência que, para o expectador do século XXI, explicita ainda mais a 

fragilidade deste cinema ainda primitivo, mas certamente foi encantatório para as plateias de seu 

tempo. Em suma, o que se apresentou neste artigo foram exemplos de como Faria (e outros 

cartazistas do primeiro cinema) teriam sido responsáveis não só por dotar de visibilidade material 

os filmes que promoviam, mas também por prover os expectadores de pistas narrativas, 

bricolagens visuais, auxiliando sua melhor compreensão das primeiras histórias projetadas no 

“grande ecrã”.  
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Vamos a la lucha? A Análise de Conteúdo do blog ADI 

 

Carlos Cesar Domingos do Amaral 15 

 

 
Resumo 
A Luta Livre existe desde os anos de 1920, os EUA são o local do seu surgimento, sendo que atualmente ao 
lado dos americanos, os mexicanos e japoneses são os grandes centros desse esporte de entretenimento. O 
objetivo desse trabalho é compreender a importância em se registrar conteúdo histórico de Luta Livre em 
plataformas gratuitas, um blog nesse caso. Justifica-se essa obra pelo número baixo de produções sobre o 
tema, assim como pelo resgate da história que a Luta Livre tomou, sendo os quadrinhos, as figuras e etc o 
formato escolhido a se passar tais fatos. O blog de Alexandre Pereira, Antonico da Igreja é do ano de 2009. O 
mesmo tem diversas postagens com temas ligados a cinema, celebridades, TV e dentro de toda essa 
atmosfera várias publicações sobre Luta Livre. Mais de 40 fotos em quase 10 tópicos abordam determinados 
temas, mas o foco central de um lutador “salvando o dia” ou apenas da exposição do mesmo como tema 
principal de uma publicação em quadrinhos ou cartazes são os focos mais encontrados. Após a seleção do 
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material referente ao blog analisado, o metódo escolhido foi a análise de conteúdo. Dessa maneira os 
materiais mais parecidos ficariam juntos e tudo estaria distribuído da melhor forma possível para o 
entendimento de todos. Além de uma revisão bibliográfica para que outros autores de Luta Livre pudessem 
apresentar fatos que constrõem esse esporte de entretenimento. Por fim o uso de pesquisadores que tratam 
da preservação digital como fator importante para se cuidar dos conteúdos. Compreende-se que tudo o que 
foi encontrado apresenta aos jovens o que foi a Lucha Libre em anos passados e tendo a importante missão 
de deixar o legado de tudo o que fizeram nas apresentações nos ringues e assim merecendo a oportunidade 
de estarem em uma figura, quadrinho ou magazine. Cabe aos que acessarem o blog entenderem essa 
mensagem e assim continuar a passá-la em frente. Dando a possibilidade de novos trabalhos e 
enquadramentos nesse recinto na internet. Trabalhos sobre Luta Livre são importantes para que a temática 
possa receber novos olhares, espaço e divulgação de sua arte frente aos mais diversos meios de comunicação. 
Que outros pesquisadores possam entender do imenso leque de trabalhos a serem construídos. 
Palavras-Chave: Análise de Conteúdo, Esporte de Entretenimento, Luta Livre.  
 
We're going to fight? The analysis of blog content ADI 
Abstract 
The Wrestling has been around since the 1920s, the US is the place of their appearance, and now alongside 
the American, Mexican and Japanese are the major centers of this entertainment sport. The aim of this study 
is to understand the importance of registering historical content of Wrestling on free platforms, a blog that 
case. Justified this work by the low number of productions on the subject, as well as the rescue of history that 
took Wrestling, and comics, figures, etc. the format chosen to pass such facts. The blog of Alexander Pereira, 
Church Antonico is the year 2009. The same has several posts with topics related to cinema, celebrities, TV 
and within all this atmosphere several publications on Wrestling. More than 40 shots in almost 10 topics 
discuss certain topics, but the main focus of a fighter "saving the day" or just the exposure of the main subject 
of a publication in comics or posters are the focus more found. After selecting the material on analysis blog, 
the chosen method was content analysis. Thus the most similar materials would be together and everything 
would be distributed in the best possible way for the understanding of all. In addition to a literature review so 
that other Wrestling authors to present facts that build this entertainment sport. Finally the use of researchers 
dealing with digital preservation as an important factor to take care of the content. It is understood that all 
that was found shows young people what was the Lucha Libre in past years and with the important mission 
of leaving the legacy of all that made presentations in the ring and so deserves the opportunity to be in a 
picture, comic or magazine. It is up to those who access the blog understand that message and so continue to 
pass it on. Giving the possibility of new jobs and frameworks in this room on the internet. Work on Wrestling 
are important so that the issue can get new looks, space and disclosure of his art across the various media. 
That other researchers can understand the immense range of works to be constructed. 
Keywords: Content Analysis, Sports of Entertainment, Pro-Wrestling. 

 

Introdução 

O blog de Alexandre Pereira, Antonico da Igreja é do ano de 2009. O mesmo tem diversas postagens 

com temas ligados a cinema, celebridades, TV e dentro de toda essa atmosfera várias publicações 

sobre Luta Livre. Mais de 40 fotos em quase 10 tópicos abordam determinados temas, mas o foco 

central de um lutador “salvando o dia” ou apenas da exposição do mesmo como tema principal de 

uma publicação em quadrinhos ou cartazes são os focos mais encontrados. 

A Luta Livre ou Pro-Wrestling é de aproximadamente 1920, não que antes disso as pessoas não 

lutassem. O que surgiu nesse período foi o Esporte de Entretenimento na qual não existe a 

competição e sim o espetáculo ao público. Assim os lutadores se tornaram personagens, vilões 

contra mocinhos. Os atos heroicos motivavam as pessoas e de certa forma os desprendiam da 



realidade em que viviam. As falcatruas dos malvados enlouqueciam os fãs, sendo as vaias e os 

xingamentos a forma de exclamação da população. 

O objetivo desse trabalho é compreender a importância em se registrar conteúdo histórico de Luta 

Livre em plataformas gratuitas, um blog nesse caso. 

Justifica-se essa obra pelo número baixo de produções sobre o tema, assim como pelo resgate da 

história que a Luta Livre tomou, sendo os quadrinhos, as figuras e etc o formato escolhido a se 

passar tais fatos. Essa tônica do bem contra o mal formou a temática da Luta Livre e segundo 

Barthes (1972, p. 17) o vilão deveria pagar por todos seus atos dentro do ringue. O tempo passou 

e esse esporte se espalhou pelo mundo. Seus três grandes centros são o México, Japão e o seu local 

de nascimento, os EUA. No Brasil ainda existe, mesmo com pouca divulgação frente à imprensa e 

meios de comunicação, os personagens que rivalizam as mais diversas histórias continuam a surgir 

e a levar esse esporte adiante. Existem atualmente 17 equipes de Luta Livre no Brasil.  

“No Brasil, o catch foi intensamente difundido, a partir da década de 1960 pela televisão - quando 

passou a ser conhecido com telecatch. (…) O telecatch é o esporte de quem gosta de praticar uma 

atividade física simplesmente 'por esporte’! ” (DRAGO, 2007, p. 16), esse foi o nome que marcou 

essa prática por aqui, o termo utilizado pelo mundo inteiro é Pro-Wrestling, Lucha Libre no México 

e Puropesu no Japão.  

“ (…) A linguística é um estudo da língua, a análise de conteúdo é uma busca de outras realidades 

através das mensagens. (…) ”, (BARDIN, 1977, p. 44). As mensagens que serão analisadas nesse 

trabalho também estão em imagens, assim o conteúdo apresenta-se com maior expansão 

expositiva. As outras realidades citadas pelo autor acabam sendo encontrar mais coisas frente ao 

óbvio. Para que isso possa acontecer à forma de explicação precisa ser a mais descritiva possível. 

Segundo Lopes et al (2004, p. 1) “a informação digital apresenta diversas vantagens: a perfeita 

replicabilidade da informação (cada cópia é fiel à versão original); a possibilidade de acesso remoto 

eficiente através de WEB” (LOPES et al, 2004, p. 1). Outros fatores positivos sobre esse trabalho são 

“a proteção do original analógico (já que a grande maioria dos usuários se contenta com a cópia), 

dentre outras. No entanto, a obsolescência tecnológica e a fragilidade dos meios de 

armazenamento desafiam sua preservação” (LOPES et al, 2004, p. 1). Isso sem dúvida garante as 

futuras gerações, assim a como a nós mesmos a possiblidade de conhecer o passado de nossa 

sociedade. Empresas de grande período de fundação gastam boas quantias para fazerem o cuidado 

necessário de toda sua história, aos outros restam encontrar possibilidades para isso. Nesse caso 

os blogs que em sua maioria são gratuitos é a forma escolhida a função. O blog ADI faz isso com 

temáticas diferenciadas e a Luta Livre é o foco a ser analisado. 

O que seria a preservação digital? Lopes et al (2004, p. 1) explicam: “Primeiro a conversão dos 

documentos analógicos, gerando cópias digitais que permitam o acesso à informação e evitem o 

manuseio direto e constante dos originais” (LOPES et al, 2004, p. 1). Sendo que nesse ponto o que 

é feito de papel já pode ser guardado da melhor forma possível, pois agora o conteúdo a ser exposto 

está pronto para a exibição na tela do computador. “Segundo, a garantia do acesso, pelas gerações 

atuais e futuras, aos registros digitais impedindo que a obsolescência tecnológica e a fragilidade 

dos meios de armazenamento tornem esses registros ilegíveis” (LOPES et al, 2004, p. 1). O material 



agora além de protegido dá ao leitor ou pesquisador a oportunidade de acessar a qualquer 

momento, caso o material seja publicado em algum site ou algo relacionado. 

 Máscaras   

A máscara é o símbolo de maior importância para um lutador mexicano, pois com ela o mesmo se 

torna em algo místico, sendo esse elemento como sua própria identidade no mundo da Luta Livre. 

Quando um lutador perde sua máscara ele nunca mais poderá usa-la de novo. Para Villareal (2009, 

p.3) o primeiro lutador a se tornar um mascarado foi The Caped em 1934. O blog de Alexandre traz 

inúmeras imagens de luchadores, aparentemente são partes de algum álbum de figurinha ou 

simplesmente de um almanaque sobre o tema (Figura 1).  

A importância em se fazer algo do tipo é que isso registra esses lutadores para a posterioridade, 

isso porque pelo número de wrestlers ser grande, o tempo pode fazer com que as pessoas se 

esqueçam dos mesmos. Mas com imagens (Figura 2) assim isso muda de cenário. Além de que 

sendo postadas na internet dá a chance de outros fãs de Luta Livre de conhecer lutadores antigos 

e a partir de aí movimentar pesquisas e buscas por familiares ou conhecidos. O uso da máscara se 

deve a dois motivos, o primeiro para dar um valor a quem usa, assim ele não seria apenas aquela 

pessoa e sim um ser místico, o outro é que nos primóridos da Luta Livre, o custo pago por cada luta 

era baixo, assim um mascarado poderia se apresentar por duas vezes e ter o pagamento em dobro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O número de mascarados é 

grande, pois a idolatria dos mexicanos a 

Luta Livre é ainda maior.  Fonte: Elaborada 

pelo autor16 

 

 

 

 

                                                           

16 Fonte: http://blogdoantonicodaigreja.blogspot.com.br/search/label/Luta%20Livre# Acesso em: 20 nov. 2015. 



 

 

No México é normal filhos de grandes lutadores criarem museus para exporem objetos 

relacionados a seus patriarcas. La Wagnermania (2010) entende que as origens da Lucha Libre no 

México são diferentes. O início se deve a intervenção francesa em 1863. No ano de 1910 duas 

equipes chegaram ao país, eram o Teatro Principal e Teatro Antonio Fournier. Outros registros 

sobre esse esporte surgiram em 1920. 

Dez anos depois o boxeador George Gadfrey chegou ao país, isso para os mexicanos é considerado 

a "Idade da Pedra" da Lucha Libre no México. Não está claro se existiram combates nesses anos.  

Salvador Lutteroth González é considerado o pai da Lucha Libre. Ele venceu um sorteio e toda a 

quantia foi empregada na construção de uma das arenas do país, a Catedral de la Lucha Libre que 

foi inaugurada em 1956 (FUEGOENELRING, 2006).  

O tempo provou que a Lucha Libre crescia e a capacidade da Arena do México já não comportava 

os fãs. Um novo espaço foi criado a Arena Novo México. Entre as décadas de 1940 e 1950 muitos 

locais para a Lucha Libre foram construídos. As atuais maiores empresas mexicanas são Triple A e 

CMLL – Consejo Mundial de Lucha Libre.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: As diversas faces dos lutadores 

mexicanos não são apenas figuras, mas um 

legado. Fonte: Elaborada pelo autor17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Fonte: http://blogdoantonicodaigreja.blogspot.com.br/search/label/Luta%20Livre# Acesso em: 20 nov. 2015. 



Amezquita Mercado et al (2009 p. 11) explicam que “foram lutadores americanos que trouxeram a 

Lucha Libre ao México. A tradição da máscara vem de um lutador americano chamado Ciclón 

Mckey” (AMEZQUITA MERCADO et al, 2009, p. 11). Na Lucha Libre existem os mocinhos que são 

chamados de Técnicos e os vilões são os Rudos. Os autores dizem que os lutadores desempenham 

muito mais que apenas o entretenimento aos espectadores, a Lucha Libre é entendida por eles 

como um esporte que “não é um hobby ou um complemento à sua atividade, é um pouco do que, 

é um trabalho, uma maneira de sobreviver, mas principalmente é a sua vida” (AMEZQUITA 

MERCADO et al, 2009, p. 31 – 32). 

Quadrinhos e Magazines 

Três são os formatos de quadrinhos encontrados sobre Luta Livre nesse blog, todos parecem ser de 

formato independente, ou seja, não seguem características e formatos de grandes editoras. A 

primeira traz fatos sobre El Santo, o maior nome de la Lucha Libre, pois além das lutas participou 

de inúmeros filmes, quadrinhos e etc. Dessa forma duas histórias são focadas nesse lutador, a 

primeira fala de como era esse personagem e a segunda é ligada aos seus feitos heróicos (Figura 

3). Para Enrique et al, (2009, p. 21) “a idade de ouro do wrestling mexicano foi nos anos 40 e 50 

que brilhavam grandes lutadores como 'Santo' Sombra Negra, Blue Demon, Caverna Galindo, The  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat, The Espanto, entre outros”. No meio das duas histórias do ícone mexicano, uma montagem 

sobre um combate que tem os diálogos em português. Tudo é levado na brincadeira e sem 

profissionalismo algum, o que explicaria do porque a Luta Livre no Brasil passa por momentos como 

os atuais. Em coisas simples como essas tirinhas, o desrespeito volta a aparecer. 

Nas capas de quadrinhos e magazines, Santo volta aparecer, mas outros personagens também 

receberam oportunidades em outros meios de divulgação. A lutadora Masami Devil em uma 

revista, um anúncio sobre evento de Luta Livre na Guatemala e outras duas capas de quadrinhos 

com Néutron e os Ídolos del Cuadrilátero são as publicações ligadas ao tema desse artigo (Figura 

4). Além dos lutadores Blue Panther, Mil Máscaras, Ciber, Chessman, Mesías e Konnan. As revistas 

que noticiaram sobre isso foram: Somos, luchas 2000, Enciclopedia de Máscaras, Dos de Tres, 

 Figura 3: As histórias de El Santo e um a tirinha brasileira desrespeitosa a Luta Livre 

Fonte: Elaborado pelo autor 



Grandes figuras de la Lucha Libre, El Malcon, Colosos, Lucha Libre, Arena e Guerreros. Nota-se que 

todo o conteúdo analisado é referente à Lucha Libre, ou seja, algo advindo do México. 

Figura 3: As histórias de El Santo e uma tirinha brasileira desrespeitosa a Luta Livre 

Fonte: Elaborada pelo autor18. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4: As formas de exposição são 

inúmeras. Fonte: Elaborada pelo 

autor19. 

 

 

 

 

 

Para pesquisadores de meios de comunicação e quadrinhos esses conteúdos são extremamentes 

importantes para aquisição de conhecimento sobre a forma em que a Luta Livre foi abordada, a 

maneira de como se retratou a prática, visto que em muitos lugares do mundo as pessoas não 

entenderem do porque o Pro-Wrestling tem seu foco no entretenimento. Para simplificar o 

entendimento, a Luta Livre é a forma de um lutador profissional ter mais 15 anos de carreira lutando 

quase todo dia, ainda assim continuar a se sustentar por aparições, produtos e até mesmo alguma 

luta especial. Outros desportistas chegam em média a 10 anos e se apresentam duas vezes por 

semana em média. Diversos personagens se tornam eternos e sempre são lembrados pelos fãs, 

outros esportistas são lembrados em menor número. As lesões são iguais a todos, mas na Luta Livre 

os treinamentos buscam o aprimoramento da técnica e assim diminuir esses riscos. Além do mais, 

até mesmo os vilões passam mensagens ao público, formas de como não ser no dia a dia. Criam 

padrões, valores e alegram pessoas. No esporte “real” o tempo e etc vão substituindo os ídolos, 

poucos se tornam em referências.  

Metodologia 

Após a seleção do conteúdo referente ao blog analisado, o metódo escolhido foi a análise de 

conteúdo. Dessa maneira os materiais mais parecidos ficariam juntos e tudo estaria distribuído da 

melhor forma possível para o entendimento de todos. Além de uma revisão bibliográfica para que 

                                                           

18 Fonte: http://blogdoantonicodaigreja.blogspot.com.br/search/label/Luta%20Livre# Acesso em: 20 nov. 2015.  
19 Fonte: http://blogdoantonicodaigreja.blogspot.com.br/search/label/Luta%20Livre# Acesso em: 20 nov. 2015. 
 



outros autores de Luta Livre pudessem apresentar fatos que constrõem esse esporte de 

entretenimento. Por fim o uso de pesquisadores que tratam da preservação digital como fator 

importante para se cuidar dos conteúdos. 

Resultados 

Compreende-se que tudo o que foi encontrado apresenta aos jovens o que foi a Lucha Libre em 

anos passados e tendo a importante missão de deixar o legado de tudo o que fizeram nas 

apresentações nos ringues e assim merecendo a oportunidade de estarem em uma figura, 

quadrinho ou magazine. Cabe aos que acessarem o blog entenderem essa mensagem e assim 

continuar a passá-la em frente. 

Considerações 

A Luta Livre é sucesso por diversos países, muito se deve a WWE – World Wrestling Entertainment 

faz na expansão de sua programação pelos países. O papel em que o Pro-Wrestling ocupa é 

significativo frente aos esportes. 

No Brasil, o blog do Antonico da Igreja que foi o foco da análise deste artigo fica claro que o 

conteúdo de Luta Livre nacional praticamente não existe, sendo o que encontramos é totalmente 

ligado a Lucha Libre, ou seja um conteúdo mexicano. Isso não é negativo, pois todo material de Pro-

Wrestling é importante, apenas cito que o Telecatch brasileiro nem sempre é lembrado. 

Os quadrinhos, imagens das máscaras e magazines foram às formas da exposição da Luta Livre 

frente às postagens de Alexandre, assim considero que tudo isso faz a divulgação de como são 

contados os fatos envolventes desse esporte de entretenimento em outros países. Pelo que se nota 

após a análise feita é usada de muita mística nos quadrinhos. O que formaria o valor da força do 

herói mexicano em vencer o desconhecido, magia e etc. Sobre os outros meios de comunicação, se 

compreende respeito e profissionalismo em contar os fatos, além de ver igualdade ao se tratar do 

tema como se fosse qualquer outro esporte. Falta muito disso no Brasil. 

Por fim concluo que trabalhos sobre Luta Livre são importantes para que a temática possa receber 

novos olhares, espaço e divulgação de sua arte frente aos mais diversos meios de comunicação. 

Que outros pesquisadores possam entender do imenso leque de trabalhos a serem construídos. 
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Nem gueixa, nem submissa: o caráter transgressor das mulheres de 

Miyazaki  

 

Lilia Nogueira Calcagno Horta 

 

 
Resumo 
As narrativas fílmicas do diretor de animação japonês Hayao Miyazaki trazem à tona pertinentes reflexões a 
respeito da vida em sociedade, ao questionar estereótipos através da sua estética híbrida e principalmente 
por meio das suas personagens femininas. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo descrever e 
identificar como se dá composição das representações femininas, observando os elementos que o diretor 
articula ao apropriar-se de traços culturais de diferentes locais, estilos e estéticas diversas. A forma na qual 
as personagens são compiladas imputam a elas uma qualidade distinta da concepção que conhecemos a 



respeito do estereótipo da mulher japonesa. Dá-se um enfoque então, a esse caráter transgressor que rompe 
com a histórica submissão das mulheres orientais, que de acordo com Barbara Sato (2003), são identificadas 
como particularmente dóceis e orientadas para família.  
Desta forma analisam-se tais questões a partir de um corpus de duas obras roteirizadas e dirigidas pelo 
diretor valendo-se dos pilares basilares: memória; comunicação; representações femininas. Atentaremos 
principalmente para duas personagens especificas que serão analisadas: Kiki, a protagonista do filme O 
Serviço de Entregas da Kiki (1989) e Lady Eboshi, antagonista da obra Princesa Mononoke (1997). Para tanto, 
utilizam-se principalmente os conceitos abordados por Iuri Lotman, que nos auxiliarão para a compreensão 
da composição das personagens de maneira hibrida. Tal autor explora a memória como a união de textos 
culturais, isto é, podemos dizer, no caso das obras de Miyazaki, que nelas há traços de diversos movimentos 
estilísticos e influência das mais distintas áreas. Além disso utilizamos outros autores com diferentes aportes 
teóricos, como o próprio Hayao Miyazaki, Sonia Luyten, Michiko Okano, Barbara Sato dentre outros a fim de 
observar como são compiladas as próprias personagens e ao mesmo tempo utilizar um contraponto que será 
abordado através do histórico de submissão da mulher japonesa, dados de pesquisa atuais referente ao 
quadro feminino nipônico, além de algumas produções midiáticas voltadas para o sexo feminino, como o 
Shojo e a estética kawaii. Espera-se demonstrar com esse trabalho que a construção das personagens 
femininas quebram estereótipos, trazendo consigo um pensamento crítico referente às consequências dos 
atos humanos em relação aos papeis sociais. 
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Abstract 
The filmic narratives of Japanese animation director Hayao Miyazaki bring out relevant reflections about life 
in society, through his movie’s hybrid aesthetic and mainly through their female characters. On this regard, 
this article aims to describe and identify how the female representations are composed, noting the elements 
that the director articulates: diverse cultural traits, different styles and aesthetics. The way in which the 
characters are compiled imputes them a distinct quality of the conception we know about the stereotype of 
the Japanese woman. Focusing in this transgressive characters that breaks with the historical submission of 
the Eastern women, who according to Barbara Sato (2003), are identified as particularly docile and family-
oriented. To analyze these issues will require a corpus of two works scripted and directed by the director 
drawing on the basic pillars: memory; communication and female representations. We will focous mainly on 
two specific characters that will be analyzed: Kiki, the protagonist of the film Kiki’s Delivery Service (1989) and 
Lady Eboshi, the antagonist of the movie Princess Mononoke (1997). Therefore, we will mainly use the 
concepts covered by Iuri Lotman, which will help us understand the composition of the characters in hybrid 
manner. This author explores memory, as a union of cultural texts, that is, we can say, in the case of Miyazaki 
works, there is traces of various stylistic movements and influences of different areas. We will also use other 
authors with different theoretical contributions, such as Hayao Miyazaki, Sonia Luyten, Michiko Okano, 
Barbara Sato and others, in order to observe how the characters are compiled while using a counterpoint that 
will be addressed through historical context of japanese woman submission, current research data regarding 
the japanese frame, plus some media productions aimed at women, like Shojo and kawaii aesthetics. We 
expect to demonstrate with this work that the construction of the female characters break stereotypes, 
bringing critical thinking regarding the consequences of human actions in relation to social roles. 
Keywords: Hayao Miyazaki; Women; Transgression 

 

Quem é Hayao Miyazaki ? 

Hayao Miyazaki é um diretor de animação japonesa. Nasceu em Tóquio 1941 e formou-se em 

Ciências Políticas e Economia. Com outro diretor e antigo colega de trabalho, Isao Takahata, 

Miyazaki funda em 1985 o Estúdio Ghibli. De acordo com os estudos de Dani Cavallaro (2006), 

pesquisadora de animações japonesas, desde o começo, o diretor mostrou-se vanguardista em 

relação aos planos que tinha para esse estúdio; os filmes lá produzidos seriam, a princípio, somente 



longa-metragens baseados em ideias e enredos originais – tal filosofia permanece até os tempos 

hodiernos, apesar de o estúdio fabricar também algumas séries e minisséries. 

No início, com o dinheiro arrecadado com o sucesso de cada filme, o próximo era produzido.  Essa 

manobra financeira começou desde antes da montagem do estúdio, com o longa-metragem 

Nausicaä do vale do vento, de 1984, produzido após o sucesso de vendas na versão mangá. Apesar 

de muito arriscado, Miyazaki conseguiu consagrar-se dentro do campo da animação em geral, 

principalmente após ganhar o Oscar de Melhor Filme de Animação em 200320.  

Em 1996, o Estúdio Ghibli assinou um contrato com a Walt Disney Corporation, delimitando uma 

única exigência: não cortar nenhuma parte dos filmes lá produzidos, reconhecendo assim a 

autonomia do diretor Hayao Miyazaki como artista. Nesse contexto, é necessário frisar que, apesar 

de ter firmado um acordo com a corporação americana Disney, suas obras distanciam-se dos modos 

de produções adotados por essa empresa de animação, mantendo traços estilísticos advindos da 

cultura de animês, além de utilizar também, técnicas diferentes.  

A este respeito, o diretor Hayao Miyazaki (1996) afirma ainda que as avalanches de séries que foram 

(e continuam sendo) produzidas incessantemente e filmes possuam seus conteúdos, na maioria das 

vezes, esvaziados de significado devido à falta de tempo que os produtores possuem para executá-

las. Contrariando esse modelo de produção, o diretor explica que tenta negociar com os 

mecanismos desta realidade comercializada e do consumo, esforçando-se para produzir uma 

animação de qualidade: “tendo escolhido animação como a minha profissão, penso que seria 

melhor se eu arriscasse minha vida por ela - apesar de ser um exagero - eu continuo à procura de 

uma solução” (MIYAZAKI, 1996, p.48)21 

O diretor compreende que a vida em sociedade é regida por regras e concepções, porém ele as 

critica ao retratar personagens que fogem completamente dos clichês, e dos estereótipos, 

construindo um contraponto, um choque para com as ideias que já temos preestabelecidas, que é 

o caso aqui exemplificado por suas representações femininas. 

Composição Hibrida das Mulheres de Miyazaki 

As personagens femininas representadas nas obras de Hayao Miyazaki contêm um caráter 

transgressor ao romperem com o histórico de submissão da mulher japonesa. De acordo com 

Barbara Sato (2003), as japonesas são identificadas como particularmente dóceis e estão sempre 

representadas dentre um circulo doméstico e familiar.  

A forma híbrida na qual são compiladas: seus traços estilísticos, o tipo de vestimenta, e a maneira 

que são e se comportam foram arquitetados através da união de diversos aspectos, tanto orientais, 

quanto ocidentais e provocam uma ruptura perante algumas representações femininas midiáticas 

como o shojo, kawaii e até a própria história da mulher japonesa. 

Para compreender como é possível esse processo de hibridação, Iuri Lotman, um semiotista 

estudioso da cultura e Boris Uspenskii, filologista e mitólogo, nos explicam que cada cultura, “possui 

                                                           

20 Fonte disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0594503/awards>. Acesso em: 30/05/16 
21 Having chosen animation as my occupation, I think it would be better if I risked my life for it – though that is an 

exaggeration – and I continue to search for that solution 



traços distintivos” (LOTMAN, 1981, p.37), ou seja, cada uma delas possui subconjuntos que são 

organizados de maneira diferente por um código que as define e ao mesmo tempo às confere um 

caráter limitado.   

“(...) A Cultura nunca representa um conjunto universal, mas apenas um subconjunto com uma 

determinada organização. Nunca engloba o todo, até ao ponto de formar um nível de consistência 

própria. ” (LOTMAN, 1981, p.37). 

As diferentes culturas que compõem a semiosfera, que de acordo com os autores, é um espaço 

abstrato onde a vida social existe, é o local onde se encontram todas as produções sígnicas. No 

âmbito social, essas produções culturais comunicam entre sí, gerando novos textos. “A cultura é 

um gerador de estruturalidade: Cria à volta do homem uma sociosfera que, da mesma maneira que 

a biosfera, torna possível a vida, não orgânica, é óbvio, mas de relação” (LOTMAN, 1981, p.39). 

Nesse contexto, a memória funciona como uma propriedade que é capaz de recordar um fragmento 

e ressignificá-lo, mostrando-se uma peça essencial para novas produções de novos textos e ao 

mesmo tempo na manutenção da própria cultura. Explica o autor: “Quando se fala da criação de 

uma nova cultura, verifica-se uma inevitável antecipação: entende-se noutros termos, aquilo que, 

segundo se supõe, se tornará memória, do ponto de vista de um futuro reconstruível (...)” 

(LOTMAN, 1981, p.41). 

Assim, a tradução dos textos advindos das conexões fronteiriças entre culturas, como no caso do 

Ocidente e do Oriente, é feita através de fragmentos gerados por esse intercâmbio que, com a 

ajuda da memória e o sistema de regras, ordenam os signos criando novas informações, pois, “A 

própria existência da cultura pressupõe a construção de um sistema de regras para a tradução da 

experiência imediata em texto” (LOTMAN, 1981, p.41). 

Nas obras de Hayao Miyazaki podemos ver claramente essa permuta de conteúdos em suas 

personagens femininas – como, vestimentas baseadas na cultura europeia assim como da própria 

cultura japonesa, personalidades não compatíveis com a cultura nem com o tempo ou cenário da 

trama, aspectos da cultura tradicional japonesa e aspectos modernos dentre outros que veremos 

a seguir. 

A personagem Kiki: nada de romance, prioridades para os negócios e autoconhecimento. 

Kiki é uma bruxinha que acabou de fazer 13 anos e de acordo com a tradição, toda garota que 

desejasse se tornar uma verdadeira bruxa, deveria sair de casa ao atingir tal idade, escolher uma 

cidade para morar, e desenvolver uma habilidade especial, ajudando ainda os habitantes dessa 

cidade. Esse período de aprendizado deveria durar um ano. Com auxílio de seu gatinho de 

estimação, Jiji, ela inicia sua jornada e enfrenta os desafios, trilhando o caminho do 

autoconhecimento para se tornar uma bruxa competente. 

Podemos perceber a hibridização na personagem desde suas vestimentas e acessórios, os traços 

da sua personalidade. Para ilustrar tal fato observamos que a personagem por exemplo, possui 

predominantemente durante o longa metragem apenas uma roupa: um vestidinho preto na altura 

dos joelhos com uma calça e uma sapatilha vermelha. Como Kiki é uma bruxinha, ela é representada 

com tal vestimenta de cor escura e também está sempre acompanhada pela sua vassoura e seu 

gatinho preto. Todas essas características servem como base para a estruturação e identificação da 



personagem como bruxa, que de acordo com Jeffrey B. Russell e Alexander Brooks (2008, p.9), 

através de tais elementos como o vestido, acessórios e até seu companheiro de estimação, 

adentram o conteúdo de nosso imaginário simbólico que automaticamente acionam uma 

representação estereotipada sobre tal personagem: 

Se você perguntar a seus conhecidos o que é uma bruxa, provavelmente eles lhe 
dirão que bruxas não existem. Bruxas, afirmarão eles, são personagens 
imaginários, representados como velhas horrorosas, com verrugas no nariz, 
chapéus compridos e pretos em formato de cone, montadas em cabos de 
vassoura, que criam gatos pretos e dão gargalhadas malignas, bastante parecidas 
com cacarejos. a rainha Má́ de A Branca de Neve de Walt Disney, o desempenho 
de Margaret Hamilton como a Bruxa Malvada em O Mágico de Oz e, por trás 
delas, uma longa tradição artística que se estende do século XII a Goya, fixaram 
essa imagem em nossas mentes. Provavelmente, nenhuma bruxa, em tempo 
algum, jamais tenha tido as características desse estereotipo.  

As características aportadas no traje de Kiki, nos remontam à uma cultura ocidental que fora 

construída sobre o fenômeno da bruxaria ocorrido na europa no final da Idade média. 

Ao referir-se aos traços característicos de sua personalidade, também podemos perceber ao 

mesmo tempo um hibridismo e uma ruptura. O jeito inocente, espontâneo e benevolente da 

personagem pode fazer com que por vezes ela aparenta ser frágil e não conseguir tomar atitudes 

sozinha, necessitando de auxilio para tudo. Ademais, seus traços arredondados e gestos delicados 

também contribuem para que o espectador tenha essa ideia.  

Conforme os estudos de Sonia Luyten (2012), essa representação de fragilidade relacionada ao sexo 

feminino é proveniente do Shojo (gênero de produção de animês ou mangás destinados ao público 

feminino que se encontra na faixa etária de 12 a 17 anos), fruto da sociedade moderna que coloca 

a mulher em um papel intermediário, nem de adulta nem de criança, em que seu corpo deve ser 

preservado e permanecer em desuso. Essa imagem fora criada segundo Michiko Okano (2014) pela 

sociedade de consumo, pois anteriormente, as meninas, ainda sexualmente imaturas, 

transformavam-se em mulheres a partir do momento no qual menstruavam e assim já poderiam 

ser consideradas aptas para reproduzir-se e trabalhar.  

A partir nos anos 70, com a ascensão do mangá em um sentido geral, popularidade e legitimação 

como um meio de entretenimento, deslanchando as vendas de revista em quadrinhos e livros, 

surgiu, como afirma Sonia Luyten (2012), a necessidade de um novo gênero de quadrinhos cujo o 

target era garotas do ensino médio ou mais velhas. Essas revistas foram denominadas Shōjo 

Mangá, a palavra 少女 (Shōjo), significa menina, destinando-se assim, as leitoras que se encontram 

na faixa etária dos 12 aos 17 anos. 

O conteúdo dessas revistas, retratavam mulheres jovens, que apresentam estrutura corporal de 

adultas, porém deveriam esperar seus pares. Desta forma, entende-se que os enredos dessas 

produções midiáticas eram bastante variados, abordando desde dramas históricos à ficção 

científica, entretanto gravitam sempre em torno de historias românticas. (LUYTEN, 2012) 

Os traços estéticos que transmitem a sensação de algo bonitinho que requer amor e cuidado, assim 

como os de Kiki, seriam provenientes, segundo professora e pesquisadora de história da arte 

japonesa Michiko Okano (2012) de uma estética denominada kawaii. Também fruto da cultura pop 



japonesa, porém originada no século XII foi derivada da palavra Kawayushi e conforme a autora 

“significava ter pena, vontade de fechar os olhos por estar diante de uma situação dolorosa” 

(OKANO, 2012, p.4). 

Okano (2014, p.4) nos elucida que o kawaii pode ser visto por meio de três variáveis, conforme o 

sociólogo japonês Miyadai Shinji, o ergonômico, o romântico e o gracioso: 

A primeira faz referência à leveza, maciez e brancura resultantes da busca de algo 
ergonômica e sensitivamente carinhoso, representado, por exemplo, pelos bichos 
de pelúcia. A segunda tem relação com a romantização de si e do que está ao 
redor por meio de uma visão subjetiva, como o desejo de construir “um universo 
envolvido pelo amor”. O último aspecto, o gracioso, faz parte do que é infantil, 
inocente, puro, alegre e dinâmico. 

Compreendemos assim que estética kawaii imputa halo de certa vulnerabilidade que necessita 

proteção, alusão essa provocada pelos traços de inocência e imaturidade visto constantemente em 

personagens produzidos nessa estética. 

Neste contexto, afirmamos que um contraste é proposto nas obras de Hayao Miyazaki através da 

maneira como se comportam suas personagens femininas. Apesar de apresentar uma estética 

“fofa”, se mostrarem infantis em alguma parte da trama, ou necessitadas de tutela, ao longo da 

narrativa o comportamento das mulheres de Miyazaki se modifica ao entrar em contato com sua 

força interior, elas se tornam independentes. Mesmo se encontram um amor, suas vidas não giram 

em torno deste tema ou de seus companheiros. Os personagens masculinos apenas estão ali para 

serem parceiros e as auxiliam em sua jornada sem tomar nenhuma decisão por elas. 

No caso específico da personagem Kiki, ela canaliza todas suas forças principalmente na direção de 

atingir seus objetivos que seriam: conseguir permanecer em uma nova cidade apesar de ser 

habitada apenas por estranhos e encontrar seu poder especial como bruxa. Nessa trajetória a 

protagonista deve enfrentar vários desafios e sobretudo cumprir diversas responsabilidades que 

não são nada características de uma menina de treze anos: trabalhar para poder manter-se no 

quartinho do sótão que a estranha tinha oferecido tão gentilmente. Além disso, deveria cuidar de 

seu gatinho de estimação até mesmo quando ela estava doente e atender seus próprios clientes, 

já que no desenrolar da narrativa fílmica, Kiki, decide abrir um próprio negócio, um serviço de 

entregas, no qual ela poderia usar de seu dom de voar uma vassoura para fazer entregas para os 

habitantes que solicitassem seus serviços. Nesse contexto a protagonista possui a responsabilidade 

de cumprir essas tarefas, mesmo se obstáculos aparecessem. 

Durante todo o enredo, podemos perceber que existe um certo interesse de Tombo pela bruxinha. 

Ele é garoto da cidade que encantado por ela e o seu jeito de ser, a trata com carinho mesmo desde 

o principio quando todos à trataram como uma estranha. Porém, ela segue sua vida e seus objetivos 

tentando cumprir uma meta atrás da outra, focada apenas em cumprir suas tarefas. 

As questões relacionadas ao romance são deixadas em um plano secundário, o que rompe com a 

maioria das produções midiáticas destinadas as garotas, como shōjo descrito anteriormente. 

Também podemos dizer que no decorrer do filme Kiki, ganha confiança em si mesma e descobre 

que pode executar as coisas sozinha, sem precisar de ajuda. Apreende com seus erros e mesmo 

com auxilio de outras personagens, as maiores mudanças provocadas na personagem, foram 



derivadas da sua própria percepção. Em outras palavras, podemos dizer que todo auxilio que ela 

obteve e aventuras não fariam diferença se ela mesmo não tivesse percebido a importância delas, 

caso contrário, tudo poderia permanecer como sempre fora. Desta forma, inferimos que ela 

adquire maturidade emocional, autoconhecimento e equilíbrio ao lidar com as adversidades, 

desconstruindo assim, o halo de necessidade de sempre obter ajuda e ser frágil. Apesar de ser 

apenas uma garota de 13 anos ela conseguiu feitos que poucas garotas da sua idade conseguem: 

mudou-se e adaptou-se em uma cidade na qual não conhecia ninguém. Montou seu próprio 

negócio, ganhava seu próprio dinheiro e cuidava de seu gato além de reconhecer e dominar o poder 

de voar. 

Lady Eboshi:  Solteira, Bela e Destemida 

Lady Eboshi é a antagonista do filme Princesa Mononoke (1997). Ela comanda a aldeia Tataraba, 

uma cidade conhecida por produzir ferro. O combustível necessário para manter as chamas das 

caldeiras de fundição acesas são derivados das árvores, por tanto os habitantes de sua aldeia 

desmatam a floresta que se encontra próxima ao povoado. Nessa floresta, habitam vários deuses, 

espíritos e animais que são inimigos declarados da comandante, pois ela deseja transformar a mata 

em mais terras de mineração para a cidade.  

Lady Eboshi assim como a maioria das personagens criadas por Miyazaki, não sofre com o crucial 

maniqueísmo característico das produções artísticas da indústria cultural. Seu ponto de vista 

confere às personagens um caráter ambíguo, complexa marca do sujeito moderno. A construção 

dos traços que moldam o caráter é equivalentes a construção do eu. A personagem, é retratada 

sem marido ou família, quase sempre com uma arma na mão, sem temer a nada. Ao mesmo tempo 

é aclamada e respeitada pelos habitantes de seu povoado, que é composto na sua maior parte por 

prostitutas, das quais a “antagonista” havia comprado seus contratos para liberá-las das condições 

precárias em que viviam, dando a elas um lar, contrariando a sociedade que imputa um halo 

estigmatizado à elas, acreditando que elas eram seres humanos como todos os outros. Percebemos 

assim que seu destino é reflexo de suas próprias atitudes.  

Apesar de aparentar ser uma gueixa, mesmo que por poucos instantes, para os olhos leigos 

ocidentais, a personagem Lady Eboshi é uma guerreira do período Muromachi (1336-1573) - época 

na qual o diretor se inspirou para fazer o filme. No Japão existe desde antes deste período vestígios 

históricos que comprovam a existência de mulheres que também lutavam. De acordo com Caren 

Gutierrez e Marilyn MacGregor (2009), os famosos contos de guerra - histórias que narravam as 

vidas de guerreiros e suas batalhas, escritos por volta dos 900s aos 1600 - servem como fontes 

confiáveis de informação para compreender no que consistia a vida dos guerreiros no continente. 

Baseados em fatos reais, essas narrativas eram poderosas cheias de conotações históricas, e 

personagens pungentes. Ainda conforme as autoras, nos chama atenção um conto em particular: 

Os contos de Heike. Situado nos anos 1100, que traz em seu enredo uma personagem, guerreira 

samurai chamada Tomoe Gozen. Bonita, decidida e brutal, toma uma posição diferente do que era 

considerado comum na época ao sair do estado de submissão.  

Em geral, as mulheres samurai levavam uma vida dura, vinculadas por submissão 
ao marido, aos pais do marido e aos seus filhos. Poucas lutavam em batalhas, mas 
no Heike, Tomoe demonstra força de caráter, coragem física, e determinação na 



defesa de seu amor Kiso Yoshinaka. (GUTIERREZ; MACGREGOR, 2009. p.26, 
tradução nossa) 

O conto descreve a personagem como bela. Assim como ela, Lady Eboshi possui a com sua pele 

branca, cabelos longos presos em um coque no alto da cabeça e lábios vermelhos, não deixando de 

lado sua feminilidade, mesmo ao ter que tomar medidas tão bruscas e atos violentos. Apesar da 

maquiagem e aparência física serem parecidas com as das gueixas, as atitudes bruscas e os metiês 

são completamente destoantes.  

Segundo os estudos de Michiko Okano (2012) a palavra gueixa é formada pela união de dois 

ideogramas que correspondem ao significado de pessoa + arte. Esta palavra é utilizada para nomear 

mulheres que possuíam habilidades artísticas como cantar, dançar, tocar instrumentos e etc. para 

entreter os homens. Já as mulheres guerreiras, segundo Streatfield (2016) eram chamadas no Japão 

feudal de onna-bugeish. Essas mulheres eram treinadas pelos seus maridos deveriam servir 

geralmente ao mesmo lorde que eles. Elas assumiam o posto de seus esposos e defendiam suas 

casas e a terra local quando os respectivos samurais saiam para lutar em outros territórios, o que 

era considerado uma vantagem para as sociedades que usavam mulheres como guerreiras. 

Durante o período feudal japones, desde o final século XII ao inicio dos XIV 
senhores feudais locais, muitas vezes convocavam os seus samurais do sexo 
masculino para lutas, deixando as mulheres no comando das propriedades 
samurai. Durante o período feudal turbulento, esperava-se que as mulheres 
samurais defendessem sua casa e sua cidade de invasores ou ladrões, enquanto 
seus maridos estavam em guerra (STREATFIELD, 2016, p.6, tradução nossa). 

Diferentemente dessas mulheres, Lady Eboshi aparenta ser solteira. Sua habilidade em lutar e de 

sair-se bem nos conflitos, aparentam terem sido adquiridas por ela própria e não através de seu 

marido - como o costume das mulheres guerreiras japonesas. Os motivos pelos quais a motiva a 

lutar, também divergem do da personagem dos contos de Heike que envolve o amor.  

Talvez, Lady Eboshi tivesse uma concepção do casamento a frente do seu tempo, como 

Yamakawam descreve:  

A instituição do casamento começou com a subjugação das mulheres pelos 
homens durante a batalha. As mulheres viraram posse e tornaram-se 
propriedade pessoal dos homens, que estão sendo compradas como objetos de 
trabalho [...]” (SATO, 2003, p.21).   

De acordo com ela, quando duas pessoas se casam, ao invés de existirem duas pessoas, existe 

apenas uma, e geralmente essa pessoa é o homem, a mulher se anula completamente, 

submetendo-se e reprimindo seu ego. Nesse contexto podemos inferir através de um estudo feito 

no Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Seguridade Social descrito pelo site da 

embaixada japonesa22, que homens e mulheres acreditam que o casamento resultaria na restrição 

de suas ações, dificultando relacionamento com os amigos, alterando estilo de vida além de trazer 

fardos psicológicos no que tange a ter que sustentar uma família. A taxa de mulheres entre 25 e 19 

anos que permaneceram sem se casar subiu de 24% em 1980 para 59,9% em 2005. 

                                                           

22 http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/genero.html 



Lady Eboshi apesar de ter sido retratada em outra época, ela representa esse espírito moderno de 

mulheres independentes, plenas e sem pretensões de casar. Ela é livre traça seu próprio caminho 

e constrói seus objetivos, pensando somente nela e nas concepções as quais julga serem justas. 

Não possui vínculos à ninguém ou qualquer traço de devoção ou lealdade à um lorde, ao contrário 

do caso de Tomoe. Sem marido nem família ou filhos, apenas procura fazer o bem para os cidadãos 

de sua aldeia e tenta salvar mais vidas (aquelas das quais julga ser digna de serem salvas, por critério 

próprio). 

Conclusão 

Através desses dois exemplos podemos perceber que mesmo com traços estilísticos característicos 

da animação japonesa, que retratam meninas esbeltas e pálidas de olhos grandes e também 

vestimentas tradicionais japonesas - como a Lady Eboshi que porta quimono e maquiagem como 

as gueixas -, características de outras culturas se fundem - como as vestimentas da personagem Kiki 

ou até mesmo a personalidade empreendedora das duas-  o diretor cria personagens complexas 

que além de romper com o clichê, exploram questões significativas relacionadas ao papel da 

mulher. Em ambas as personagens, vimos que as questões de romance ou família são secundárias. 

Elas são independentes e traçam o próprio destino, o que transgride por completo a associação da 

mulher japonesa - criada historicamente – ao ambiente doméstico, submissão e devoção à família. 
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Resumo 
Este artigo é o relato do desenvolvimento de um roteiro para game (jogo digital) educativo, um produto 
editorial resultante da pesquisa de mestrado profissional no Programa de Pós-graduação em Mídia e 
Tecnologia. O objetivo é propor um modelo de veiculação e utilizar jogos digitais em sala de aula, em especial 
nas áreas de Ciências Sociais e de Linguagens na Educação Básica, bem como modelar processos para 
produção e negócios, a partir da criação seriada de jogos educativos. O protótipo é uma adaptação lúdica de 
"Macunaíma", de Mario de Andrade - escolhida por sua relevância educativa e literária, além de ser leitura 
obrigatória no Ensino Médio, e subsequentemente, nos mais diversos vestibulares das universidades 
nacionais. A narrativa interativa é uma adaptação e um recurso indispensável para a produção de um game, 
que mesmo propondo certas licenças poéticas, não deixa de oferecer aos jogadores um percurso narrativo 
que os conduza ao final canônico da obra. O jogo também trabalhará percursos narrativos e realidades 
alternativas, dentro dos cenários e dos personagens originais idealizados. Por isso, é importante considerar 
que no desenvolvimento de um jogo narrativo, parte essencial do trabalho se dá na construção da narrativa 
e em sua articulação interativa. Todavia, ainda são poucas as ferramentas disponíveis para trabalhar com 
produção de roteiro interativo. Por isto, pensamos em utilizar softwares de “mapa mental” como X-Mind ou 
MapMind, para estruturar os veios narrativos e organizá-los adequadamente para que pudéssemos escrever 
rapidamente o roteiro que se seguiria. Desta forma, até para tornar a estrutura mais articulável, a escaleta 
de produção foi feita por meio do uso de cartolinas, post-its, e indicações manuais e coloridas das mudanças 
e encruzilhadas, entre outros. Da mesma forma, escrever o roteiro exigiria uma ferramenta específica – quer 
para ser produzido em português ou inglês e facilitar a tradução, como para poder tornar a estrutura 
efetivamente interativa, com suas escolhas e desdobramentos narrativos. Na ausência de uma ferramenta 
adequada que estivesse disponível ou que fosse de amplo domínio e conhecimento dos participantes, o 
roteiro foi criado com um formato de arquivo de texto, sem muitos recursos adicionais, em versões paralelas. 
O protótipo já está em fase de produção, e sua estrutura elementar servirá de molde para posterior criação, 
reprodução e distribuição de outros jogos com a mesma natureza, gênero e finalidade, uma vez que um dos 
objetivos da pesquisa é, mais que proceder à criação de um protótipo, documentar a modelagem de um 
processo reprodutível e acessível, principalmente, para os profissionais de educação. Assim, para que a 
posterior criação e reprodução do modelo fosse possível, documentamos tanto os processos de adaptação, 
de multirramificação da narrativa e da translinearidade dos veios narrativos conforme as exigências dos 
parâmetros nacionais curriculares – tal qual proposto na pesquisa – com o objetivo de habilitar o game de 
"Macunaíma" como objeto de aprendizagem em sala de aula. 
Palavras chaves: Roteiro para Game, Narrativas Multirramificadas, Games Educativos, Adaptação 
Audiovisual, Percursos Narrativos 
 
Abstract 
This article is a report concerning the development for a script / roadmap for an educational game made to 
be presented as the result of a Research concerning the Professional Mastery Post Graduation Program in 
Media and Technology. We aim to propose a placement model and the usage of digital games in the 
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classroom, especially in the areas of Social Sciences and Languages in Primary Education and modeling 
processes for production and business, regarding the serial creation of educational games. The prototype is 
an adaptation of "Macunaíma", a book written by Mario de Andrade - chosen for its educational and literary 
relevance, and its reading is required in high school, and subsequently in various vestibular in national 
universities. The interactive narrative is an adaptation and an indispensable resource for the production of a 
game, even proposing certain poetic license, it  offers the players a narrative path that leads to the canonical 
ending of the story. The game will also develop narrative paths and alternative realities within the scenarios 
and idealized original characters. Therefore, it is important to consider that concerning the development of a 
narrative game, an essential part of the work takes place in the narrative construction and its interactive joint. 
However, there are still few tools available to work with interactive script production. The usage of software 
that create Mind Maps such as X-Mind or MapMind to structure the narrative shafts and arrange them 
properly is essential, in order to give usa the possibility to quickly write the script that would follow. Thus, even 
to make the pivotable structure, The production of a “escaleta” (a kind of story board) was made through the 
usage of cardboards, post-its, and manuals and colorful indications of changes and crossroads, among others. 
Similarly, writing the script would require a specific tool - either to be produced in Portuguese or English and 
facilitate the translation, as to be able to make effective interactive structure with their choices and narrative 
developments. In the absence of a suitable tool that was available or was broad domain and knowledge of 
the participants, the script was created with a text file format, without many additional resources, in parallel 
versions. The prototype is already in production, and its elemental structure will serve as a template for 
subsequent creation, reproduction and distribution of other games with the same nature, gender and purpose, 
as one of the research goals is more than proceed to creation a prototype, document modeling a reproducible 
and accessible process, mainly for education professionals. Thus, for subsequent creation and reproduction of 
the model possible, documented both adaptation and multibranching processes of narrative and 
translinearity of narrative shafts as per the requirements of the curriculum national parameters - as proposed 
in the research - in order to enable the game of "Macunaíma" as a tool for digital learning in the classroom. 
Keywords: Script for Game, Multi Branched Narratives, Games Education, Audiovisual Adaptation, Narrative 
Pathways. 

 

Introdução 

“Na Trilha de Macunaíma” é um jogo em que o jogador assume o papel do personagem principal 

do célebre livro “Macunaíma – o herói sem nenhum caráter”, do escritor modernista Mário de 

Andrade. O artigo em questão é o relato do desenvolvimento do roteiro para o game (jogo 

digital) educativo, um produto editorial resultante da pesquisa de mestrado profissional no 

Programa de Pós-graduação em Mídia e Tecnologia, da Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação – FAAC, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Campus 

de Bauru. A pesquisa tem por objetivo modelar e parametrizar Games de Narrativas Interativas, 

que possam efetivamente ser utilizados em sala de aula, em especial nas áreas de Ciências Sociais 

e Linguagens na Educação Básica. O desenvolvimento do roteiro também permite sistematizar 

e padronizar os processos para a produção de séries de jogos educativos e pedagógicos para as 

áreas mencionadas. Os jogos digitais seguem uma lógica bastante simples de narrativa e de ação: 

na medida em que o jogador vai tomando as suas decisões, ele tanto pode alcançar o final canônico 

(tendo seguido rigorosamente, ou ao menos uma grande parte, das decisões que o próprio 

Macunaíma realiza durante a sua trajetória e passagem pelos “pontos de encruzilhada do jogo”, de 

forma que sejam as mesmas que o personagem tomou em sua história original). Contudo, se o 

jogador optar por tomar decisões não canônicas do jogo, ele começará a conhecer realidades 

alternativas, e passará a ter contato com outros conteúdos e narrativas, que também são 



pertinentes à cultura popular brasileira, são outros percursos narrativos alternativos, criados a 

partir da multirramificação da narrativa.  

Assim, a narrativa poderá ramificar a tal ponto que tanto Macunaíma poderá acabar rumo a Lisboa, 

depois de ter sua maloca comida pelas saúvas ou transformar-se em estrela (tal qual no final 

canônico), como a personagem (e o jogador) pode seguir outros destinos, (o jogador terá pelo 

menos 10 alternativas para conduzi-lo), que estão sendo pensados para o jogo original. Ou seja, 

para produzir uma narrativa efetivamente interativa, além do eixo narrativo principal (o que 

chamamos de narrativa canônica), a obra possibilita que os capítulos do jogo (baseados nos 

capítulos do próprio livro) sejam rearranjados, gerando novos eixos narrativos derivados 

diretamente da história original. Ainda, são criadas realidades paralelas a partir da obra original, de 

maneira que as narrativas embutidas no próprio game abrem possibilidades para que o jogador 

desvende e desenvolva outras possibilidades de escolhas e de finais, que também levam aos 

complementos transmidiáticos deste game educativo.  

Tanto para entretenimento, quanto para educação, o jogo tem um grande potencial para ser 

utilizado na construção de narrativas complexas, que em educação são instrumentos didático-

pedagógicos necessários para desenvolver as capacidades cognitivas e os repertórios almejados 

para os processos de ensino-aprendizagem nas áreas de Linguagens e Ciências Sociais.  

Ou seja, no princípio a pesquisa previa apenas a prototipagem de um jogo digital educativo com 

narrativa interativa; na medida em que avançamos com os experimentos da adaptação de 

“Macunaíma”, que utiliza conceitos audiovisuais, narrativos e educacionais, foi possível ampliar a 

concepção de games educativos para atender diversas possibilidades lúdicas e didáticas.  

Assim, de maneira específica, este artigo retrata uma das etapas do processo de criação e produção: 

a roteirização do game educativo (jogo digital), uma adaptação para narrativa audiovisual e 

interativa da obra "Macunaíma", de Mário de Andrade - escolhida por sua relevância lúdica, 

educativa e literária, além de ser leitura obrigatória no Ensino Médio, e subsequentemente, nos 

vestibulares das universidades brasileiras. Construir uma narrativa interativa para um game exige 

que o adaptador trabalhe com certas licenças poéticas, pois os percursos narrativos levam a 

personagem (e o jogador) aos mais diversos finais (o canônico e os derivados), mas também 

trabalha novos percursos narrativos e realidades alternativas, dentro dos cenários e das 

personagens originais. No game surgem narrativas secundárias e complementares, que são 

dispostas nos assets (recursos do jogo) adicionais propostos (o Card Game, o Board Game e no 

aplicativo de segunda tela de web, que podem agregar, por exemplo, infográficos interativos). Por 

isso, que a roteirização é a parte vital do trabalho: é a etapa de construção da narrativa e de toda a 

sua articulação interativa.  

Pensando Macunaíma para a Interatividade dos Games 

Usar “Macunaíma”, uma obra clássica e complexa, para ser um argumento narrativo que permitirá 

articular toda a ação lúdica de um game, exige uma adaptação mais fiel possível ao original, para 

que ela possa cumprir o objetivo educativo em sala de aula. Á primeira vista, pode dar uma 

impressão ao leitor, de haver mais facilidade na adaptação, do que na criação de uma nova história. 

No entanto, Macunaíma é uma obra complexa, cheia de nuances e de peculiaridades e que utiliza 



um vocabulário não formal. Embora seja um dos grandes romances do modernismo nacional, é 

uma narrativa extremamente crítica à conformação da sociedade brasileira, o personagem título é 

“um herói sem nenhum caráter”, um anti-herói, um índio que representa a maioria do povo; ele 

vive no interior, mas sente a sedução da metrópole e deseja dominar a grande máquina devoradora 

de homens, ou o Piamã, que rouba sua pedra mágica, sua “Muiraquitã”. 

Mesmo o personagem principal é fantasioso e extremamente complexo. Ele encarna uma crítica 

crua e rude da sociedade brasileira, de seu fascínio pelo “culto”, pelo “civilizado”, pelo progresso 

quase fascista que molda as grandes metrópoles, como São Paulo. As críticas feitas por Mário de 

Andrade, em Macunaíma, são concisas ao misturar os traços que denunciam nossa formação 

mestiça, tanto cultural quanto “racial”, mas que são massificadas e “branqueadas” no processo 

civilizatório eurocêntrico. Ainda, as críticas do autor também se estendem à linguagem culta dessa 

mesma sociedade europeizada e que busca ignorar a sua mestiçagem. O autor suplantou tais 

idiossincrasias fazendo uso da mitologia e do lendário popular numa rapsódia mestiça brasileira, 

ele registrou e utilizou aspectos do folclore brasileiro, que eram pouco retratados até aquela época. 

Todos os aspectos literários de “Macunaíma” fazem com que a obra possa ser adaptada para 

incorporar toda a interatividade desejável para um game, um processo que vai transformá-la em 

uma narrativa interativa multirramificada. A obra de Mário de Andrade apresenta uma linearidade 

maleável, que mesmo apresentando um veio narrativo central e canônico, torna-se fácil para 

explorar essa maleabilidade narrativa ao ser convertida em um roteiro audiovisual e interativo. 

Mário adotou uma estrutura inovadora, tanto para uma obra modernista e até os dias de hoje; 

“Macunaíma” não segue uma ordem cronológica ou espacial, dialoga com o Surrealismo e 

apresenta aspectos ilógicos, fantasiosos ao adotar o uso recorrente de lendas durante a narrativa. 

Estruturando o Roteiro Interativo 

Na roteirização de um jogo narrativo, uma das partes essenciais do trabalho é o desenvolvimento 

de sua articulação interativa. Assim, até para tornar a estrutura mais articulável, a escaleta inicial é 

feita com o uso de cartolinas, post-its, e indicações manuais coloridas das mudanças e 

encruzilhadas, entre outros detalhes apontados durante o processo criativo.  



 

Figura 1 – Modelo de Escaleta em Cartolina e Post-its usada em projeto prévio. 

 

 

Figura 2 – Modelo de Escaleta em Cartolina e Post-its usada em projeto prévio. 

 

A partir desse ponto de criação, com uso de uma escaleta analógica, vamos trabalhar com um 

software de mapas mentais, como o X-Mind, para organizar adequadamente os veios narrativos 

reproduzindo numa versão digital, a estrutura física da escaleta para criarmos com as indicações de 

multirramificação, a primeira parte do roteiro interativo, sem ainda inserir o texto original.  

Constatamos que um roteiro interativo que pudesse ser automaticamente transposto para dentro 

de uma engine de criação de games, iria exigir uma ferramenta específica para ser produzido em 

português ou inglês. Isto, tanto poderia facilitar o manejo e a eventual tradução, como tornaria a 



estrutura efetivamente interativa, com todas as suas escolhas e desdobramentos narrativos. Como 

não tínhamos uma ferramenta ideal, nossa melhor opção foi associar cada uma das partes de texto 

pertinentes, aos links inseridos no meio do roteiro. O recurso foi criado por nós, com uso do 

software X-Mind. Com a inserção dos textos, pudemos organizar as multirramificações e dar acesso 

aos textos da narrativa final do game. 

O roteiro constituído: notações de cenários, pontos de virada e personagens 

A partir da constituição da escaleta, foi iniciada a disposição do texto em relação aos cenários e 

definidos os pontos de virada e de encruzilhada, além dos personagens. Um exemplo de página 

deste roteiro em específico é o que consta a seguir: 

 

NA TRILHA DE MACUNAÍMA – POR JANAINA LEITE DE AZEVEDO 

ROTEIRO 1 DO PROJETO DE JOGO TRANSMÍDIA (BASE) – JOGO DIGITAL PARA PC 

TELA 1 - Tela preta. Algumas sombras em tom um pouco mais claro se destacam sobre o fundo 

preto, formando uma leve moldura em forma de folhagem.  

[Legenda / Narração em Off] 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era prêto retinto e filho do 

medo da noite. 

[Sonoplastia - um leve barulho de água correndo no rio] 

Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera LINK APP 

WEB, que a índia Tapanhumas LINK APP WEB pariu uma criança feia. 

[Sonoplastia – choro de uma criança nascendo] 

Essa Criança é que chamaram de Macunaíma. 

TELA 2 – Tela com o nome do game (trademark), e créditos para a obra de Mário de Andrade. 

Introdução. 

TELA 3 – Macunaíma, criança, sentado na terra brincando. Mato atrás. Música do game de fundo. 

[Legenda / Narração em Off] 

Já na meninice fêz coisas de sarapantar LINK DICIONÁRIO. 

De primeiro, passou mais de seis anos não falando. 

Si o incitavam a falar exclamava: 

[Voz de Macunaíma] Ai! que preguiça LINK APP WEB! 

e não dizia mais nada.  

TELA 4 – Maloca. Macunaíma está na esteira / rede (jirau de paxiúba) de dentro da maloca. 

[Legenda / Narração em Off] 

Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba LINK APP WEB, espiando o trabalho dos outros,  

e principalmente, dos dois manos que tinha 

[Maanape aparece] Maanape LINK APP WEB, já velhinho 



[Jiguê aparece] e Jiguê LINK APP WEB, na força do homem. 

TELA 5 – **Delimitação de Atributos 1** Saúvas com cabeças decepadas Tela estática. 

ATRIBUTO – CARÁTER – 5 PONTOS INICIAIS 

[Legenda / Narração em Off] 

[Inserção não Original] Saúvas rondavam a maloca onde ficava Macunaíma. Vez ou outra, olhava 

pra elas, e olhava... 

{Se o jogador escolhe que sim, ele delimita que esse Macunaíma que ele personifica é capaz de 

abusar dos mais fracos quando a oportunidade se apresenta}  

MECÂNICA > MENOS 1 PONTO DE CARÁTER 

MECÂNICA > MAIS 1 PONTO PARA A CONQUISTA “Na trilha de Macunaíma” 

[Legenda / Narração em Off] 

[OPÇÃO 1] O divertimento dêle era decepar cabeça de saúva. 

{Se o jogador escolhe que talvez, assinalando que só o faz quando se sente ameaçado, ele delimita 

que esse Macunaíma que ele personifica é capaz de violência quando atacado}  

MECÂNICA > 0 PONTO DE CARÁTER 

[Legenda / Narração em Off] 

[OPÇÃO 2] Vez ou outra, quando uma chegava perto demais e corria o risco de picar-lhe os pé, o 

divertimento dêle era decepar cabeça de saúva. 

{Se o jogador escolhe que não, ele delimita que esse Macunaíma que ele personifica tem força 

moral, e um caráter protetor}  

MECÂNICA > MAIS 1 PONTO DE CARÁTER 

[Legenda / Narração em Off] 

[OPÇÃO 3] Mesmo quando lhe picavam, Macunaíma não se mexia, falava de novo, “Ai, que 

preguiça”, e mesmo com raiva da picadura, virava-se pro lado e resistia a vontade de decepar a 

cabeça das saúva que zanzavam por ali. 

Tratando-se de um roteiro de jogo digital, trabalhar com o conceito de cena não dá ao game-

designer a real espacialidade da construção do jogo, tela a tela. Por isso, entendemos que a melhor 

maneira de trabalhar é indicar em cada tela o conteúdo a ser apresentado. Ainda, essa disposição 

ajuda na configuração do jogo na engine e também na disposição dos gráficos. 

Como pudemos perceber, outro ponto de destaque em um roteiro para game é que, mais do que 

demarcar as histórias e os seus elementos narrativos (como cenários, personagens e pontos de 

virada), ele deve assinalar da melhor maneira possível, os pontos de interação, de delimitação de 

atributos e habilidades da personagem, as encruzilhadas em que o jogador deve tomar decisões e, 

assim, decidir por qual caminho irá prosseguir no jogo. 

Sem essas indicações, o game-designer não é capaz de delimitar adequadamente os assets de que 

deve dispor no jogo em questão. 



Todas essas notações devem estar claras, padronizadas e bem delimitadas para que possam ser 

adequadamente usadas por aqueles que desenvolverão o produto digital do game. Da mesma 

forma, elas deverão conter ainda, os links externos, como ocorre neste produto transmídia que nos 

propusemos a desenvolver. No caso do excerto acima, todas as vezes em que dispomos a notação 
LINK APP WEB ou ainda LINK DICIONÁRIO, estamos nos referindo aos links dos assets vinculados ao projeto 

e, mais especificamente, ao aplicativo de segunda tela na web e também ao infográfico interativo 

“Dicionário Mário de Andrade”, com dados e levantamentos lexicográficos feitos pelo autor e a 

partir da obra dele. 

Assim, a expansão transmidiática do jogo, com outros assets e produtos visa dar ao jogador, uma 

experiência mais completa e efetiva. Afinal, todos os dispositivos anexos ao produto base (o jogo 

digital para PC) foram pensados para complementar a experiência de leitura da obra, que serviu de 

arcabouço temático ao protótipo de game. 

Cada um dos elementos que foram constituídos e que fariam parte do projeto transmídia, 

constituem-se, ainda, como complementos didáticos do jogo e da própria obra, Macunaíma, em 

sua concepção original. Apresentados na introdução do artigo, cada um deles foram retomados 

para abordar de forma mais objetiva, como foi feita a roteirização de cada uma das estruturas que 

os compõe. Quanto maior a interação do jogador com a narrativa digital e com os demais assets 

transmidiáticos, mais exponencial será a sua curva de aprendizagem acerca da obra e dos 

conteúdos nela dispostos. 

Este projeto trata de um roteiro transmídia e todas as suas narrativas embutidas no Card Game 

devem estar previstas no roteiro, tanto por meio de links, quanto por meio da continuidade da 

narrativa, que se inicia no jogo principal (o produto para PC) e termina no Card Game. Um exemplo 

disso, é que no roteiro, quando aparece Ci, a Mãe do Mato, aparece a Carta dela no Card Game, o 

Link de Ci no Dicionário Mário de Andrade (Infográfico Interativo). Também no Board Game, o mapa 

do território referente a ela pode ser vislumbrado no canto da tela. Ou seja, a Narrativa Principal 

introduz a personagem, mas a sua narrativa se desenrola, continua e delimita-se nos demais assets, 

formando o projeto transmidiático deste jogo. 

Card Game – O Baralho de Macunaíma 

O jogo de cartas, ou Card Game, apresenta-se bastante aberto e capaz de propiciar a criação e o 

desenvolvimento de narrativas emergentes (isto é, narrativas formais ou informais que surgem a 

partir da experiência do jogador). Ele possui uma versão digital e uma analógica do Card Game, que 

consiste de uma disputa de batalhas por turnos, que se baseia nas figuras mitológicas e lendárias 

que se apresentam na história de Macunaíma. Há ainda, Cartas de Energia e Cartas Elementais – 

que dão forças e vantagens aos personagens do Card Game. 

Cada jogador atua com um deck (baralho) formado por 20 personagens, 30 Cartas de Energias, 30 

Cartas Elementais e até 10 Cartas Livres ou Especiais, sobre um Mat (tapete ou dispositor) onde as 

cartas são colocadas para o embate. 

A base de construção da Carta de Personagem calca-se nas pesquisas que Mário de Andrade 

realizou acerca do folclore brasileiro, incluindo especialmente, os personagens dispostos no livro 

“Macunaíma – o herói sem nenhum caráter”, como Ci – a Mãe do Mato, Piamã – o Gigante 



Devorador de Homens, etc. O arquétipo de cada personagem define as suas habilidades e os seus 

poderes, os seus defeitos e suas fraquezas, as suas características elementares como bônus, 

atuação, afinidade com outros personagens, pontos fracos e fortes. 

Já as cartas de energia podem ser baixadas sobre as cartas dos personagens, para aumentar ou 

diminuir a sua defesa / ataque. As cartas elementais, por sua vez, aumentam ou diminuem o 

número de jogadas, alteram vantagens e desvantagens, criam ou anulam pontos fracos e fortes, 

entre outros. 

Board Game – O Jogo de Tabuleiro dos Territórios por onde Macunaíma passa 

Este asset consiste de um jogo de tabuleiro, em forma de Maze (labirinto), com múltiplas entradas 

e saídas, e territórios a conquistar. Para entender o funcionamento do jogo, veja o quadro a seguir: 

Elementos: 

Pinos – representam os personagens que percorrem o tabuleiro “Na Trilha de Macunaíma”. 

Ampulhetas – representam a mudança de ciclos, dia e noite, tempo de viagem, etc. segundo as 

regras traçadas para o jogo. 

Saúvas – contam os pontos e as casas percorridas no Maze. 

Objetivos do Jogo: 

Recuperar um item perdido (Por exemplo, a Muiraquitã na Selva de Pedra em que habita Piamã, 

o gigante devorador de homens) 

Conquistar um território, decifrando os enigmas e charadas da história e de suas lendas (por 

exemplo, A Casa de Ci, a Mãe do Mato). 

 

A intenção do jogo é fazer o jogador entender as dinâmicas sociais, culturais e histórico-geográficas 

pertinentes à cultura popular brasileira e ao folclore pesquisado por Mário de Andrade. Também 

ensinar como os povos indígenas e mestiços trabalham a manutenção de suas tradições utilizando 

lendas, a resistência cultural, a perseguição histórica??? associada à desapropriação de valores e 

de papéis sociais e à transculturação. O Board Game tem uma conexão direta com os infográficos 

e o asset de segunda tela (web), além, de obviamente expandir a narrativa apresentada no jogo de 

base do projeto, o game para PC. 

Infográficos Interativos – O Dicionário Mário de Andrade 

Apresentamos também um infográfico paradidático, com dados educacionais e extrapolações 

fantásticas da narrativa do “herói sem nenhum caráter”. Este asset consiste de uma estrutura 

interativa, web-based, em que o jogador pode aprender os conteúdos da narrativa principal, e 

também entender narrativas próprias de cada um dos elementos que ele acessa. Ao mesmo tempo 

que o infográfico se apresenta como um dicionário, ele pode exibir mini-documentários, 

animações, documentos históricos e propostas de constituição de novas narrativas por parte do 

jogador, utilizando o Board Game e o próprio jogo para PC (o acesso a este asset abre novas opções 

no jogo – no roteiro, essas possibilidades aparecem ou como hidden objects ou como links para 

outras realidades e dimensões míticas e fantásticas). 



***** 

Neste projeto estão integrados o game e os demais assets, que juntos constituem o projeto 

transmídia fruto do roteiro interativo proposto. Só é possível pensar em sua constituição, 

articulação e realização, após estudos detalhados da ecologia dos meios que integram as 

plataformas com as quais trabalhamos para ambientar este game / jogo digital. Assim, ao 

considerar que conteúdos autônomos (como os dos diversos assets aqui relacionados) podem, 

mesmo sendo relacionados e complementares, valer-se de múltiplas linguagens e de abordagens, 

exatamente por serem interativos; também, são narrativas que conseguem circular em diversas 

plataformas, analógicas e digitais, então, o desafio é constituir uma narrativa interativa e 

transmidiática que dialogue efetivamente com toda uma geração de Nativos Digitais, que hoje 

ocupam os bancos escolares e que necessitam de ferramentas que efetivamente façam parte de 

seus hábitos cotidianos e integrem os seus repertórios culturais. 

Considerações Finais 

Neste momento, o protótipo do game já está em fase de produção, o roteiro de “Macunaíma” está 

sendo construído capítulo a capítulo e o jogo digital integra assets e narrativas multirramificadas. 

Nesta etapa, o processo de roteirização documenta tanto as adaptações da escrita original para a 

narrativa audiovisual, quanto as multirramificações exigidas pela narrativa gameficada, que cria 

uma variedade de eixos narrativos pré-dispostos. Também utilizamos a translinearidade, que serve 

para eleger as etapas que posteriormente, com o produto final pronto, serão explicadas e 

detalhadas para uso dos professores e das instituições de ensino, que desejarem trabalhar com 

este game em sala de aula. O game poderá servir como uma ferramenta efetiva do processo de 

ensino-aprendizagem, como material de apoio construído especificamente para a apresentação de 

conteúdos, conforme as disposições dos parâmetros curriculares nacionais (PCNs), não apenas 

como material lúdico e extracurricular. 

O jogo digital central e os demais assets que com ele integram o projeto transmídia cuja roteirização 

é descrita pelo artigo, só foram possíveis de serem articulados e realizados após estudos detalhados 

da ecologia dos meios que integram as plataformas com as quais trabalhamos no ambiente dos 

games / jogos digitais. Assim, consideramos que conteúdos autônomos (como os dos diversos 

assets aqui relacionados) podem significar uma contribuição para o desenvolvimento de jogos em 

educação, em especial, nas áreas de Linguagens e Ciências Sociais.  

A roteirização deste projeto assume o desafio complexo, tanto de servir como um protótipo de 

desenvolvimento de narrativa literária contínua, ou quanto de introduzir as multiconexões traçadas 

entre todos os assets do projeto. Afinal, não há como ignorarmos na contemporaneidade midiática, 

as mudanças ou as reinterpretações que as narrativas (literárias, históricas, cotidianas ou eruditas), 

enquanto ato de contar histórias, passaram e ainda passam ao serem inseridas nos fluxos de 

convergência de meios, de suportes, de linguagens e das novas formas de recepção e consumo de 

mensagens. O contexto atual, entendido por algumas correntes teóricas, como uma pretensa 

“sociedade da informação e do conhecimento”, também trouxe consideráveis mudanças no 

comportamento cotidiano e cultural do jovem (nativo digital) brasileiro. São mudanças que 

determinam as relações das novas gerações com os dispositivos, as mídias e as linguagens digitais 



e como elas convivem nos ambientes escolares, com as práticas de ensino-aprendizagem, ainda 

presenciais, orais e escritas. 
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Into your Body, under your skin, beyond your sences: A estética do 

videogame no filme “eXistenz”  

 

Ivan Mussa Tavares Gomes e Yuri Garcia 24 
 

Resumo: 
A relação entre cinema e videogames pode ser analisada de diversas formas. As proximidades entre as duas 
mídias são enormes, principalmente quanto à linguagem audiovisual da qual ambas se utilizam. Assim, 
poderíamos pressupor que o diálogo entre games e filmes ocorre com simplicidade e com frequência. Os 
casos mais óbvios seriam as transposições de um meio para outro. Enquanto os videogames possuem uma 
longa tradição de lançar jogos baseados em filmes, a relação inversa ocorre com mais dificuldades. O processo 
se iniciou apenas em 1993 com “Super Mario Bros.”. O filme foi um fracasso de crítica e de público e assim 
começou uma discreta serie de tentativas frustradas (embora alguns casos como as franquias de Silent Hill, 
Tomb Raider e Resident Evil tenham conseguido uma repercussão mais positiva).  
Atualmente, a indústria dos videogames cresce massivamente chegando a render mais do que a 
cinematográfica. Entretanto, pensar nos diálogos entre essas mídias apenas no âmbito das transposições 
exclui complexidades maiores que apresentam aspectos interessantes e que são cada vez mais vistos no 
cinema.  
O cinema não iniciou sua utilização de elementos dos videogames com uma transposição. A inauguração dos 
videogames no cinema se deu em 1982 com “Tron” de Steven Lisberger, que misturava animação digital, 
linguagem de computadores e videogames. Assim, criou-se uma “estética” de videogames, que é bastante 
utilizada no atual cenário cinematográfico que seria, na verdade, uma utilização de uma imagem 
computadorizada, ou seja, o uso dos efeitos visuais que tanto os jogos quanto os filmes tem em comum. 
A proposta desse trabalho é de abordar um outra vertente, a partir do filme “eXistenZ” de 1999, dirigido por 
David Cronenberg. Uma “estética” não só no sentido visual, e sim no sentido técnico de como o jogo funciona 
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para montar seu estilo e narrativa (algo que as adaptações, que seriam bons territórios pra desenvolver esse 
potencial, tendem a ignorar). 
O filme de Cronenberg aproveita curiosas estratégias para criar uma complexa narrativa que simula o 
processo lúdico de imersão nos videogames e ainda propõe possíveis articulações entre as noções de real e 
virtual; orgânico e inorgânico; natureza e tecnologia. “eXistenZ” se aproveita da estética do jogo para fazer 
seu espectador sentir na pele as consequências da ruptura entre estas dicotomias.    
Palavras-chave: eXistenZ; adaptação; videogames; cinema; estética. 
 
Abstract: 
The relationship between cinema and video games can be analyzed in different ways. The proximity between 
the two media are enormous, especially regarding the audiovisual language of which both use. So, we could 
assume that the dialogue between games and movies is simple and frequent. The most obvious cases would 
be transpositions from one medium to another. While video games have a long tradition of releasing games 
based on movies, the inverse relationship occurs less often. The process began only in 1993 with “Super Mario 
Bros.”. The film was critical and box-office failure and started a discrete series of frustrated attempts 
(although some cases as the franchise Silent Hill, Resident Evil and Tomb Raider have achieved a more positive 
repercussion).  
Nowadays, the video game industry grows massively becoming more profitable than the movies industry. 
However, to think of the dialogues between these media only in the transpositions scope excludes bigger 
complexities that presents interesting aspects and that are increasingly seen in the movies.  
Cinema did not start using video game elements with a transposition. The opening of video games in the 
movies took place in 1982 with “Tron” of Steven Lisberger, that mixed digital animation, computer and 
videogame language. Thus, it created a video game “aesthtic”, which is widely used in the current film scene 
which is, actually, a use of a computerized image, that is, the application of visual effects that both games 
and films have in common.  
The purpose of this study is to address one other aspect, through the 1999 film “eXistenZ”, directed by David 
Cronenberg. An “aesthetic” not in the visual sense, but in the technical sense of how the game works to 
assemble its style and narrative (something that the adaptations, that would be a good area to develop this 
potential, tend to ignore).  
The Cronenberg film takes curious strategies to create a complex narrative that simulates the ludic process of 
video games and proposes possible more theoretical articulations of the notions of real and virtual; organic 
and inorganic; nature and technology. “eXistenZ” places the viewer in a strange game created by bizarre 
imagination of its director. 
Key-words: eXistenZ; adaptation; video games; cinema; aesthetic. 

 

Introdução 

Diálogos entre diferentes mídias ocorrem de forma recorrente na contemporaneidade. O autor 

Vinícius Andrade Pereira problematiza tal questão em seu artigo G.A.M.E.S.2.0 – Gêneros e 

Gramáticas de Arranjos e Ambientes Midiáticos Moderadores de Experiência de Entretenimento, 

Sociabilidades e Sensorialidades. Pereira propõe o termo “arranjos midiáticos” para o atual 

contexto, em que experimentamos diferentes mídias ou formas de expressão operadas por um 

único aparelho (talvez um dos melhores exemplos possa ser o telefone celular que serve como 

computador, televisão, rádio, etc). Entretanto, ao passo em que essa ideia se aplica perfeitamente 

à nossa realidade atual, a relação intermidiática nem sempre se desenvolveu dessa forma. 

Ao passo que a perspectiva de Pereira é apontar uma nova “multifuncionalidade” midiática das 

tecnologias, aqui pretendemos sublinhar a utilização de determinados elementos de uma mídia em 

outra. O polêmico teórico canadense Herbert Marshall McLuhan já apontava ao longo de seu 

trabalho que uma mídia nova se apropria de elementos de uma mídia mais antiga ao desenvolver 



sua linguagem ou gramática25. Mais tarde, Jay Bolter e Richard Grusin desenvolvem tal ideia com 

mais clareza ao propor o termo “remediação” em seu livro “Remediation: Understanding New 

Media” (2000) com um subtítulo fazendo clara alusão ao mais famoso livro de McLuhan 

“Understanding Media”, traduzido para o português como “Os meios de Comunicação como 

Extensões do Homem”(2007)26.   

Assim como todas as mídias incipientes, o cinema se utilizou de elementos de outras mídias desde 

sua incipiência. Tanto a estrutura narrativa da literatura como o aspecto cênico do teatro, ajudaram 

a moldar um “padrão cinematográfico” que perdura até hoje. Ao longo do tempo, ocorre uma vasta 

experimentação de diferentes formas de reutilizar diferentes recursos de outras mídias na estética 

do cinema. 

As transposições cinematográficas são os exemplos mais evidentes deste process. Este corpus 

abarca desde filmes baseados em mitos, lendas, livros, boatos, poemas até aqueles adaptados de 

histórias em quadrinhos (que parece ser a tendência atual do cinema Blockbuster) e jogos de 

videogames. Entretanto, esse último caso parece ser o mais complexo de todos em termos de 

transposições.  

Embora já seja de conhecimento notório que a indústria dos videogames é a divisão mais lucrativa 

do mundo do entretenimento, as versões fílmicas dos videogames estão longe de desfrutar do 

mesmo sucesso. Todavia, as adaptações diretas não são a única forma da estética lúdica se 

manifestar nas telas cinematográficas. Se filmes baseados em games não surgem com frequência 

e/ou não obtém tanto êxito, outros aspectos do universo dos jogos são cada vez mais vistos nos 

filmes. 

Ao procurarmos o precursor da relação entre tais mídias, podemos reconhecer não uma 

transposição, mas um filme que dialogava com o universo dos videogames de outra forma. “Tron” 

(1982) foi um filme lançado pela Walt Disney Pictures misturando animação digital, linguagem de 

computadores e videogames em uma história sobre um homem que é arrastado para dentro do 

mundo dos jogos eletrônicos.  

Em outra vertente, as transposições surgem apenas onze anos depois com Super Mario Bros. 

(1993). O filme foi dirigido pelos inexperientes e pouco conhecidos Annabel Jankel e Rocky Morton 

e acabou sendo um fracasso de bilheteria e crítica. E assim se iniciou um longo processo de 

tentativas frustradas de transposições de videogames para o cinema (salvo alguns raros casos como 

as franquias de Silent Hill, Tomb Raider e Resident Evil que conseguiram se destacar um pouco 

mais)27. Recentemente, o diretor Duncan Jones trouxe a franquia Warcraft (2016) para os cinemas. 

O filme obteve um relativo sucesso de bilheteria (sendo a maior parte em outros países) e opiniões 
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videogames para o cinema” (2014). 



divididas sobre o resultado final. De certa forma, mesmo não tendo excedido expectativas, 

Warcraft é, por enquanto, um dos maiores sucessos (e a maior bilheteria) em termos de 

transposição videogame-cinema. 

Existe, obviamente, um problema subliminar em qualquer processo de adaptação intermidiático: a 

adequação da linguagem e gramática de uma mídia à outra. Embora as transposições de HQs sejam 

uma grande tendência na atualidade, podemos lembrar que tais mídias dialogam desde o primeiro 

cinema28 e diversas tentativas frustradas ocorreram ao longo do processo. Ou seja, embora os 

quadrinhos sejam atualmente fonte prolífica de adaptações cinematográficas economicamente 

relevantes, levou bastante tempo para que este estado de equilíbrio entre as duas estéticas fosse 

alcançado.  

Um fator complicador no caso dos videogames é o que se chama, no senso comum, de 

“interatividade”, ou seja, a capacidade do jogador de alterar materialmente o estado daquilo que 

aparece e desaparece da tela (GALLOWAY, 2006, p. 2-36). Essa propriedade fundamental dos jogos 

dispara uma série de questões a respeito da relação entre videogames e fatores como narrativa, 

ficção e fantasia. A maioria das adaptações, ao se deparar com essas e outras estranhezas entre 

cinema e jogos, acabam optando por se afastar do que é próprio dos videogames, esterilizando o 

potencial estético que esta forma midiática poderia “emprestar” ao cinema. 

O objetivo deste artigo é ensaiar uma crítica a este aspecto das transposições, oferecendo como 

contraponto o trabalho de David Cronenberg no filme eXistenZ. O filme aborda aspectos sensoriais, 

temáticos, narrativos e filosóficos que compõem uma obra que remete diretamente à experiência 

de jogar videogames. Ao contrário de se distanciar do objeto temático do filme, Cronenberg abraça 

o mundo dos jogos eletrônicos, canibalizando a estética lúdica e transformando-a, através do 

roteiro e da direção, em um produto audiovisual que desperta questões e sensações análogas às 

que um jogador de videogame vivencia na atividade lúdica. 

eXistenZ: Ainda estamos no jogo? 

O final da década de 90 parece ter sido um momento fértil para filmes que incorporaram a temática 

da realidade virtual. Ofuscados pelo impacto de “Matrix” de Lana e Lilly Wachowski, filmes como 

“The Thirteenth Floor” (1999) de Josef Rusnak e “Dark City” (1998) de Alex Proyas passaram 

despercebidos. Contudo, há nesse rol o nome de peso do diretor David Cronenberg, já consagrado 

na década de 80 por filmes como “Scanners” (1981) e “A Mosca” (1986), que expressavam seu 

interesse por temas como o corpo, mente e tecnologia (em grande parte em filmes de horror)29. 

Nesse sentido, seu filme “eXistenZ” (1999) obteve repercussão maior, embora não tenha chegado 

nem perto de rivalizar com o fenômeno Matrix. 

“eXistenZ” (1999) é uma produção conjunta entre Canadá e Inglaterra. O filme possui uma ligação 

temática com outra obra: “Videodrome” (1983), também de Cronenberg. Em Videodrome, a 

simbiose entre corpo humano e televisão aborda via de mão dupla que conecta humanos e 
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tecnologias, relembrando a clássica ideia McLuhaniana sobre os meios como extensões do nosso 

corpo30.  

Não é mera coincidência a influência de McLuhan na obra de Cronenberg visto que, além de ambos 

serem canadenses, naturais de Toronto, o diretor havia estudado Língua Inglesa e Literatura na 

Universidade de Toronto, onde o teórico havia lecionado anteriormente e possuía enorme fama. 

Em Videodrome o personagem Dr. Brian Oblivion é uma clara alusão a McLuhan. 

Enquanto Videodrome (1983) dialogava com a televisão e o vídeo, eXistenZ (1999) redireciona o 

debate para os videogames. O filme se passa em um futuro próximo em que os jogos de videogame 

transportam seus jogadores a realidades virtuais super-imersivas. O filme expressa ao substituir o 

clássico maquinário eletrônico dos computadores por consoles semelhantes a órgãos, chamados 

de “game pods”. Estes são ligados por cordões umbilicais biotecnológicos (“UmbyCords”) que são 

inseridos no corpo humano através de uma “bio-porta”. Enquanto os personagens de Matrix ligam 

fios à uma entrada metálica na base do crânio, em eXistenZ os UmbyCors se ligam a um orifício 

biológico na base da espinha dorsal.  

Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh) é uma designer de jogos e, no início do filme, está testando sua 

última invenção, o jogo eXistenZ, em um seminário. Um grupo de pessoas misteriosas, infiltradas 

na reunião, começa a repetir a frase “Morte à diabólica Allegra Geller! Morte à Antenna Research!”. 

Allegra toma um tiro no ombro com uma pistola orgânica (indetectável pela segurança eletrônica)31 

de um assassino representante de um grupo denominado “realistas”, que combatem as industrias 

de games contra a “deformação da realidade”. O estagiário de marketing Ted Pikul (Jude Law) salva 

Allegra e, a partir daí o filme se torna uma sucessão de peripécias nas quais a dupla procura 

desvendar o mistério por trás do ataque. 

No final do filme, todos os personagens acordam em um segundo seminário, desta vez testando 

um jogo “tranCendenZ” em que os jogadores usam aparelhos eletrônicos ao invés dos “pods” 

biológicos. O plot twist, portanto, revela que toda a trama, até aqui, era um transe lúdico que s 

epassou em uma realidade virtual. Allegra e Pikul, na verdade, eram nomes dos personagens 

fictícios interpretados por um casal (ainda representados por Jennifer Jason Leigh e Jude Law). 

O game designer de tranCendenZ, Yevgeny Norish, no entanto, percebe algo estranho: a temática 

do terrorismo não era prevista na história do jogo. Algo fugiu do controle na experiência. Antes que 

pudesse descobrir o que era, o casal “Allegra e Pikul” sacam armas e gritam: “Morte ao demônio 

Yevgeny Norish! Morte à Pilgr-Image! Morte ao transCendenZ!” Depois de matarem Norish e o 

resto dos jogadores, apontam suas pistolas para outro participante do jogo que, assustado e 

confuso, pergunta: “Não precisam atirar em mim. Digam-me a verdade: ainda estamos no jogo?”. 

Mas o mais radical dos questionamentos sobre as fronteiras das realidades 
supostas pela própria diegese do filme vem com o aparente desfecho de eXistenZ. 
Quando Allegra vence seus oponentes (a conspiração de “realistas” que queriam 
sua cabeça), o jogo parece terminar. Voltamos agora à capela onde os jogadores 
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estão, não a capela do início do filme, mas a de uma realidade aparentemente 
anterior àquela que vínhamos tendo como base, e que se revelara a realidade 
virtual de um outro jogo: transCendenZ. Quando os jogadores saem do jogo, 
passam por um novo processo de recentramento: o mundo de referência agora é 
o mundo da realidade virtual, e transCendenZ é um mundo possível que abrigava 
o mundo possível de eXistenZ. Nós, espectadores, somos desafiados a fazer o 
mesmo movimento, diante da mise en abyme de ficções com a qual nos 
envolvemos. (LEAL; MANNA; BORGES, 2014, p.97) 

O filme rendeu a Cronenberg o Urso de Prata no festival de Berlin, ganhou o Amsterdam Fantastic 

Film Festival e Ronald Sanders ganhou melhor edição no Genie Awards, além de outras indicações 

em diversos festivais. O diretor, famoso por problematizar noções dicotômicas como 

orgânico/inorgânico e natureza/tecnologia (propondo a insuficiência destes polos), dessa vez vai 

mais longe ao acrescentar uma camada de sentido, tratando do binômio real/virtual.  

Em “eXistenZ” (1999), a realidade é limitante e o mundo virtual liberta, como podemos ver na fala 

de diversos personagens ao longo do filme. A questão sensorial também se apresenta como um 

componente essencial na perfeição e sucesso que os jogos do filme possuem. Ted Pikul, o 

personagem de Jude Law, fica impressionado com a forma como sente tudo perfeitamente “normal 

e natural” dentro do jogo e em determinada parte começa a ficar confuso com qual vida é a sua, o 

jogo passa a ser mais real do que a vida. 

“O corpo é um âmbito intensamente imbricado com a identidade no cinema 
cronenberguiano, e sua vivência – associada às máquinas, à tecnologia, ao saber 
médico, à violência, etc – traz à tona novos “eus”, levando à perda de lugares 
estabelecidos no mundo. Ao ter sua identidade problematizada, a própria noção 
de realidade das personagens é subvertida e passa a se misturar à alucinação.” 
(LEAL; MANNA, BORGES, 2014, p.88-89) 

Imersão e mundos lúdicos em eXistenZ 

O momento inicial de estranheza perante um mundo misterioso é um ponto comum entre filmes e 

videogames. Em seus padrões mais comuns, tanto um quanto o outro procuram “ambientar” seus 

espectadores/jogadores em uma realidade que possui regras próprias. Porém, nos videogames, 

esse processo de adaptação está associado à capacidade de alterar diretamente o estado do que 

se vê na tela. O jogador usa os sentidos para perceber as melhores formas de controlar objetos 

feitos de pixels: um carro de corrida, uma metralhadora, um personagem que salta e corre. O 

contato prolongado com este mundo interfere no aparato sensorial do jogador de forma 

incontornável, transformando-o em um outro corpo, com outras habilidades. Quando associado a 

um mundo com alta carga narrativa, o jogo transporta o jogador não só por meio das regras, mas 

pela ficção (JUUL, 2005), causando o estado que chamamos comumente de imersão. 

O jogo é uma atividade conduzida por regras, exigindo níveis progressivamente complexos de 

comprometimento com seu mundo narrativo e lúdico. Ao jogar o jogo de ficção científica Mass 

Effect (2008), por exemplo, o jogador está empregando tanto em seu repertório de habilidades 

quanto sua economia afetiva em relação aos personagens e ao mundo ficcional. No primeiro caso, 

o jogo vai se tornando cada vez mais difícil até a missão final, punindo erros de modos 

progressivamente severos. No segundo, a punição é ficcional: caso tome decisões precipitadas, 

pode-se provocar a morte de um aliado, por exemplo. As duas dimensões, é necessário frisar, estão 



interligadas em diversos momentos: no segundo jogo da franquia, por exemplo, um desafio lógico 

pede ao jogador (que comanda o capitão de uma nave) que conceda tarefas a cada um dos 

membros de sua tropa. Caso dê uma missão incompatível com as habilidades de um determinado 

personagem, a missão final pode ser comprometida e vários personagens correm o risco de morrer 

definitivamente no mundo do jogo. 

A imersão em um game pode ser pensada, justamente, como essa mistura entre investimento 

cognitivo (atenção) na dinâmica das regras e comprometimento afetivo com as consequências de 

suas ações no mundo fantasioso:  

A atenção do jogador se volta para o jogo e, assim, aceita livremente aquela 
realidade, suspendendo qualquer tipo de descrença sobre a veracidade da 
atividade - um contrato é formado entre o jogador e o jogo” (AUDI, 2015, p. 63). 

eXistenZ parece expressar esta dinâmica de um modo que nenhum filme adaptado diretamente de 

um videogame conseguiu incorporar. Obviamente a narrativa do filme é construída de modo a 

capturar e manifestar a lógica imersiva das experiências lúdicas. No entanto, este processo criativo 

não seria possível sem um entendimento íntimo do processo lúdico digital. Em outras palavras, 

Cronenberg não se limita a expressar uma história que tenha a ver com uma temática referente ao 

mundo dos videogames. Mais do que isso, constrói a estética de seu filme – direção de arte, 

montagem, design sonoro e direção – de modo a causar a sensação imersiva de adaptação a um 

mundo lúdico. 

Como não poderia deixar de ser, o final do filme dá sentido a toda esta organização estética. A 

“primeira fase” do filme, ambienta o jogador em um universo imagético estranho, onde os objetos 

remetem muito mais a um universo biológico e corpóreo do que aos aparatos metálicos e 

eletrônicos de Matrix, por exemplo. Esta etapa vê o espectador como um sujeito que precisa ser 

ambientado gradativamente, até que as estranhezas do mundo não mais causem o mesmo impacto 

– ainda que continuem a operar em um regime bem diferente da vida cotidiana. 

Esta é, provavelmente, a dimensão mais primitiva da experiência lúdica, trazida por eXistenZ não 

só um nível temático, mas também sensorial. O filme introduz um mundo que é estranho não 

apenas ficcionalmente, mas esteticamente – no nível dos sentidos. Essa estranheza situa-se em 

uma membrana intermediária entre o que é totalmente familiar e aquilo que foge totalmente às 

nossas referências: os pods são estranhos, mas chegam a parecer órgãos ou até mesmo bichos. Os 

personagens agem de maneira suspeita, mas a ambientação ainda possui um rastro de coerência 

com nosso dia-a-dia (restaurante, igreja, fábrica, etc.).  

Aos poucos, nos acostumamos com essa lógica, apenas para sermos completamente extraídos dela 

na última cena. A sensação que se experimenta, neste momento, é a de emergir de um estado 

profundo de imersão, assim como Pikul em sua primeira “viagem”: a realidade aparenta ser falsa, 

e a virtualidade aparenta ser o real. No final, ao invés de definir qual das duas é a “mais verdadeira”, 

Cronenberg instaura uma posição de incerteza. Na verdade, parecem existir múltiplas realidades, 

às quais nos adequamos à medida que nossos sentidos se assimilam às suas lógicas. 

Considerações finais 



Com este artigo, procuramos apresentar um problema recorrente na interrelação entre cinema e 

videogame. As adaptações/transposições dos jogos para o cinema não parecem se aproveitar de 

aspectos estéticos dos jogos eletrônicos. Isso causa bastante estranheza por dois motivos: primeiro, 

porque o cinema ao longo de sua história conversou diretamente com teatro, literatura e 

quadrinhos, “canibalizando” várias de suas características estéticas – que se reconfiguravam nas 

grandes telas, assumindo formas inteiramente novas. Segundo, porque os videogames, apósmais 

de quarenta anos de presença no mercado, possuem atualmente uma penetração cultural 

marcante. O que deu errado nesta relação? 

Ao nosso ver, filmes como Super Mario, Street Fighter e mesmo Mortal Kombat ou Silent Hill 

exemplificam o ponto cego deixado pela maioria das adaptações videogame-cinema. Dadas as 

dificuldades de transpor diretamente a estética virtual-ficcional de um jogo para a narrativa linear 

cinematográfica, os filmes optam por reduzir os elementos lúdicos ao mínimo, ficando apenas com 

a sombra de uma narrativa que mal remete à experiência original. Somando isso às condições 

duvidosas de produção, o resultado são filmes que em nada se aproveitam daquilo que deveria ser 

sua fonte primária de potência estética. 

eXistenZ, de David Cronenberg, ataca justamente este nicho inexplorado. A despeito de ter sido 

lançado em 1999, já demonstrava que existem caminhos para uma simbiose entre cinema e 

videogames. O filme organiza uma narrativa que tematiza a experiência lúdica em sua dimensão 

corpórea, mas não se limita a isso: explora um universo imagético, sonoro e simbólico que causa 

em seu espectador a sensação de entrar um mundo ao mesmo tempo estranho e familiar. Os 

personagens e cenários de eXistenZ aparecem ao espectador como uma experiência imersiva, 

causando uma sensação que remete àquilo que seus personagens – e todos os jogadores de 

videogame – experimentam quando se conectam virtualmente a um mundo alternativo. 

Com a ruptura causada pelo seu final, o filme ainda dá um golpe duplo no jogador-espectador: não 

só este experimenta a sensação de “emergir da imersão”, como é convidado a contemplar a noção 

assustadoramente paradoxal de que o mundo do jogo/filme e o da vida são igualmente reais. 
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Resumo 
Esta análise enfoca a estrutura narrativa pronunciada pelos roteiros de “Django Livre” (2012) e “Os Oito 
Odiados” (2015) de Quentin Tarantino, examinando a construção das personagens femininas a partir do 
esvaziamento dos gêneros e sua colocação histórica na Guerra Civil Americana. Essas categorizações 
desarticulam-se a partir dos anos 80 – por meio de personas como Madonna e Michael Jackson e suas 
extrapolações midiáticas exemplificadas por Douglas Kellner em “Cultura da Mídia e Triunfo do Espetáculo” 
(2006) – permitindo a discussão acerca da indiferença e trazendo como dado fundamental o Universo-Retrô 
e a retomada de um discurso antimilitarista arriscado como problemática, abordado pelas singularidades da 
guerra e o ridículo, temática examinada por Marc Ferro em “Cinema e História” (1992). A exploração de um 
gênero genuinamente masculino – o western – permite explicar a representação feminina a partir de uma 
perspectiva contemporânea de paródia e colapso de humor, extrapolando as imagens positivas explicadas 
por Ella Shohat e Robert Stam em “Crítica da imagem eurocêntrica” (2006), atribuindo o desafio das 
expectativas à paródia, característica também intrínseca ao cineasta. O estudo do papel da mulher em meio 
as guerras, é de vital importância não só para a construção cinematrogáfica e suas possíveis análises – no 
caso de uma abordagem fictícia, ainda que crítica e reflexiva sobre os lugares designados a cada personagem 
– mas ao aporte histórico retomado de um ponto de vista pouco usual. Autores como Kirshna Kurman, 
“Women in Civil War: Impact, Organizations, and Action” (2001) e Drew Gilpin Faust, “Mothers of Invention: 
Women of the Slaveholding South in the American Civil War” (1996), desenvolveram trabalhos para reaver 
momentos raramente explorados da própria condição feminina em situações de guerra, desaterrando uma 
perspectiva influente para pensar a figura da mulher, tanto em conflitos mais recentes quanto na própria 
Guerra da Secessão, desestabilizando o imaginário popular quanto as suas atribuições. A voz de uma minoria 
ocasionalmente cessada, mas amplamente disposta a ação, corresponde nesses casos a uma indiferenciação 
entre personagens – masculinas e femininas – apontando para uma abundante exploração na construção 
dessas mulheres, resultado de uma elaboração, antes de tudo, estrutural como trânsito entre desobediência 
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e domínio das próprias regras de roteirização aqui trabalhadas por meio de Michel Chion em “O Roteiro de 
Cinema” (1989) e observadas como traço inventivo em Quentin Tarantino. 
Palavras-Chave: Roteiro; Quentin Tarantino; Representação Feminina; Guerra Civil Americana; Audiovisual. 
 
Abstract 
This analysis focuses on the narrative structure of the scripts of “Django Unchained” (2012) and “The Hateful 
Eigth” (2015) by Quentin Tarantino, examining the construction of the female characters from the emptying 
of the genre and its historical place in the American Civil War. These categorizations disarticulate to the 80’s 
– through personae as Madonna and Michael Jackson and extrapolations media exemplified by Douglas 
Kellner in “Media Culture and Triumph of the Spectacle” (2006) – allowing discussion of indifference and 
bringing important thing the Retro Universe and the resumption of an anti-militarist discourse risky as 
problematic, addressed by the singularities of the war and the ridiculous theme examined by Marc Ferro in 
“Cinema and History” (1992). The exploitation genre genuinely male – the western – helps to explain the 
representation of women from a contemporary perspective of parody and collapse of humor, extrapolating 
the positive images explained by Ella Shohat and Robert Stam in “Critique of Eurocentric image” (2006), 
attributing the challenge expectations to parody also intrinsic feature filmmaker .  
The study of women's role amid war is of vital importance not only for cinematografic construction and 
possible analysis – in the case of a fictitious approach, although critical and reflective about the places 
assigned to each character – but the historical contribution resumed an unusual point of view. Authors like 
Kirshna Kurman, “Women in Civil War: Impact Organizations and Action” (2001) and Drew Gilpin Faust, 
“Mothers of Invention: Women of the slaveholding South in the American Civil War” (1996), developed works 
to recover moments rarely explored their own womanhood in war situations, excavating an influential 
perspective to think about the figure of the woman, both in more recent conflicts and in own Civil War, 
destabilizing the popular imagination as its tasks. The voice of a minority occasionally ceased but largely 
willing to share, corresponds in such cases to a lack of differentiation between characters – male and female 
– pointing to an abundant exploration in the construction of these women, the result of preparation, first of 
all, structural and traffic between disobedience and mastery of own rules of screenwriting here worked by 
Michel Chion in “The Film Screenplay” (1989) and observed as inventive streak in Quentin Tarantino. 
Keywords: Script; Quentin Tarantino; Female Representation; American Civil War; Audiovisual. 

 

Introdução 

Quentin Tarantino retoma em seus três últimos filmes, “Bastardos Inglórios” (Inglourious Basterds, 

2009), “Django Livre” (Django Unchained, 2012) e “Os Oito Odiados” (The Hateful Eight, 2015) uma 

atribuição ainda não recorrente em sua obra: a da recuperação histórica. Sua nostalgia intrínseca 

ao movimento de alusão e memorização muito comum a partir de 1970, atrai herdeiros das 

incertezas e experimentações suscetíveis à época – como elemento novo para uma tríade que 

pretende remoer o reflexo das situações mal resolvidas e dissimuladas da história, encorajadoras 

de outras percepções: a da mulher. 

Em “Bastardos Inglórios” a vingança quase reconhecida como gênero é objeto de contestação, para 

o crítico Jonatham Rosenbaum (2013) o filme não passa de “uma negação moral do Holocausto”33, 

apresentando um aspecto do vazio estúpido e tranquilizador por meio da evasão, negando 

qualquer mobilização ou consideração de juízo do autor, que pretende escandalizar o desembaraço 

com que se tratam esses assuntos. 
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Para Tarantino, “Bastardos Inglórios” trata de um dos sentimentos mais primitivos da humanidade: 

a vingança; sua abordagem parece fluir de forma mais clara, “acabar com a guerra em uma noite, 

nem que seja de forma simbólica” (2009). Ligeiramente diferente de “Django Livre” e “Os Oito 

Odiados”, onde o cineasta não pretende pôr fim às vicissitudes dos conflitos, mas colocar à prova 

as consequências suscitadas por eles. Os dois filmes abordados pretendem explorar as situações 

inconvenientes, reservando uma ambiência duvidosa entre as feridas abertas de uma sociedade 

que ainda examina as consequências de seus atos. 

1. Colocando o dedo na ferida 

A temática responsável pelo incremento da trama – a Guerra da Secessão – aparece de forma 

permeada às situações propostas, Tarantino não problematiza de fato esse conflito, “Django Livre” 

acontece em 1858, dois anos antes da guerra e “Os Oito Odiados” alguns anos após os embates. 

Mesmo não situados entre os respectivos anos da guerra, a intenção revela-se muito polêmica 

quanto as relações demonstradas. 

“Django Livre” elabora minuciosamente a ascensão de uma minoria sofrida pelos efeitos políticos, 

econômicos e culturais da escravidão, habilitando o terreno incerto das relações entre Norte e Sul 

dos EUA, que culmina em um exímio derramamento de sangue. “Os Oito Odiados” experimenta os 

resultados das oportunidades despendidas às potências periféricas, como forma robusta de 

ressentimentos, proporciona uma digladiação em que nenhuma das personagens possui mais voz 

que a outra. 

A transitoriedade experimentada por figuras fronteiriças – em “Django Livre” as personagens lidam 

constantemente entre embates morais: Django (Jamie Foxx) um escravo que não vacila em meio a 

violência para atingir seu objetivo, resgatar Broomhilda von Shaft (Kerry Washington); Dr. King 

Shultz (Christoph Waltz) não entende as premissas da escravidão, mas utiliza-se da posse de 

liberdade de Django para construir seu patrimônio de caçador de recompensas; Calvin Candie 

(Leonardo DiCaprio) mostra-se um insigne confederado cruel que luta por seus interesses e Stephen 

(Samuel L. Jackson) um ex-escravo de alta patente responsável pela Casa Grande – Candyland – 

verifica as condições de uma cegueira moral posta contra si mesmo. 

A incerteza prolonga-se até “Os Oito Odiados”, dedicando-se a uma série de personagens não 

correspondentes ao ideal de herói, desprovidos de integridade, mas ocasionalmente apreciados 

por seus atos. As figuras emblemáticas do western – os caçadores de recompensas John Ruth (Kurt 

Russel) e Marquis Warren (Samuel L. Jackson); o ex-general confederado Sandy Smithers (Bruce 

Dern); o xerife Chris Mannix (Walton Goggins); o carrasco Oswaldo Mobray (Tim Roth), o vaqueiro 

Joe Gage (Michael Madsen), o mexicano Bob (Demián Bichir) e finalmente a assassina Daisy 

Dormegue (Jennifer Jason Leigh) são parte da Gangue Jody Dormegue de bandidos e saqueadores 

liderados por Jody (Channing Tatum) com o intuito de salvar Daisy da forca. Essas personagens 

simulam uma espécie de estereótipo alterado, colocando em questão o funcionamento do próprio 

western. 

As duplicidades podem ser entendidas como o reflexo das problemáticas da Guerra Civil e da 

construção de uma civilização argumentada em meio aos atos violentos. André Martin (2006) 

recorre a “duas linhas de interpretação em torno do grande conflito que, entre 1861 e 1865, 



ensanguentou a América do Norte cobrando a vida de cerca de 620 mil soldados” (p.219): a 

sociológica que defende a ideia de um conflito social que opõe classes em torno das questões de 

escravatura e a geopolítica, que afirma o conflito estabelecido entre os Estados soberanos. As 

explicações não se excluem, já que dentro do contexto a compreensão geopolítica serve para os 

conservadores que colocam os “federais” como desrespeitosos quanto ao direito constitucional de 

cada governo dos Estados. Em contraponto, a análise sociológica corresponde aos interesses dos 

progressistas, identificando a abolição da escravidão como o caminho para uma sociedade justa e 

igualitária. 

Ambas explicações enfatizam aspectos distintos, Peter Louis Eisenberg (1992) recupera outros 

motivos que também precipitaram essas complicações: a disputa pelas terras do Oeste, os impostos 

determinados pelos nortistas e as diferenças em função do desenvolvimento industrial mais 

acentuado ao Norte, reservando ao Sul, a mão-de-obra escrava mais presente. A década de 1860 

esboça muito do que se tornaria a sociedade contemporânea. 

Se é ilícito julgar, como fizeram Karl Marx, que a “violência é a parteira da História”, então faz todo 

o sentido compreender-se a década de 1860 como sendo aquela em que a humanidade vivenciou 

as contrações que precederam o nascimento da sociedade atual. (MARTIN apud MAGNOLI, 2006, 

p.221) 

A discussão em torno da germinação de assuntos atuais – as relações entre raça, gênero e classe, 

implicam em uma premissa que não se limita às posições conflitantes da Guerra Civil, mas as 

consequências desse episódio ao imaginário e as relações da sociedade atual. A controvérsia revela-

se na construção das personagens, entre o resgate do “mito do Oeste” que em meados de 1848, 

segundo Martin, começa a “fixar-se no imaginário de toda a nação, fazendo corresponder a ideia 

de ‘fronteira em movimento’ ao processo real de guerra permanente (...)” (p.225) – e sua agitação 

real que perdura até hoje. 

2. As degeneradas da vez 

A exclusão dos papéis femininos nos altamente venerados gêneros hollywoodianos – filme noir e 

western – que “colocam o homem dentro de um cenário cósmico mais amplo” (KAPLAN, 1995, p.46) 

direcionam as questões femininas para o melodrama e seus processos de repressão. No caso do 

filme noir existe uma modificação social importante que explica o mundo: por meio da “ampla 

introdução de mulheres na força de trabalho da Segunda Guerra Mundial” (p.93) a sua 

caracterização serve como resposta ao abalo das estruturas conservadoras – a femme fatale passa 

a ameaçar a existência masculina, implicando em um enredo que simbolizava uma forma de colocar 

a mulher em seu devido lugar. 

Para o western clássico o entendimento da personagem feminina também esbarra nessas 

premissas, todavia, o encorajamento de outras visões possibilitadas pelo retrô-gênero – uma 

abordagem adotada para os filmes de gênero do passado, que não pretendem refazê-los, mas 

enfrentá-los, evocando uma nostalgia consciente e admirável, compartilhando a paixão e o respeito 

por suas inspirações – envolve questões sobre um tipo de esvaziamento de gênero que surge nos 

anos 1980. A categorização é abalada em meio as imagens erotizadas, exemplificadas em personas 

pop’s como Madonna e Michael Jackson – no cinema parte-se das concepções de pré-produção e 



produção como recuperação do passado, zerando a espessura simbólica da história em meio as 

retomadas a partir do estilo e narrativa.  

Michael Jackson, Prince, Boy George e outros grupos de rock minaram as 
tradicionais divisões do sexo e promoveram a sexualidade polimorfa. Cyndi 
Lauper deliciava-se na excentricidade extrema, enquanto Pee Wee Herman 
entregava-se a um comportamento infantil e tolo para deleite de sua plateia 
jovem (e nem tanto). Jogando pela janela décadas de sofisticação, maturidade, 
respeitabilidade e bom gosto, Pee Wee transformou em algo “legal” ser bobo e 
estranho, ou, pelo menos, diferente. (KELLNER, 2001, p.339) 

Esse movimento empenha-se em uma discussão que permite englobar a “trilogia histórica” de 

Quentin Tarantino, perduráveis em primeira análise como misóginos, intolerantes e problemáticos, 

mas ainda assim, preocupada em discutir a ambiência retrô como manifestação de equívocos e 

acima de tudo, dar voz aos oprimidos. A historiadora norte-americana Nathalie Davis (1975), 

acreditava no interesse tanto pela história do homem quanto da mulher, logo, “não deveríamos 

trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, da mesma forma que um historiador de classe não 

pode fixar seu olhar unicamente sobre os camponeses” (DAVIS apud SCOTT, 1995, p.72). Dessa 

forma, inscrever as mulheres na história, implica em redefini-la, alargando as noções e incluindo 

outras experiências.  

Joan Scott (1995) historiadora também norte-americana explica a utilização mais recente do termo 

“gênero” como sinônimo de “mulheres”, recorrente em livros e artigos que falam sobre a história 

das mulheres, visando o reconhecimento político, em um sentido mais neutro e objetivo. “Esse uso 

do termo ‘gênero’ constitui um dos aspectos daquilo que se poderia chamar de busca da 

legitimidade acadêmica para os estudos feministas, nos anos 80” (p.75). Além desse aspecto, Scott 

aponta outro significado, dentre muitos utilizados por historiadores: “é também utilizado para 

sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os 

homens, que um implica o estudo do outro” (p.75) – em suma, o estudo de esferas afastadas só 

traria como resultado um mito perpetuado e isolado, não dando conta assim das próprias relações 

e construções culturais. 

A partir dessas noções perpetua-se um estado sólido de interdependência, que não mais exclui as 

possibilidades, mas a contextualiza segundo uma perspectiva atual de humor – exercida por 

personagens construídas segundo as veias criminosas do universo, lançando desafios constantes 

sobre o politicamente correto e as tensões apresentadas sob um código de lealdade e nos levando 

a deglutição de toda a “baboseira”. Essa qualidade da malandrice cotidiana aplica-se aos 

estereótipos como apreciações da subversão, atribuindo às representações valores precedentes, 

“menos preocupados em construir imagens positivas e mais em desafiar as expectativas 

estereotípicas da plateia: a questão, em tais casos, não está na valência das imagens, mas no 

direcionamento da sátira” (SHOHAT; STAM, 2006, p.306). 

O ultraje distintivo da obra de Quentin Tarantino, embriaga-se em uma fonte que também autoriza 

um preâmbulo liberatório a respeito da construção feminina no cinema: o ciclo dos filmes 

exploitation – responsáveis pelo cultivo dos germes subversivos frutíferos em sua obra e que se 

instalaram em boa parte da dinâmica das histórias, “o que peguei dos filmes exploitation em geral 

é que qualquer coisa pode acontecer” (TARANTINO apud WOODS, 2012, p.259) e felizmente 



aconteceu. A linha de raciocínio proporcionada por esse ciclo de filmes que atravessa as várias 

décadas do século XX, também cruza intensamente a trajetória do diretor, habilitando sua 

fragmentação, transgressão e especulação recuperada, mas ainda assim agitada pelos desarranjos 

atuais. 

3. Compondo a história 

A trajetória fílmica explorada por Quentin Tarantino em “Django Livre” e “Os Oito Odiados”, ingere 

muito da discussão sobre a existência de filmes antimilitaristas discutida por Marc Ferro (1992), 

acarretando na própria ambiguidade desses filmes – quase sempre paródicos ou marginais, 

exploram as singularidades do militarismo, de forma subentendida, o ridículo e a ingenuidade de 

seus preceitos – atribuindo ao cinema um campo repleto de gozações. No caso dos filmes citados 

por Ferro, dentre eles “Pelo Rei e pela Pátria” (King and Country, 1964) de Joseph Losey, “Glória 

feia de sangue” (Paths of Glory, 1957) de Stanley Kubrick e “A ponte sobre o rio Kwai” (The Bridge 

on the River Kwai, 1957) de David Lean, as narrativas quase sempre reverenciam os feitos 

masculinos, indicando um espaço ainda pouco preenchido: a da representação feminina igualitária 

nesse universo, sem preocupar-se somente com as questões de gênero, mas como a conciliação 

dos sujeitos. 

Em meio a esse vácuo representativo, a discussão ultrapassa os limites do cinema e entrega para a 

história um alargamento do objeto de estudo. Como forma de reconhecimento do assunto, 

procurou-se aporte também na perspectiva sociológica: autores como o indiano Krishna Kumar 

(2001) professor da Universidade de Delhi, notado pelos trabalhos desenvolvidos a partir da 

sociologia e história da educação, enfoca pesquisas sobre conflitos e interações, emoldurando um 

estudo engajado da educação em uma sociedade colonizada. Kumar escreve um livro a partir do 

trabalho de campo desenvolvido em países como Bósnia, Camboja, El Salvador, Geórgia e 

Guatemala, como forma de descontruir o imaginário popular sobre o papel das mulheres nas 

guerras civis, demonstrando-as como não passivas ou apenas espectadoras, assumindo papéis e 

responsabilidades durantes e após os conflitos que acabam por transformar as próprias relações 

entre homens e mulheres. 

Elas cuidam valentemente de suas famílias nas mais difíceis circunstâncias. 
Assumem novos encargos econômicos e responsabilidades desempenhando um 
papel vital na comunidade. Muitas juntam-se em operações militares em ambos 
os lados do conflito. Eu descobri mulheres sobreviventes, demonstrando uma 
notável perseverança e iniciativa nas condições trágicas da guerra.34 (p.vii) 

Além de Kumar, salientamos também o trabalho da historiadora norte-americana Drew Gilpin 

Faust, a primeira mulher presidente da Universidade de Harvard. Faust escreve “Mothers of 

Invention: Women of the Slaveholding South in the American Civil War” (1996) livro atribuído às 

desavenças entre ela e sua mãe, que idealizava um tipo de feminilidade ultrapassada para a autora, 

que viveu sua adolescência nos conturbados anos 1960, fato pulsante para os questionamentos da 

                                                           

34 “They valiantly look after their families in the most trying of circumstances. They shoulder new economic burdens and 
responsibilities and play vital roles in the community. Many join military operations on both of sides of the conflict. I 
have found women to be survivors, demonstrations remarkable perseverance and initiative in the tragic conditions of 
war.” Tradução livre do autor. 



cultura e suas declarações transviadas. Seu interesse pelo tema inicia-se com o caso Brown v. 

Topeka35, além da memória de sua mãe e avós, as “senhoras” convencionais, mas membros 

poderosos da família em meio as problemáticas provenientes da guerra. 

As problemáticas do Sul tanto para homens quanto para mulheres sofreram 
mudanças nas relações e suas “categorias”: raça, que marcou a diferença entre 
ser preso e livre, superior e inferior; gênero, concebido para distinguir os 
independentes dos dependentes e a subordinação ao patriarcado; e a classe, 
mais sutil e escondida em uma sociedade que repousa dentro da América 
democratizada em meio as distinções de riqueza, poder, educação e 
refinamento.36 (p.3-4) 

A observação dessas colocações torna-se relevante ao fundar uma relação defronte aos filmes 

elegidos, demonstrando por meio de suas condenações a importância não só histórica da mulher 

na problemática da guerra, mas ao seu campo de atuação – importante como reflexão às relações 

estabelecidas, não por acaso, proposição comum à obra de Tarantino: o recorte cotidiano imputado 

pela mulher polêmica.  

4. A (des) obediência do roteirista 

“O Roteiro de Cinema” (1989) de Michel Chion fora elegido para esta análise muito por conta de 

seu enfoque específico, ainda que em poucas páginas, sobre as personagens femininas no cinema. 

O seu item “especial” justifica-se por uma problemática: os autores de manuais de roteiro 

reservavam uma sorte à parte para as mulheres, abordando sua integração como um problema e 

surgindo, na maioria dos casos em histórias sobre casais. “A displicência do roteirista seria utilizar 

a mulher como objeto de recompensa do vencedor, prêmio do guerreiro, ou suplemento 

decorativo de uma história em que ela não fosse essencial...” (p.122). 

Em meio as suas considerações não podemos omitir a função também ligada as relações amorosas 

e familiares em ambos os filmes que também envolvem as personagens femininas. Tanto 

Broomhilda von Shaft quanto Daisy Dormegue, em suas respectivas valências, funcionam como 

motivação de uma relação amorosa e/ou familiar: Django não mede esforços, inclusive morais – 

preparando-se violentamente e tornando-se “o gatilho mais rápido do sul” para resgatar sua 

mulher – atribuindo assim, valor à relação amorosa como provedora das ações; a gangue de Jody 

está inteiramente disponível e prestes a doar-se – literalmente, já que os mortos vivos da gangue 

sugerem ao Xerife Chris Mannix matar Warren e aguentar mais alguns dias até que a tempestade 

passe e seja possível retornar a Red Rock em posse dos mortos, que valem uma boa quantia, com 

a condição de deixar Daisy viva – remetendo a um tipo de família construída sobre os códigos de 

fraternidade. 

                                                           

35 Caso marcante da Suprema Corte dos EUA em 17 de maio de 1954, onde fora decidido ser inconstitucional as 
segregações de raça entre estudantes de escolas públicas no país, decisão que garantiria a reversão do  Plessy v. 
Ferguson de 1896 – a base jurídica validadora da separação racial nos Estados Unidos da América, principalmente no 
sul e lugares públicos. 

36 “White men and women of the antebellum South had defined and understood themselves in relation to a number of 
categories: race, which marked the difference between bound and free, superior and inferior; gender, which was 
designed to distinguish independent from dependent, patriarch from subordinate; and class, more subtle and more 
hidden in a society that rested within a democratizing America bur present nonetheless in distinctions of wealth, 
power, education, and refinement, in claims to honor and gentility.” Tradução livre do autor. 
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O espanto causado pelo andamento das histórias é explicado por três formas fundamentais 

apontadas por Mauro Baptista (2013) e recorrentes na obra de Tarantino: as cenas do cotidiano – 

personagens de gênero são colocadas em situações de gênero, nesse caso o western, mas suas 

reações não correspondem as expectativas referentes ao gênero, reverenciando os aspectos banais 

e prosaicos da vida; os momentos exploitation são responsáveis pelas cenas violentas, os diálogos 

bizarros e agressivos ao espectador, explorador das cenas cômicas e de humor negro que provocam 

emoções incoerentes como o horror e o riso; e o jogo, momento em que a técnica entra como 

marcadora do caráter ficcional da história, aprovando um distanciamento de quem assiste.37 

Essa construção narrativa já observada desde a construção do roteiro refere-se a uma obra que 

transita no terreno da infração e por isso, não poderia apartar-se das pendências femininas. As 

histórias propostas por Tarantino caminham em uma direção aquém da incorporação feminina em 

seus temas, preocupando-se não somente com a experiência igualitária – mesmo trabalhando suas 

protagonistas como tão sofredoras quanto seus companheiros ou inimigos, Broomhilda e Daysi 

sofrem em desbunde, apanham de homens e são exploradas física e mentalmente  – ordenando 

um espaço possível de perseguições desmedidas e compreendendo uma inferioridade sofredora 

de tormentos que não compensa os pesares, reorganiza suas causas e efeitos. 

Mesmo interna a proposta do retrô-gênero – incluindo suas formas de produção e reinserção 

pretérita – o diretor não deixa de incitar os debates simultâneos entre a liberação feminina e seu 

resignado enclausuramento. Quentin Tarantino não demonstra claramente suas intenções 

referentes às personagens femininas, como herdeiro de filmes rudimentarmente dedicados ao 

público masculino, é natural que suas aplicações contestadoras se encontrem imbricadas em 

narrativas insolentes, dificultando assim a sua determinação completa, embora não impeça sua 

admissão ampla e relevante das questões.   

Ater-se às protagonistas tornar-se-ia provável para domar as discussões feministas enquanto 

positivas, ainda que essa não seja nossa maior preocupação. Portanto, dedicar uma análise que 

englobe de modo geral as demais personagens, sejam elas de menor importância para a evolução 

da trama é, essencial para compreendermos os esquemas de tratamento disponíveis.  

Em geral, podemos admitir a influência dos filmes blaxploitation e suas heroínas ligadas 

diretamente ao gênero de filmes de ação, presença inegável na cultura popular e praticamente 

destinado ao público masculino branco, com mulheres em perigo que precisam ser salvas o tempo 

todo. Essa preocupação em retomar os estereótipos disponíveis em “Django Livre” e “Os Oito 

Odiados”, alarga o tema da própria representatividade, trazendo personagens já ultrapassadas 

como reflexos contemporâneos mal resolvidos, seu aprisionamento acarreta nas extrapolações das 

imagens positivas esclarecidas por Shohat e Stam (2006), resultando em uma compreensão a 

respeito da sátira, pertencente a um aspecto do mau gosto anárquico e ao exagero estimado. 

Em “Django Livre” destacamos a estúpida disfarçada de gentil Lara Lee Candie-Fitzwilly (Laura 

Cayouette) irmã de Calvin Candie, pouquíssimo explorada em profundidade e dedicada a colocar-

se sempre em segundo plano, a cômica e simpática Cora (Dana Gourrier), a escrava ascendida e 

                                                           

37 Cf. Baptista (2013, p.44-46). 



esbanjadora Sheba (Nichole Galicia), a ex-escrava tagarela e bem informada Betina (Miriam F. 

Glover), a escrava desesperada Little Jody que é salva por Django (Sharon Pierre-Louis), a 

empregada pomposa Coco (Danièle Watts) e as pelas menos 25 atrizes não creditadas38 como 

escravas e em “Os Oito Odiados” a prestativa cocheira Six-Horse Judy (Zöe Bell) e as simpáticas e 

falantes dona da estalagem Minnie Mink (Danna Gourrier) e sua ajudante Gemma (Belinda Owino). 

O trabalho com essas personagens pretende resgatar os principais papéis disponíveis as mulheres 

negras no cinema antes dos anos 1960, a de Mammy e Exotic Other, que mais tarde serão essenciais 

para compreender as heroínas do blaxploitation – que trabalhara imagens entendidas como 

negativas por meio da exploração do corpo feminino como objeto e da violência e que mais tarde 

será aproveitado pelas heroínas com uma postura diferente, recuperando traços de mulheres 

desbravadoras. 

Conclusão 

A estrutura atestada pelos filmes “Django Livre” e “Os Oito Odiados” recorre de modo geral ao 

universo retomado e assim demonstrado como gênero-retrô, com o intuito de trabalhar as 

vicissitudes da guerra, nesse caso destemidas em meio as personagens femininas. Os germes da 

subversão atuam não apenas na novidade das personagens, mas sob imagens conflitantes, 

subvertidas e abrangentes em suas interpretações. Quentin Tarantino releva sua preocupação com 

o embate paródico, descartando a representação feminina “positiva” e manifestando um espaço 

para a mulher tão importante quanto aquele despendido ao homem no western e na temática da 

Guerra Civil Americana. Seu paradoxo recorre à violência física e moral abusiva, ingrata para muitos, 

mas possível de ser apreendida sob outros parâmetros: os maus tratos não anulam a relevância, 

mas igualam suas personagens de maneira proveitosa e/ou infortuna as feridas de um mundo 

selvagem do qual elas também fazem parte. 
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O sumiço da heroína: Influências da Jornada do Escritor em "Carrossel 

2" 

João Paulo Lopes de Meira Hergesel 39 e Rogério Ferraraz (orientação) 
 

Resumo: Dirigido por Mauricio Eça, “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” (2016) dá continuidade a 
“Carrossel, O Filme” (2015), por sua vez derivado da telenovela “Carrossel” (2012-2013). O enredo consiste 
na vingança dos vilões do primeiro longa-metragem: eles saem da cadeia e sequestram Maria Joaquina, 
criando charadas e provas físicas que as crianças devem realizar para conseguirem o resgate da colega de 
classe. O universo diegético de “Carrossel” mostrou-se não só flexível por aderir à transmídia 
televisão/cinema como também consistente por reunir as características pertinentes ao melodrama francês 
com os princípios básicos do cinema hollywoodiano. Em “Carrossel 2” especificamente, percebe-se, além 
desses aspectos, certa “essência Disney” perpassando a obra, exaltando uma possiblidade para o fácil 
reconhecimento de sua estrutura narrativa. Dessa premissa, surge o objetivo de investigar a influência da 
Jornada do Escritor, de Christopher Vogler, na respectiva obra, tornando este trabalho mais uma parte dos 
estudos iniciados para entender a consistência dessa macronarrativa e seu consequente impacto no cenário 
cultural brasileiro. Entende-se, aqui, que o herói (ou heroína) é o ponto focal da jornada de 12 etapas 
proposta para as narrativas cinematográficas. Em “Carrossel 2”, é notável que essa figura da heroína 
independente, que poderia ser atribuída à Maria Joaquina, protagonista já no subtítulo da obra, acaba se 
dissolvendo em um “coletivo heroico”, composto por todos os amigos da garota. Nota-se, acima de tudo, que 
o enredo do filme, sem descartar os aspectos melodramáticos ou o classicismo hollywoodiano, aparentou 
seguir o percurso proposto para produção de filmes da Disney: após avaliar mais de 10 mil roteiros para 
cinema, o Vogler criou uma estrutura, inspirada no monomito campbelliano, para auxiliar na elaboração de 
novas obras, tornando-se elemento-chave para consultoria de clássicos do estúdio de animação. Estuda-se, 
neste trabalho, portanto, como a narrativa do SBT se enquadra nessas etapas, a saber: mundo comum 
(escola); chamado à aventura (mensagem dos vilões); recusa do chamado (negativa da turma); encontro com 
o mentor (consentimento de Helena); travessia do primeiro limiar (pajé da charada); testes, aliados e inimigos 
(futsal e passarinhos); aproximação da caverna oculta (desafio culinário); provação suprema (luta de sumô); 
recompensa (resgate de Maria Joaquina); caminho de volta (brinco de Didi Mel); ressurreição (prisão de Didi 
e readmissão de Helena); retorno com o elixir (show). Ficou demonstrado, com este estudo, que o roteiro de 
“Carrossel 2” se encaixa na estrutura vogleriana de produção narrativa. A relevância em aprofundar os 
conhecimentos a respeito de “Carrossel 2” e seu consequente impacto no cenário cultural foi justificada 
levando em consideração o perceptível abocanhamento das produções internacionais no que concerne às 
obras destinadas a crianças e pré-adolescentes. Concorrendo com blockbusters festejados, como 
“Procurando Dory”, e “A Era do Gelo: O Big Bang”, torna-se notável a fidelidade do público, que possibilitou 
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a venda de mais de 2,5 milhões de ingressos durante 14 de julho e 28 agosto de 2016 – período em que 
esteve em cartaz em nível nacional. 
Palavras-chave: Audiovisual. Cinema. Narrativas midiáticas. Estilística. SBT. 
 
 
The disappearance of the heroine: influences of The Writer's Journey in “Carrossel 2” 
 
Abstract: Directed by Mauricio Eça, “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” (Carousel 2 – The 
disappearance of Maria Joaquina, 2016) continues “Carrossel, O Filme” (Carousel, The Movie, 2015), which is 
derived from the telenovela “Carrossel” (Carousel, 2012-2013). The plot is about the revenge of the villains 
from the first film: they come out of jail and kidnap Maria Joaquina, proposing riddles and physical tests that 
children should take to get rescue of the classmate. The diegetic universe of “Carrossel” proved not only 
flexible to join the transmedia TV/cinema but also consistent by bringing together relevant characteristics to 
the French melodrama with the basic principles of Hollywood cinema. In “Carrossel 2” specifically, it can see, 
beyond these aspects, certain “Disney essence” permeating the work, exalting a possiblity for easy recognition 
of its narrative structure. This premise comes to investigate the influence of The Writer's Journey, by 
Christopher Vogler, in this movie, making this work another part of the studies initiated to understand the 
consistency of this macronarrative and its consequent impact on the Brazilian cultural scene. It is understood 
here that the hero (or heroine) is the focal point of the 12-step journey proposal for cinematic narratives. In 
“Carrossel 2”, it is noteworthy that this figure of the independent heroine, which could be attributed to Maria 
Joaquina, already protagonist in the work subtitle, just dissolving into a “collective heroic”, consisting of all 
the friends of the girl. It is noted, above all, that the plot of the film, without discarding the melodramatic 
aspects or the Hollywood classicism, appeared to follow the route proposed for production by Disney movies: 
after evaluating more than 10,000 screenplays, Vogler created a structure inspired in the monomyth by 
Campbell to assist in the development of new works, becoming a key-element for consulting for classics in the 
animation studio. It is studied in this paper, therefore, as the SBT narrative fits these steps, namely: common 
world (school); call to adventure (message of the villains); refusal of the call (negative class); meeting with the 
mentor (Helena consent); crossing the first threshold (shaman's Charade); tests, allies and enemies (futsal and 
birds); approach the hidden cave (culinary challenge); supreme test (sumo wrestling); reward (rescue of Maria 
Joaquina); way back (Didi Mel’s earring); Resurrection (Didi’s prison and Helena’s readmission); return with 
the elixir (show). It was demonstrated with this study that the script for “Carrossel 2” fits in the structure for 
narrative production by Vogler. The relevance to deepen the knowledge about “Carrossel 2” and its 
consequent impact on the cultural scene was justified taking into account the perceived bite from 
international productions with respect to works for children and preteens. Competing with feted blockbusters 
like “Finding Dory” and “Ice Age: Collision Course”, it is remarkable the public's loyalty, which allowed the sale 
of more than 2.5 million tickets between July 14 and August 28, 2016 – the period in which the movie was on 
display at the national level. 
Keywords: Audiovisual. Cinema. Media narratives. Stylistics. SBT. 

 

Uma narrativa em carrossel 

Com estreia nacional datada em 14 de julho de 2016, “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” 

(2016, direção de Mauricio Eça) chega às salas de cinema em um momento de carência de longas-

metragens infantojuvenis na cultura audiovisual brasileira. Dentro do respectivo ano, por exemplo, 

o único produto nacional veiculado em grande esfera para esse público-alvo foi “O Escaravelho do 

Diabo” (2016, direção de Carlo Milani), cujo lançamento ocorreu na segunda quinzena do mês de 

abril e atingiu aproximadamente 45 mil espectadores na primeira semana de exibição40. 

                                                           

40 Informações obtidas em AdoroCinema (2016a). 



A relevância em aprofundar os conhecimentos a respeito de “Carrossel 2” e seu consequente 

impacto no cenário cultural é, portanto, justificada levando em consideração o perceptível 

abocanhamento das produções internacionais no que concerne às obras destinadas a crianças e 

pré-adolescentes. Concorrendo com blockbusters festejados, como “Procurando Dory” (Finding 

Dory, 2016, direção de Andrew Stanton) e “A Era do Gelo: O Big Bang” (Ice Age: Collision Course, 

2016, direção de Mike Thurmeier e Steve Martino)41, torna-se notável a fidelidade do público de 

“Carrossel”, que alcançou a marca de mais de 2,5 milhões de ingressos vendidos42. 

O universo diegético de “Carrossel”, iniciado com a telenovela do SBT (2012-2013, autoria de Iris 

Abravanel e direção de Reynaldo Boury) e prosseguido com “Carrossel, O Filme” (2015, direção de 

Mauricio Eça e Alexandre Boury), mostrou-se não só flexível por aderir à transmídia 

televisão/cinema como também consistente por reunir as características pertinentes ao 

melodrama francês (HERGESEL, 2016) com os princípios básicos do cinema hollywoodiano 

(HERGESEL, 2015). 

Em “Carrossel 2”, percebe-se, além desses aspectos, certa “essência Disney” perpassando a obra – 

e disso surge o objetivo de investigar a influência da Jornada do Escritor (VOGLER, 2006) na 

respectiva obra. Este trabalho, por sua vez, é mais uma parte do projeto que vida a compreender a 

densidade dessa macronarrativa, da qual também fizeram parte a série “Patrulha Salvadora” (2014-

2015, direção de Ricardo Mantoanelli) e a websérie “Jornal Kauzópolis” (2013, direção de Ricardo 

Mantoanelli) – já discutidas em Hergesel (2014). 

“Carrossel”, a telenovela, foi produzida pelo SBT e exibida ao longo de 14 meses, de maio de 2012 

a julho de 2014, e contou com 310 capítulos, sendo posteriormente reprisada. “Trata-se uma versão 

da mexicana ‘Carrusel’ (1989-1990), que por sua vez foi uma adaptação da argentina ‘Jacinta 

Pichimahuida, la Maestra que no se Olvida’ (1966), a qual se derivou das histórias de Abel Santa 

Cruz (1915-1955), publicadas originalmente nos anos 1940” (HERGESEL, 2016, p. 1). A respeito de 

seu enredo: 

A narrativa apresenta, de forma lúdica muito musical, o cotidiano escolar de uma turma de 3.º 
ano do Ensino Fundamental, com aulas ministradas por uma professora carismática chamada 
Helena. Embora a fábula tenha um esforço para concentrar sua atenção no casal protagonista, 
Maria Joaquina e Cirilo (as tentativas de aproximação, as desavenças, o contato favorável e os 
conflitos interpessoais), as demais crianças – e também os personagens adultos – têm histórias 
próprias, o que possibilita diversos eixos narrativos (HERGESEL, 2016, p. 1). 

O sucesso da telenovela, que atingiu uma média de 14 pontos de audiência no IBOPE, mantendo o 

SBT na vice-liderança absoluta em seu horário, além de ameaçar a estação de TV líder várias vezes43, 

pode ser explicado ao analisar a estrutura do melodrama francês, ligeiramente modificado para o 

paladar visual dos espectadores latino-americanos. Nota-se, como forma de corroborar o 

mencionado que: 

“Carrossel” contém, se não todas, a maioria das características do melodrama clássico, desde 
a construção de seus personagens (vilões, mocinhos, justiceiros e cômicos) até as linhas de 
enredo, que abrangem conflitos amorosos, familiares, sociais e tragédias. Por ser brasileira, a 

                                                           

41 Informações colhidas em Bridi (2016). 
42 Informações obtidas em AdoroCinema (2016b). 
43 Informações extraídas de Santo (2013). 



telenovela ainda segue a estrutura de melodrama latino-americano, com referências a 
símbolos nacionais, à identidade cultural do contexto em que foi produzida, com forte impacto 
musical e imagens emblemáticas que antecipam acontecimentos (HERGESEL, 2016, p. 12). 

Com o fim da novela e sua audiência exitosa, o SBT produziu uma extensão narrativa, isto é, uma 

série televisiva que se aproveitou dos mesmos personagens, mas alterando o enredo: a metrópole 

foi substituída pela cidade de Kauzópolis, a escola foi trocada por uma delegacia e as principais 

características dos personagens (os estilemas) foram evoluídas (de forma hiperbólica) a poderes 

sobre-humanos. Surgiu, dessa forma, “Patrulha Salvadora”, que ganhou espaço nas noites de 

sábado da emissora e reforçou a teledramaturgia voltada ao público infantojuvenil. No entanto: 

A transição de uma diegese à outra não ocorreu de forma abrupta. Durante as semanas que 
precederam o início da série, o SBT investiu em chamadas durante a programação e, 
especialmente, numa espécie de imitação de plantão de telejornal, divulgada na internet, 
apresentada pela atriz Maísa Silva, que interpretou a personagem Valéria na telenovela 
“Carrossel” (HERGESEL, 2014, p. 5). 

Por mais que “Jornal Kauzópolis”, plausivelmente considerada websérie devido a seu formato e 

método de divulgação, tenha servido para preencher a lacuna de seis meses entre a telenovela e a 

série, o mesmo processo não ocorreu entre os produtos televisivos e o cinematográfico. Após 

quatro temporadas, compostas por 52 episódios e dois especiais, houve um intervalo de seis meses 

entre “Patrulha Salvadora” e “Carrossel, O Filme” – e para que os personagens não caíssem no 

esquecimento, o SBT optou por reprisar a série, de forma diária, no início das noites de segunda a 

sexta-feira. 

Lançado nas férias escolares de julho de 2015, “Carrossel, O Filme” aparentou unir a estratégia de 

combate ao mal proposta por “Patrulha Salvadora”, retornando os personagens à diegese da Escola 

Mundial e do relacionamento afetivo entre os colegas de sala, propiciados pela novela. O longa-

metragem, por sua vez, no lugar de apostar nas referências melodramáticas ou na hiperbolização 

dos estilemas, demonstrou seguir a estrutura trabalhada por Bordwell (2005) a respeito do cinema 

clássico hollywoodiano, podendo-se mencionar: 

O herói está voltado a um objetivo: o objetivo das crianças, considerando um coletivo heroico, 
é impedir que os vilões consigam derrubar o acampamento para a construção de uma indústria; 
/ 2. O apelo a princípio de unidade e realismo: não existem interferências do surrealismo, do 
dadaísmo, do absurdismo ou o abuso de elementos fantásticos, zelando sempre pela 
possibilidade de realismo da narrativa – na expectativa de facilitar a identificação com o 
público-alvo. / 3. As funções de coerência espacial e temporal: a trama segue uma linearidade 
cronológica, determinando claramente os espaços físicos utilizados para ambientação (escola, 
ônibus e acampamento) e a temporalidade verossímil (presente, passado e futuro). / 4. A 
centralidade do observador invisível: mesmo na presença da qualificação subjetiva da câmera 
(em raros momentos), é notável que a observação se torna mais ampla e objetiva do que se 
espera de um olhar pessoal – um exemplo é a suposta visão de Graça fugindo da centopeia e 
esbarrando em teias de aranha. / 5. A arbitrariedade do fechamento: todas as ações são, de 
certa forma, conectadas e previsíveis, fidelizando a relação de causa e efeito e conservando a 
característica dos finais felizes, com direito a beijos e a despreocupação por pendências no 
desfecho dos personagens secundários. / 6. O tratamento do romance heterossexual: a união, 
almejada desde a época da telenovela, entre Cirilo e Marina Joaquina, ocorre por meio de um 
“selinho” (beijo técnico e rápido). Outros romances também se fortalecem no desfecho da 
trama: Valéria e Davi, Carmen e Daniel, Diretora Olívia e Seu Campos (HERGESEL, 2015, p. 13). 



O êxito nas bilheterias foi constatado: o filme levou mais de 2,5 milhões de espectadores às salas 

de cinema, sendo aproximadamente 1 milhão apenas em sua primeira semana de exibição44. 

Resultado de uma parceria do SBT com a Televisa Cine, a RioFilme, a Downtown Filmes e a Paris 

Filmes, o filme registrou as férias escolares da turma no acampamento do avô de Alícia, onde todos 

precisaram deixar seus rancores de lado e se unir em prol de prender os bandidos que almejavam 

eliminar o local para construir uma fábrica. 

Com a saída de Alexandre Boury do projeto, devido a outros compromissos profissionais, ficou a 

encargo de Mauricio Eça dirigir a continuação desse sucesso. Com a manutenção dos roteiristas do 

primeiro filme, Márcio Alemão e Mirna Nogueira45, “Carrossel 2” investiu nas descobertas 

sentimentais da adolescência e na ludicidade de gincanas em prol de um objetivo maior: o resgate 

de Maria Joaquina, sequestrada pelos vilões derrotados no primeiro filme como uma forma de 

vingança. 

Nota-se, acima de tudo, que a narrativa sofreu uma leve alteração: sem descartar os aspectos 

melodramáticos ou o classicismo hollywoodiano, o enredo aparentou seguir o percurso traçado por 

Vogler (2006) como proposta para produção de filmes da Disney. Após avaliar mais de 10 mil 

roteiros para cinema, o pesquisador criou uma estrutura, inspirada no monomito campbelliano46, 

para auxiliar na elaboração de novas obras – tornando-se elemento-chave para consultoria de 

clássicos como “O Rei Leão”. 

O sumiço da heroína 

O herói – ou heroína – é o ponto focal da jornada de 12 etapas proposta para as narrativas 

cinematográficas. Por ser considerado o personagem principal da fábula47, é comum que o herói 

seja o embasamento das ações que se apresentarão na trama, ficando responsável por aceitar o 

chamado à aventura, por superar as provações e por retornar a seu mundo comum com a meta 

concretizada. Em “Carrossel 2”, é notável que essa figura da heroína independente, que poderia ser 

atribuída à Maria Joaquina, protagonista já no subtítulo da obra, acaba se dissolvendo em “coletivo 

heroico”, composto por todos os amigos da garota. 

Partindo da storyline – vilões derrotados que saem da cadeia e sequestram Maria Joaquina por 

vingança, criando charadas e provas físicas que a garotada deve realizar para conseguir o resgate 

da colega de classe – e cientes de que a aparente heroína torna-se o alvo de conquista do coletivo 

heroico, investiga-se, a partir daqui, como o conteúdo desse segundo filme se apropriou (caso 

realmente seja constatado que houve apropriação) dos estágios da estrutura mítica vlogeriana. 

Resumindo-a: 

                                                           

44 Informações obtidas em AdoroCinema (2015). 
45 A telenovela “Carrossel” e a série “Patrulha Salvadora”, diferentemente dos produtos cinematográficos, contaram com 

outra equipe de colaboradores, a saber: Carlos Marques, Fany Higuera, Grace Iwashita, Gustavo Braga e Marcela 
Arantes, com coordenação de Iris Abravanel e supervisão de Rita Valente. 

46 Trata-se do conceito defendido por Joseph Campbell em “Herói de Mil Faces”, obra na qual o autor pesquisa a estrutura 
mítica e considera que os heróis narrativos seguem uma mesma jornada, dividida em Separação, Iniciação e Retorno. 

47 Usa-se, neste trabalho, a expressão “fábula” como sinônimo de história, isto é, aquilo que é contado pela narrativa. 
Em complementação, usa-se “trama” como sinônimo de linha discursiva, ou seja, o modo como a história é 
estruturada e apresentada ao espectador. 



1. Os heróis são apresentados no MUNDO COMUM, onde / 2. recebem um CHAMADO À 
AVENTURA. / 3. Primeiro, ficam RELUTANTES OU RECUSAM O CHAMADO, mas / 4. num 
Encontro com o MENTOR são encorajados a fazer a / 5. TRAVESSIA DO PRIMEIRO LIMIAR e 
entrar no Mundo Especial, onde / 6. encontram TESTES, ALIADOS E INIMIGOS. / 7. Na 
APROXIMAÇÃO DA CAVERNA OCULTA, cruzam um Segundo Limiar, / 8. onde enfrentam a 
PROVAÇÃO. / 9. Ganham sua RECOMPENSA e / 10. são perseguidos no CAMINHO DE VOLTA ao 
Mundo Comum. / 11. Cruzam então o Terceiro Limiar, experimentam uma RESSURREIÇÃO e 
são transformados pela experiência. / 12. Chega então o momento do RETORNO COM O ELIXIR, 
a bênção ou o tesouro que beneficia o Mundo Comum (VOGLER, 2006, p. 46). 

Num primeiro momento, contudo, apresenta-se um resgate descritivo dos personagens 

infantojuvenil que colaboram para o desenvolvimento da narrativa, além de uma leitura acerca de 

como sua personalidade auxilia na condução da fábula48. Escolheu-se a ordem alfabética como 

método de listagem. 

Adriano Ramos (Konstantino Atanassopolus): “Sonhador e criativo, é disperso e inteligente. Não é 

estudioso, mas tira notas boas, o que é um mistério para os colegas, já que Adriano vive caindo no 

sono durante as aulas”. Com um caráter mais ativo e dentro da realidade, o filme constrói um 

Adriano mais cômico do que imaginativo, que ganha os espectadores logo nos primeiros minutos 

do longa, com a revelação de que já tem até pelo no peito e o batizou carinhosamente de Tony. 

Alicia Gusman (Fernanda Concon): “Espoleta e moleca, gosta de esportes radicais e brincadeiras de 

menino. Vai para todos os lugares, até mesmo para a escola, de skate. Veste-se de forma 

descontraída e sem muitas combinações”. Seu jeito bastante despojado é aproveitado em 

momentos como a provocação no jogo de futsal contra profissionais da área – e seu gol de bicicleta 

que ganha destaque – e o clima de paquera que cria com Paulo desde o início, para ser consolidado 

com um beijo no final. 

Bibi Smith (Victoria Diniz): “Tem um leve sotaque da língua norte-americana e vive usando palavras 

em inglês para se expressar. Faz a política da boa vizinhança, mas não é muito fã de contato físico 

ou muita proximidade”. Ausente no primeiro filme, Bibi ressurge no segundo sem explicações e, 

mantendo a inclusão de termos estrangeiros em sua fala, mostra-se mais afetiva do que o normal, 

sempre preocupada com a colega sequestrada e apaixonada pelo amigo Kokimoto. 

Carmen Carrilho (Stefany Vaz): “Meiga e doce, é educada e respeita a todos. Míope, usa óculos 

grandes de lentes grossas, mas não tem o menor problema com isso. Carmen é madura e enfrenta 

com sua mãe uma situação muito difícil: o abandono do pai”. O bullying e os conflitos pessoais são 

descartados no filme, uma vez que Carmen cumpre o posto de inteligente da turma, sempre 

resolvendo as charadas e muitas vezes complementando a fala de Daniel, com quem sustenta o 

clima romântico. 

Cirilo Rivera (Jean Paulo Campos): “Ingênuo e inocente, Cirilo costuma cair nas peças que seus 

colegas lhe pregam. [...] Por ser negro e de família simples, sofre preconceito por parte de Maria 

Joaquina, menina pela qual se apaixona”. Sem sofrer racismo ou ser feito de tolo, Cirilo mantém 

sua paixão escancarada por Maria Joaquina e é o primeiro a se oferecer para ajudar no resgate, 

                                                           

48 As informações entre aspas abaixo foram todas extraídas do site do SBT (2016). 



além de ser recompensado com uma declaração de amizade da garota e selar esse laço sentimental 

com um beijo. 

Daniel Zapata (Thomaz Costa): “Aluno exemplar, não se deixa levar pelas más influências. Líder 

intelectual da turma, não consegue ver um amigo sofrendo, nem em apuros. Por isso, funda a 

Patrulha Salvadora, composta por seus colegas de classe”. Divide com Carmen o posto de mais 

inteligente e demonstra ser apaixonado pela garota, embora ambos tenham acordado que não há 

beijos em sua relação, uma vez que não desejam trocar centenas de bactérias e milhares de germes. 

Davi Rabinovich (Guilherme Seta): “De personalidade doce, é judeu e muito sensível. A 

sensibilidade e o fato de ser medroso fazem com que Davi seja visto como o chorão da classe”. 

Viciado em videogame, Davi demonstra indiferença ao que acontece ao redor, seja com o sequestro 

da colega, seja com as ações de Valéria, sua namorada; no entanto, ele entra num clima de catarse 

ao lançar seu tablet contra o vilão Gonzalez, após se revoltar com o aprisionamento de Valéria, no 

final do filme. Jaime Palillo (Nicholas Torres): “Com o coração de ouro, mas sem muitos modos, 

Jaime é gordinho, bruto e costuma resolver seus conflitos com empurrões. Enfrenta sérias 

dificuldades pedagógicas, é repetente e come muito e de tudo”. O coração benévolo se mantém 

como característica principal do personagem, que se justifica não ser mais criança, uma vez que já 

tem até barba; no entanto, a ignorância intelectual e o apetite voraz não são elementos 

considerados no filme. 

Influências da Jornada do Escritor:  

Jorge Cavalieri (Léo Belmonte): “Vizinho de Maria Joaquina, é o menino mais rico da sala. 

Prepotente e orgulhoso, possui inteligência acima dos padrões de sua idade, é maduro e acha os 

colegas bobos. Egoísta, Jorge é malvado e tem apenas Maria Joaquina como amiga”. As maldades 

não são evidentes no filme, uma vez que o garoto se enturma de forma bastante amigável com os 

demais colegas, ainda que faça, ao longo da história, alguns comentários a fim de desmoralizá-los. 

Kokimoto Mishima (Matheus Ueta): “Japonês espevitado e baixinho, sua marca registrada é uma 

faixa amarrada na cabeça. Tem raciocínio rápido e tira de letra os problemas matemáticos. Capanga 

de Paulo, sempre faz parte de seus planos mirabolantes”. 

O relacionamento com Paulo passa a ser prejudicado, devido à paixão do amigo por Alicia; no 

entanto, ele é surpreendido com um beijo de Bibi e entende que tem como continuar amigo de 

Paulo e conviver com as garotas ao mesmo tempo.  

Laura Gianolli (Aysha Benelli): “Gordinha e sentimental, é a romântica da classe. Está sempre 

beliscando um pedacinho de comida. Boa aluna, é muito participativa nas aulas. Iludida, volta e 

meia acredita que algum de seus colegas está apaixonado por ela”. Seu apetite infinito registra 

momentos cômicos no filme, auxiliando na prova do jogo de futsal (quando entra em quadra para 

roubar o chocolate das mãos de um jogador adversário) e atrapalhando na prova culinária (pois 

come o bolo que preparou). 

Maria Joaquina Medsen (Larissa Manoela): “Arrogante, pensa que por ser filha de médico, rica e 

bonita é superior aos seus colegas. [...] Costuma delatar os colegas a fim de prejudicá-los, é 

orgulhosa e sempre os humilha quando tem oportunidade”. Após ser sequestrada, percebe que sua 



arrogância só a afasta de seus amigos e que, mesmo com seu esnobismo, os amigos se propõem a 

ajudá-la. Por ser mimada ao extremo, perturba o dia da dupla de vilões. 

Marcelina Guerra (Ana Vitória Zimmermann): “Amorosa e sensível, a irmã mais nova de Paulo 

defende os injustiçados sempre que sua coragem permite. Marcelina é facilmente dominada pelo 

irmão”. O relacionamento com o irmão não fica tão evidente no filme, uma vez que ambos 

raramente estão na mesma cena e que sua função é prioritariamente ajudar na torcida das provas   

na formação da banda Carrossel – surgida em meados da telenovela, resgatada no final do primeiro 

filme e enfocada no segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Aplicação do filme “Carrossel 2” na estrutura proposta por Christopher Vogler. Fonte: 

Elaboração própria. 

ETAPA DESCRIÇÃO ANÁLISE

Mundo 

Comum

Corresponde ao dia a dia do herói, o 

ambiente em que ele vive, os elos de 

afetividade que ele mantém, as ações e 

devaneios que ele sustenta.

Professora Helena está contando uma 

história de seu passado aos alunos, até 

apresentar-lhes uma amiga, Didi Mel, que os 

convida para tocarem em seu show.

Chamado à 

Aventura

Está ligado ao momento em que a rotina se 

mostra interrompida e um convite é feito para 

que o herói encare um desafio inesperado.

Os vilões Gonzales e Gonzalito sequestram 

Maria Joaquina e enviam uma mensagem aos 

colegas da garota, com informações sobre 

como resgatá-la.

Recusa do 

Chamado

Tende a ser o momento em que o herói se 

abala e passa a considerar melhor manter-se 

em sua zona de conforto.

Os jovens rejeitam a proposta dos vilões, 

alegando que Maria Joaquina é muito 

esnobe com eles.

Encontro com 

o Mentor

Configura-se como o estágio em que o herói 

se depara com um ser que o incentiva a 

seguir em sua luta e defender sua honra e 

aperfeiçoar seus dons naturais. 

Professora Helena diz que todos são uma 

grande família e precisam salvar a colega.

Travessia do 

Primeiro 

Limiar

Corresponde ao enfrentamento que o herói 

tem ao sair do seu mundo, de seu espaço 

natalício, e encarar um novo ambiente, com 

seres desconhecidos.

Os jovens seguem a charada de Gonzales e 

chegam à Oca do Ibirapuera, onde se 

encontram com um índio apache 

(denominado “pajé”), que lhes dá uma pista.

Testes, 

Aliados e 

Inimigos

Está ligado ao momento em que o herói 

conhece seus amigos e inimigos; é também a 

hora de enfrentar vários testes e desafios.

Os jovens enfrentam um time de futsal e 

arrecadam dinheiro fantasiados de 

passarinhos para conseguirem avançar no 

resgate.

Aproximação 

da Caverna 

Oculta

Tende a ser a passagem em que o herói se vê 

diante de uma provação, de algo que visa a 

desestruturá-lo e que ele tem a obrigação de 

contornar.

Os jovens se submetem ao desafio de 

confeccionar bolos, mas acabam 

fracassando. Tentam contornar e encontrar a 

colega mesmo sem novas pistas, mas não 

obtêm sucesso.

Provação 

Suprema

Configura-se como a linha tênue que divide a 

vida e a morte, o instante que faz com que a 

luta do personagem pareça chegar ao fim, 

mas ela é retomada com mais força.

Os jovens precisam enfrentar um lutador de 

sumô e acreditam ser impossível, até usarem 

uma estratégia para vencê-lo no último 

segundo.

Recompensa

Corresponde ao presente que o herói recebe 

após passar miraculosamente pela trajetória 

mais complicada de sua aventura.

Os jovens recebem o endereço de onde 

Maria Joaquina está. Lá, são encurralados 

pelos vilões, mas Didi Mel aparece para 

salvá-los. Professora Helena é demitida por 

irresponsabilidade.

Caminho de 

Volta

Está ligado a um ataque fatal, muito maior do 

que o que poderia estar em suas piores 

expectativas – e que tristemente resulta em 

sua morte.

Didi Mel, tida como grande heroína, é 

desmascarada por causa do brinco que 

deixou cair no esconderijo dos vilões.

Ressurreição

Tende a ser uma reviravolta para melhor, um 

ressurgimento do herói, um regresso à vida, 

ainda mais força e vontade de seguir em 

frente.

Os jovens entregam Didi Mel à Diretora 

Olívia, que liga para a polícia e recontrata 

Helena.

Retorno com o 

Elixir

Configura-se como a volta do herói ao 

mundo comum; no entanto, renovado, com 

mais experiência, novos conceitos e 

personalidade renomada. 

Felizes com o final, os jovens assumem o 

show que, a princípio, seria de Didi Mel.



Margarida Garcia (Esther Marcos)49: Garota do interior, muda-se para a metrópole e passa a 

integrar a turma da Professora Helena, sendo constantemente chacoteada por seu sotaque 

carregado e pelo estilo caipira de se vestir, envolvendo jaqueta de couro e botas de caubói. Na 

telenovela, desperta os ciúmes de Valéria por atrair os olhares de Davi, mas mostra-se apaixonada 

por Daniel, que lhe diz não ser a hora certa para um romance. No filme, ela perde o sotaque e as 

características iniciais, tornando-se apenas uma garota carismática e amistosa. 

Mario Ayala (Gustavo Daneluz): “Mario perdeu a mãe e, [...] como defesa, maltrata as pessoas e se 

mantém distante, com medo de se magoar. Adora os bichos e com eles tem contato próximo”. O 

gênio malvado, já desvencilhado ao longo da telenovela, não aparece no filme; seu relacionamento 

com os animais é demonstrado com a presença de Rabito como auxiliar nas gincanas, e sua energia 

vital a favor dos amigos fica evidente quando se oferece para lutar sumô em busca de salvar Maria 

Joaquina. 

Paulo Guerra (Lucas Santos): “Revoltado e sem limites, está sempre aprontando com os colegas. É 

fã dos estilingues e zarabatanas. Usa Kokimoto como seu capanga. Seus alvos prediletos são Laura 

e Cirilo. Muitas vezes, desconta a raiva na irmã Marcelina”. O desejo de aprontar é substituído pelos 

suspiros sentimentais ao se descobrir apaixonado por Alicia, para quem faz pequenas declarações 

ao longo do filme, além de criar coragem para beijá-la durante o show da banda. 

Valéria Ferreira (Maísa Silva): “Sapeca, está sempre metida em confusão ou bolando um plano 

mirabolante. Inteligente e mandona, é do tipo que tem resposta pronta para absolutamente tudo 

e uma piadinha sempre na ponta da língua”. Sua personalidade ácida e sem medo de falar o que 

pensa torna a personagem uma espécie de colíder da turma, sempre apontando os erros de Davi, 

a fim de corrigi-los, além de ajudar a professora Helena na hora de elaborar os planos para 

vencerem as provas. 

Além das crianças e adolescentes, o filme ainda conta com personagens adultos: Helena (a 

professora amada por toda a turma e que tenta resolver os conflitos na base do diálogo e da 

compreensão), Olívia (a diretora ranzinza que exige disciplina dos alunos), Firmino (o zelador que 

procura entender os problemas emocionais de cada estudante), Gonzalez e Gonzalito (a dupla de 

vilões atrapalhados), Dona Lelé (a dona da loja de fantasias e mãe de Gonzalez) e Didi Mel (a cantora 

famosa que se finge de amiga quando, na verdade, é a chefe dos bandidos). 

Algumas participações especiais também são necessárias para a consolidação das provas físicas: 

Falcão (o jogador de futsal considerado o melhor do mundo), Carlos Bertolazzi (o chef de cozinha 

conhecido por se estressar com os cozinheiros), um lutador de sumô, os seguranças e assessores 

de Didi Mel, dentre outras figurações solicitadas pela fábula. A turma infantojuvenil, no entanto, é 

o cerne da narrativa, o protagonismo da fábula, o núcleo da trama – em outras palavras, o coletivo 

heroico.  

Considerações Finais 

                                                           

49 Não há referências sobre essa personagem no site do SBT; no entanto, ela é recorrente na telenovela e está presente 
também no primeiro filme, já com as características iniciais fortemente modificadas. 



Ficou demonstrado, com este estudo, que o roteiro de “Carrossel 2” se encaixa na estrutura de 

criação proposta por Vogler. Espera-se que este seja somente um ponto de virada nas análises 

envolvendo as narrativas midiáticas, especialmente nas que se dedicam a estudar essa 

macronarrativa que transita entre a televisão e o cinema, bem como outras (co)produções do SBT, 

emissora vice-líder em audiência na TV brasileira e que contribui há 35 anos com a cultura 

audiovisual nacional. 
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Resumo  
O marketing e a publicidade infantil nem sempre são claros com as crianças. É notório que o público infantil 
não sabe discernir a intenção da publicidade de programas infantis, até porque em boa parte dos filmes 
publicitários existem atores mirins ou personagens infantis. São muitas as estratégias publicitárias utilizadas 
na publicidade infantil, porém o cenário tem mudado à medida que surgem Resoluções e um controle maior. 
O objetivo da publicidade é persuadir o consumidor a comprar novos produtos, porém nem sempre essa 
intenção da publicidade é clara aos olhos das crianças, que muitas vezes não têm maturidade para distinguir 
a publicidade do programa infantil. As mães, por sua vez, procuram educar seus filhos, mas também são 
persuadidas pelos filmes publicitários. Apesar da publicidade voltada às crianças estar cada vez mais 
controlada, as marcas e as agências de publicidade empregam estratégias criativas variadas nas campanhas. 
Sendo assim, o presente trabalho busca refletir a respeito da publicidade e do consumo infantil, por meio da 
teoria sobre Consumo, Mídia, Consumo Infantil, Publicidade, Ética e Resoluções  (ALONSO; BAUMAN; 
BOCOCK; DOUGLAS & ISHERWOOD; JESUS; LINN, SAMARÃO e STRASBURGER) e de uma pesquisa exploratória 
quantitativa de recepção realizada por auto preenchimento através da internet, com 68 mães de crianças 
entre 2 e 12 anos; mães essas economicamente ativas e com alto grau de instrução – perfil esse de grandes 
responsáveis pelo consumo de produtos e serviços no país e foco constante de atenção da Mídia. Dentro do 
exercício de análise deste artigo, o objeto foi o filme publicitário do chocolate Baton de 2014, o “Baton 
Musical Não”. Dentre outros aspectos, se pôde concluir que a mensagem do filme é positiva para essas mães 
entrevistadas, pois elas se reconhecem no mesmo e entendem o benefício do produto; boa parte delas não 
conseguiu apontar nenhum ponto fraco no filme. Por isso é preocupante perceber que a intenção da 
publicidade, envolvendo ou não crianças, é bem-sucedida, sobretudo no que se refere aos aspectos 
persuasivos. O resultado esta pesquisa, dentro da proposta do “recorte” do estudo exploratório provoca uma 
reflexão não apenas sobre a Publicidade Infantil, mas também em relação aos sintomas comportamentais 
que envolvem a família, como as estratégias dos filmes publicitários e os aspectos éticos.  
 Palavras-chave: consumo; publicidade infantil; mães; filme publicitário Baton Musical Não.  
 
Abstract 
Marketing and advertising child leave their intention not always clear, especially to children. It is clear that 
the child audience can not discern the intent of the advertising of children's programs, because in many of the 
commercials are child actors or children's characters. There are many advertising strategies used in children's 
advertising, but the scenario has changed as they arise resolutions and greater control. The purpose of 
advertising is to persuade consumers to buy new products, but this is not always intent of advertising is clear 
to children, who often do not have the maturity to distinguish the children's program advertising. Mothers, in 
turn, seek to educate their children, but are also persuaded by commercials. Despite the advertising aimed at 
children is increasingly controlled, brands and advertising agencies employ various creative strategies in the 
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campaigns. Thus, this paper seeks to reflect on the advertising and children's consumption, through the theory 
of consumption, Media, Children's Consumption, Advertising, Ethics and Resolutions (ALONSO; BAUMAN, 
BOCOCK; DOUGLAS & ISHERWOOD; JESUS, LINN, SAMARÃO and STRASBURGER) and a quantitative 
exploratory reception research held by self fulfillment through the internet, with 68 mothers of children 
between 0 and 12; mothers these economically active and highly educated - profile this great responsible for 
consumer products and services in the country and a constant focus of attention of the media. Within the 
review exercise of this article, the object was the advertising film of Baton chocolate 2014, "Baton Musical 
No". Among other things, one might conclude that the film's message is positive for those mothers interviewed 
because they recognize themselves in it and understand the benefits of the product; many of them could not 
point to any weak spot in the film. So it is disturbing to realize that the intention of advertising, whether or 
not involving children is successful, particularly with regard to persuasive ways. The result of this research, 
under the proposal of the "cut" of the exploratory study causes a reflection not only on Children's Advertising, 
but also in relation to behavioral symptoms involving the family as the strategies of advertising films and 
ethical aspects. 
 Keywords: consumption; children's advertising; mothers; advertising film Baton Musical No. 

 
Introdução  

O marketing e a publicidade infantil nem sempre são claros em relação à intenção, sobretudo com 

as crianças. É notório que o público infantil não sabe discernir a intenção da publicidade de 

programas infantis, até porque em boa parte dos filmes publicitários existem atores mirins ou 

personagens infantis. São muitas as estratégias utilizadas na publicidade infantil, porém o cenário 

tem mudado à medida que surgem Resoluções e um controle maior para intimidar a publicidade 

abusiva direcionada às crianças. Por um lado, as agências de publicidade se defendem recorrendo 

à liberdade de expressão. E as mães, o que pensam a respeito dos filmes publicitários que oferecem 

produtos aos seus filhos? E quanto à presença da criança na publicidade, será que as mães gostam 

de ver seus filhos nos filmes publicitários? Desta forma Molina, pesquisadora em consumo e 

comportamento das mães e Jesus, pesquisadora em consumo e publicidade infantil, inquietas, 

reuniram seus interesses e conhecimentos para refletir e pesquisar juntas, recorrendo inicialmente 

aos autores que discutem a respeito de consumo, publicidade infantil, aspectos éticos, para em 

seguida analisar o filme publicitário da campanha Baton Musical Não e investigar a opinião das 

mães. 

Consumo e Publicidade infantil  

Atualmente pode-se observar que a sociedade busca uma identidade singular, mas ao mesmo 

tempo, pertencer a determinados grupos sociais e, para tanto, os indivíduos acabam recorrendo ao 

consumo, “passamos a perceber o processo de consumo como um conjunto de comportamentos 

que recolhem e ampliam, no âmbito privado dos estilos de vida, as mudanças culturais da sociedade 

em seu conjunto”. (ALONSO, 2006, p.99).  

Esse processo de consumo é legitimado pela Mídia.  

Segundo Samarão (2009, p. 167), a mídia atua para que a produção de imagens chegue às pessoas 

para legitimar não apenas o consumo, como também, os modos de sociabilidade. Ou seja, “a mídia 

ensina o que, onde, quando e como consumir, e mais, ensina como os consumidores devem ser”.  

Como o processo de consumo é um conjunto dos comportamentos, “o consumo é algo ativo e 

constante em nosso cotidiano e nele desempenha um papel central como estruturador de valores 



que constroem identidades, regulam ações sociais, definem mapas culturais”. (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004, p.8), entende-se que o consumidor é um ator social, não simplesmente 

econômico. Por isso, em relação ao consumidor infantil, a lógica é “De pais e educadores aos 

agentes do mercado global, todos voltam os olhares para a infância, os primeiros preocupados com 

o futuro das crianças, já os últimos preocupados apenas com a ganância de seus negócios”. 

(criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil).  

Para o mercado, a criança é um consumidor em formação, consumidor de hoje e do amanhã, e uma 

poderosa influência nos processos de escolha de produtos ou serviços.  

Segundo Strasburger (2011, p. 65), “cada vez mais as crianças influenciam nas compras dos seus 

pais”. Essa atitude tem levado à publicidade reconhecer que as crianças de hoje, representam os 

consumidores adultos de amanhã. Por isso o investimento nelas hoje, pode gerar um consumidor 

fiel. 

 Conforme Susan Linn (2006, p. 68), “os bebês são uma única e futura mina de ouro para os 

profissionais de marketing, o que ajuda a explicar porque as empresas Ralph Lauren e Harley 

Davidson hoje visam crianças pequenas ao lançar camisetas com seus logos”.  

Para Strasburger (2011, p.66), “muitas empresas, como o McDonalds e a Coca-Cola, se engajam no 

que é chamado de marketing “do berço ao túmulo”, num esforço para cultivar a fidelidade do 

consumidor desde uma idade muito precoce”.  

De acordo com Bauman (2009, p. 150), “a espiritualidade pode ser um dom de nascença da criança, 

mas foi confiscada pelos mercados de consumo e reapresentada como um lubrificador das rodas 

da economia de consumo”. 

 O fato é que a intenção da publicidade é persuadir o consumidor a comprar novos produtos, 

sempre. Nesse sentido, a publicidade é um instrumento necessário para o funcionamento do 

mercado. “No entanto, o uso do seu conteúdo deve ser controlado para evitar abusos por parte 

dos anunciantes, protegendo o consumidor, sobretudo se ele for caracteristicamente frágil como o 

público infantil”. (CAMPOMAR; HILDEBRAND; VELOSO, 2013, p. 146).  

“Muitas vezes sem limites, a publicidade não parece se preocupar se a criança é ou não um 

consumidor diferenciado, sem uma opinião formada, o que importa é que a criança consome” 

(JESUS, 2014, p. 110).  

O Ibope Mídia constatou que foram movimentados cerca de 112 bilhões de reais em 2013 com 

publicidade e a TV permanece a principal mídia utilizada pela publicidade, representando 70% do 

investimento. Ao cruzar essa informação com o fato de a criança brasileira passar em média cinco 

horas por dia assistindo à programação televisiva (Painel Nacional de Televisores, Ibope 2012) é 

possível imaginar o impacto da publicidade na infância (criancaeconsumo.org.br/consumismo-

infantil).  

As crianças são alvos fáceis de convencer. Além de influenciarem seus pais ao escolherem o que 

eles lhes compram, também são tratadas como consumidores. A lógica das agências da publicidade 

é que as crianças sendo impactadas desde muito jovens, podem ser mais fiéis às marcas e ao 

próprio hábito do consumo.  



No Brasil, a publicidade na TV ainda é a principal ferramenta mercadológica para persuadir o 

público infantil, que na maioria das vezes é acionado a participar do universo adulto, quando é 

submetido à exposição das relações de consumo, sem que ainda tenha maturidade para isso 

(criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil). Portanto, os trinta segundos da propaganda na TV 

podem ser suficientes para a marca influenciar o público infantil. O mundo das crianças é cheio de 

fantasias. Elas consomem um comercial com a mesma intensidade de um desenho animado, pois 

não conseguem distinguir a propaganda do programa a que assistem 

(jus.com.br/artigos/14028/sociedade-e-consumo-analise-de-propagandas-que-influenciam-o-

consumismo-infantil#ixzz3en8JvBr3).  

Em relação às questões éticas que envolvem a publicidade infantil, foi publicado no Diário Oficial 

da União (4/4/2014) a Resolução 163 do Conanda, de 13 de março de 2014, que considera abusiva 

toda publicidade direcionada às crianças. O texto afirma que “a prática do direcionamento de 

publicidade e comunicação mercadológica à criança com a intenção de persuadi-la para o consumo 

de qualquer produto ou serviço” é abusiva e, portanto, ilegal segundo o Código de Defesa do 

Consumidor. A resolução lista os seguintes aspectos que caracterizam a abusividade: linguagem 

infantil, efeitos especiais e excessos de cores; trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por 

vozes de criança; representação de criança; pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

personagens ou apresentadores infantis; desenho animado ou de animação; bonecos ou similares; 

promoção com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil; 

promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.  

Com a Resolução fica proibido o direcionamento à criança de anúncios impressos, comerciais 

televisivos, spots de rádio, banners e sites, embalagens, promoções, merchandisings, ações em 

shows e apresentações e nos pontos de venda. Para o Conanda, constituído por entidades da 

sociedade civil e ministérios do governo federal, a publicidade infantil fere o que está previsto na 

Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do 

Consumidor. As agências de publicidade se defendem, alegando que as previsões constitucionais 

sobre restrições à propaganda são regras que limitam um direito maior, que deve ser preservado 

sempre: o da liberdade de expressão. Porém, a Constituição Federal, apesar de garantir a liberdade 

de expressão também estabelece limites à propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária, 

uma vez que é de comum acordo que esses podem ser nocivos à saúde.  

Exercício de análise: filme publicitário Baton Musical Não  

Como para a publicidade e o marketing a criança é interessante enquanto consumidora, as autoras 

não satisfeitas apenas com a fundamentação teórica, elaboraram uma pesquisa para conhecer a 

opinião das mães em relação à publicidade que tem como alvo crianças; que utilizam a imagem das 

crianças no conteúdo das mensagens; que procuram persuadir não apenas crianças, levando-as 

muitas vezes a pedirem o produto ou marca às suas mães, como também busca persuadir as mães, 

por meio de uma estratégia de marketing. Como objeto de análise foi utilizado o filme publicitário 

de 2014, da marca do chocolate Baton, intitulado Baton Musical Não, disponível no Youtube em 

https://www.youtube.com/watch?v=IOKaoYKpZpU, por apresentar características importantes em 

relação à publicidade infantil. A marca apresenta também episódios polêmicos na publicidade.  



Nos anos 90, a campanha do chocolate Baton, elaborada pelo renomado Washington Olivetto ficou 

muito conhecida, até porque foi considerada manipuladora e acabou sendo retirada do ar. O filme 

publicitário apresentava uma criança “hipnotizando” o telespectador. A menina usava uma toalha 

na cabeça, sentada, segurando um chocolate Baton pendurado a um fio. Ela dizia: ‘Amiga dona de 

casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair de casa com seu filho, 

vai ouvir minha voz dizendo: ‘Compre Baton. Compre Baton. Seu filho merece Baton’. A menina 

estalava os dedos e continuava dizendo: "a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo minha 

voz: Compre Baton...". O locutor então completava: "Baton. O chocolate da Garoto que não sai da 

boca, nem da cabeça."  

O Instituto Alana alegou que esse comercial influenciava as crianças ao consumo de produtos não 

saudáveis, podendo desenvolver o aumento da obesidade infantil e doenças crônicas como 

diabetes e hipertensão. Segundo Isabella Henriques, coordenadora geral do Projeto Criança e 

Consumo, "A publicidade passa valores consumistas e propaga a ideia de que para ''ser’ é 

necessário ''ter’. Quando dirigida às crianças, é nociva porque elas não compreendem seu caráter 

persuasivo." (jus.com.br/artigos/14028/sociedade-e-consumo-analise-de-propagandas-que-

influenciam-o-consumismo-infantil#ixzz3en9Ir5Z2).  

O filme Baton Musical Não, também assinado pelo publicitário Olivetto, atualmente na WMcCann, 

apresenta a rotina das mães que se preocupam em cuidar de seus filhos, o que pode incluir dizer 

mais “não” do que “sim”, e que entre essas escolhas pode estar o Baton. No filme publicitário 

veiculado às 22 h, na TV Globo, por exemplo, o chocolate Baton enfatiza sua fórmula com 65% mais 

leite em sua composição. Outra característica estratégica é a presença da repetição, não mais com 

“compre Baton”, mas com um coral de ‘nãos’ que segue por todo vídeo, como vozes da consciência.  

 

Figura 1. Cena do filme do chocolate Baton, 2014 

(https://www.youtube.com/watch?v=IOKaoYKpZpU).  

 

No filme, o menino aparece fazendo molecagens, enquanto as vozes das mães dizem vários “nãos” 

ao fundo. Ao final, o locutor diz: “Mãe tem que falar não, mas às vezes dá para falar 'sim'. Baton 

agora com mais leite. Seu filho merece”.  

Segundo o gerente de marketing de Baton, Guilherme Almeida “dialogar com as mães é 

fundamental para nós, pois é delas o papel principal nos cuidados com a alimentação dos filhos, e 

temos um produto que traz além do sabor do chocolate o benefício do leite”. (aberje.com.br). 



 

Figura 2. Cena do filme do chocolate Baton, 2014 

(https://www.youtube.com/watch?v=IOKaoYKpZpU).  

 

De acordo com o professor de ética e filosofia política da Faculdade de Filosofia da USP, Renato 

Janine Ribeiro, o comercial é “a negação completa da pedagogia, da ética, da psicologia, de TUDO!”. 

Mais de 200 internautas comentaram, e alguns deles relembraram outros comerciais antigos que 

também mostram crianças pedindo o chocolate em troca de favores 

(economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/comercial-de-chocolate-que-mostra-

maes-dizendo-nao-aos-filhos-causa-polemica).  

O professor Evandro Vieira Ouriques, do Centro de Psicopolítica e Gestão Mental da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em análise sobre o tema, compartilhado por Renato Janine, 

considera que a figura da mãe, no comercial, torna-se “o lugar do Não, impedindo brincadeiras ou 

experiências de vida”. “Todos estes Nãos são contrapostos a apenas Um Sim. O de, pela Mãe, dar 

um Baton, e pela Criança, de comer Baton”, analisa Ouriques.  

Em resposta às críticas, a Garoto se defendeu afirmando que o novo filme publicitário do chocolate 

Baton “busca ilustrar situações do dia a dia de mães e filhos”. Segundo a empresa, o comercial 

baseou-se em estudos sobre o comportamento das mães comprometidas com a educação dos 

filhos e destacou a importância de dar limites ao comportamento na infância. A empresa destaca 

que segue parâmetros éticos e não veicula anúncios em programas infantis 

(economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/comercial-de-chocolate-que-mostra-

maes-dizendo-nao-aos-filhos-causa-polemica).  

O que pensam as mães sobre o filme publicitário “Baton Musical Não”?  

Como mencionado antes, a criança é interessante enquanto consumidora, iniciadora e 

influenciadora de compra, contudo, são as mães nesse processo de consumo infantil, as decisoras 

de compra e reais compradoras. Sendo assim, foi objetivo investigar, principalmente, a opinião das 

mães em relação à mensagem publicitária do filme de 2014 do chocolate Baton, em comparação 

com as atitudes das mesmas em relação aos cuidados com a alimentação dos seus filhos e ao 

consumo de chocolates deles.  

Os dados foram coletados através de uma pesquisa exploratória quantitativa de recepção em junho 

de 2015. O questionário foi composto por 33 perguntas (fechadas, semiabertas e abertas), 

preenchido online (Google Forms) por 68 mães de crianças com idade entre 02 até 10 anos, 



brasileiras, predominantemente entre 28 a 39 anos, moradoras do Estado de São Paulo e das 

classes A e B. Na sua quase totalidade economicamente ativas e com alto grau de instrução: perfil 

esse das grandes responsáveis pelo consumo de produtos e serviços no país e foco constante de 

atenção da Mídia.  

Dentre outras questões, quando questionadas se os seus filhos entre 02 a 10 anos gostam de ver 

outras crianças na publicidade, 74% das mães disseram que sim, mas 24% nunca repararam nisso, 

enquanto apenas 3% disseram que seus filhos não gostam de ver outras crianças em publicidade. 

Além disso, pôde-se perceber que existe uma grande identificação das crianças com outras crianças 

nos filmes publicitários, já que com relação à afirmação “criança quando vê criança na propaganda, 

quer o mesmo que ela”, as mães adotaram uma postura favorável à frase: 54% delas concordaram 

parcialmente com a frase e 9% totalmente. Apenas 12% discordaram parcialmente da frase e 6%, 

totalmente.  

Como 62% dos filhos das entrevistadas costumam pedir produtos após verem publicidade na TV, 

86% delas confirmaram que nesses filmes publicitários costumam aparecer crianças, enquanto que 

12% delas nunca repararam nisso e apenas 2% delas afirmaram que nos filmes publicitários que 

chamam a atenção dos seus filhos, não existem outras crianças aparecendo.  

Os filhos das entrevistadas provavelmente devem gostar de ver outras crianças em filmes 

publicitários, refletindo o que suas mães pensam: 35% das entrevistadas afirmaram achar “normal” 

ver crianças na publicidade e 13%, “bonito”. Contudo, 17% das mães entrevistadas afirmaram que 

ver crianças em filmes publicitários é “errado” e associaram a “trabalho infantil” e outras 21% se 

mostraram indiferentes ao fato. Por isso não é de se estranhar que ainda 38% delas não queiram 

ver seus filhos entre 02 a 10 anos em propagandas, principalmente porque consideram que “criança 

não tem de trabalhar, tem de brincar” (27% das menções); porque “é exposição demais e 

desnecessária” (23%) e porque “não quer expor a criança a longos períodos de espera” (23%). 

Apesar das opiniões contrárias, a maioria das mães (62%) gostaria de ver seus filhos em filmes 

publicitários, entretanto 79% das entrevistadas afirmaram que seus filhos não pedem para aparecer 

na publicidade, contra apenas 21% que pedem.   

Com relação ao o que seus filhos mais mencionam quando veem filmes publicitários, observa-se 

que a publicidade tem cumprido o seu objetivo junto às crianças, já que 57% das mães entrevistadas 

afirmaram que eles mencionam que querem o produto/serviço anunciado. Apenas 18% delas 

afirmaram que seus filhos não comentam nada e 10% deles repetem as falas, músicas e falam sobre 

os comerciais, sem mencionar especificamente os produtos.  

Quanto ao filme de 2014 do chocolate Baton, 66% das entrevistadas já o tinham visto, contra 34% 

que não. Contudo, como no questionário utilizado foi colocado o link do anúncio para visualização 

obrigatória, e as mães tinham que apontar os pontos fortes e fracos do filme, em uma pergunta 

aberta, percebeu-se que como pontos fortes, estão: o filme deixa claro que a mãe tem de falar 

“não”, que o “não” faz parte da educação e que as mães têm de impor limites, conforme 24% das 

entrevistadas; e como outro ponto forte apontado, o fato do filme publicitário mostrar a realidade 

das mães, que tem de dizer “não” o tempo todo (16% das repostas). Outros pontos fortes 

mencionados foram de que conforme o filme “a mãe pode alisar a criança de vez em quando/que 



ela pode às vezes falar sim”, de acordo com 7% das entrevistadas; e de que o filme mostra as 

travessuras comuns a qualquer criança (6% das respostas). Em relação à mensagem do benefício 

central do produto, nota-se que foi assimilada pelas mães através pela publicidade: 4% delas 

mencionaram como ponto forte o fato do filme publicitário deixar claro que “este chocolate pode 

comer que faz bem porque tem mais leite” e outras 4% apontaram como pontos fortes o humor e 

que a música “não sai da cabeça”, respectivamente.  

Já com relação aos pontos fracos do filme publicitário, é importante destacar que 28% das mães 

não mencionaram nenhum ponto fraco e também em média as mães entrevistadas citaram mais 

pontos fortes do filme (média de 1,22 pontos fortes citados) do que pontos fracos (média de 1,15 

pontos fracos citados). Entretanto outras 24% das mães apontaram como ponto fraco do filme, que 

o mesmo mostra as crianças fazendo coisas erradas e que isso poderia influenciar outras crianças a 

fazerem o mesmo: mais uma vez é possível notar mães preocupadas com os limites dados aos seus 

filhos; enquanto outras 13%, que o ponto fraco do anúncio é a mãe “comprando” a criança com um 

chocolate e outras 7% que o ponto fraco do anúncio é justamente “fazer o produto parecer mais 

saudável e nutritivo por ter mais leite” - lembrando que existe aqui uma amostra muito criteriosa 

com relação à alimentação dos seus filhos. 6% de mães citaram como ponto fraco do filme o excesso 

de “não” e outras 4% apontaram como negativo que para o Baton sempre vale um “Sim” e outras 

4%, ainda como ponto fraco “que a mãe é chata”. Ao final, para outras 3%, a mensagem é repetitiva.  

Quanto aos filhos terem visto o filme publicitário e a reação dos mesmos com relação a ele, se pôde 

ver um saldo favorável ao filme do Baton: 34% das mães afirmaram que seus filhos viram e 

gostaram do filme; 4% viram e pediram o chocolate depois de ver, mas 32% das mães mencionaram 

que eles não viram e 26% que eles viram, mas não pediram o chocolate.  

Por fim quando questionadas pontualmente, 60% das mães entrevistadas afirmaram ter gostado 

do filme, contra 40% que afirmaram não ter gostado. Também quando questionadas pontualmente 

sobre, 72% delas acreditam que o filme não desrespeita os limites que os pais devem dar aos seus 

filhos entre 02 e 10 anos, apesar de se mostrarem na pesquisa severas quanto à alimentação das 

crianças e ao consumo de chocolate das mesmas, contra apenas 28% de mães que afirmaram que 

o filme desrespeita. Cabe destacar ainda que em uma análise cruzada, 12% das mães que acreditam 

que o filme desrespeita os limites, 26% delas, mesmo assim, afirmou gostar do filme, o que pode 

nos levar a inferir que para essas mães o filme publicitário de Baton é criativo, bem produzido e etc.  

Considerações finais  

Em relação à pesquisa, foi de suma importância saber o que as mães das crianças pensam da 

publicidade infantil, especificamente do filme publicitário presente no estudo.  

Concordam que as crianças podem ser facilmente influenciadas por outras crianças, já que 

geralmente seus filhos costumam pedir produtos a elas por verem outras crianças anunciando-os 

em campanhas.  

Entretanto, o filme de 2014 do chocolate Baton, para quase a maioria das entrevistadas, ressalta 

justamente o papel real da mãe de hoje em dia, que a mãe tem de falar “não”, que o “não” faz 

parte da educação e que as mães têm de impor limites, o que vai de encontro à intenção da marca 

com o filme publicitário. As mães acabaram se identificando com a mensagem do mesmo. Ainda 



mostrando que a mensagem do benefício central do produto foi assimilada pelas mães, 4% delas 

mencionaram como ponto forte o fato do filme deixar claro que “este chocolate pode comer que 

faz bem porque tem mais leite” e outras 4% apontaram como pontos fortes o humor e que a música 

“não sai da cabeça”. Assim pode-se perceber que o humor e a repetição como estratégias de filmes 

publicitários funcionaram bem, fato que ocorreu na campanha de Baton nos anos 90.  

Conclui-se que a mensagem do filme é positiva para essas mães entrevistadas, pois elas se 

reconhecem, entendem o benefício do produto, boa parte delas não consegue apontar nenhum 

ponto fraco no filme. Corroborando, a maioria das mães entrevistadas gosta do filme e quando 

questionadas pontualmente, a grande maioria afirma que ele não desrespeita os limites que os pais 

devem dar aos seus filhos entre 02 e 10 anos.  

Por outro lado, é preocupante perceber que a intenção da publicidade, envolvendo ou não crianças, 

é bem-sucedida, sobretudo no que se refere aos aspectos persuasivos. O conteúdo da mensagem 

do filme do chocolate Baton é estratégico, ou seja, ao se aproximar das mães, com palavras que 

remetem ao ‘não’ (linguagem do universo disciplinador das mães) e ao exaltar a característica 

‘saudável’ do produto, ou seja, o fato de ter mais leite em sua substância, mesmo sendo um 

chocolate, a publicidade conquista as mães. Elas não ‘entendem’ ou talvez não tenham percebido 

a intenção publicitária do filme, em dizer o tempo todo ‘sim’, mesmo utilizando ‘não’ para agradar 

e conquistar as mães. Ou seja, o filme publicitário de Baton parece ser eficaz, uma vez que conforme 

a pesquisa consegue persuadir as mães e, consequentemente os filhos.  

O resultado da pesquisa quantitativa, dentro da proposta do ‘recorte’ do estudo exploratório, (o 

estudo não foi apresentado e analisado na íntegra, uma vez que é um estudo maior e o artigo 

necessitava de foco) provoca uma reflexão não apenas sobre a publicidade infantil, mas também 

em relação aos sintomas comportamentais que envolvem a família, como as estratégias 

publicitárias e os aspectos éticos.  
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Resumo 
O artigo apresenta um relato autocrítico por parte do autor em sua experiência no curta-metragem Fora de 
Quadro (2015), documentário realizado como trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de 
Pernambuco. Assim posto, buscou-se compreender a obra dentro de sua dimensão processual, considerando 
as etapas de pesquisa de personagens e entrevistas como agentes ativos nas transformações sofridas pelo 
filme. 
Palavras-chave: documentário, processo, entrevista. 
 
Abstract 
This article is an attempt to describe the movie “Fora de Quadro (2016)”, by its director self-criticizing it along 
his experiences during the several steps of production. This documentary short film was realized in addition 
to a term paper for a degree programme at UFPE. Thus exposed, the author tried to comprehend this film’s 
production as in its process, by focusing character’s research and interviews steps as active agents 
transforming the movie. 
Keywords: documentary, process, interview. 

 

1. Palavras iniciais 

Fora de Quadro52 (2016) é um curta-metragem brasileiro de gênero documentário, realizado como 

trabalho de conclusão em Cinema e Audiovisual na UFPE pelos alunos Caio Cagliani (produtor), 

Larissa Cavalcanti (diretora de fotografia) e Txai Ferraz (roteirista, diretor e autor deste artigo) e 

orientado pelo Prof. Dr. Laécio Ricardo.  

O curta se apresenta como um filme de entrevista focado na experiência de vida de personagens 

marginalizados e de como conseguem, de alguma forma, surpreender o estigma que poderiam ter 

diante da câmera. Não há exatamente um fio condutor encadeando logicamente tudo que é dito. 

Aqui e ali episódios diferentes se cruzam em um jogo de narração do vivido, desvelando para o 

espectador uma dimensão do entrevistado que não é exatamente profunda, mas que se distancia 

de uma possível estereotipação do outro.  

Neste esforço de alteridade, uma foto do passado do personagem (figuras 1 e 2) é sempre utilizada 

na entrevista como recurso de ativação da memória. Tentativa de direção trôpega, a introdução da 

foto não necessariamente molda o que é dito. Em alguns personagens a aderência ao dispositivo é 

grande e a foto de fato é testemunha de um momento ou sensação marcantes. Em outros logo é 

deixada de lado, e assumida sua ineficácia, a entrevista rapidamente encontra caminho mais 

interessante 

                                                           

51 Mestrando em Comunicação Social na Universidade Federal de Minas Gerais. Membro do grupo de pesquisa Poéticas 
da Experiência. Contato: tferraz5@gmail.com.  

52 Fora de Quadro fez sua première nacional no Festival É Tudo Verdade, com exibições no Rio de Janeiro e em São Paulo 
durante abril de 2016. 



    

 

 

 

O curta se constitui como um filme de encontro, que enseja dar conta de uma humanidade dos 

personagens que não se exprime apenas em suas falas, mas também e sobretudo em suas 

presenças. Diante da câmera, surge um lampejo de vida. Uma surpresa por encontrar no outro 

aquilo que não é comumente mostrado pelos media, uma extrema consciência de si enquanto 

sujeitos históricos. 

No presente artigo apresentaremos um relato autocrítico sobre a pesquisa de personagens e as 

entrevistas no curta aqui citado, a fim de compreender esses dois momentos como agentes 

transformadores do filme. 

2. A defesa do processo como a verdadeira proposta 

A proposta do Fora de Quadro mudou diversas vezes durante sua execução. Se hoje conseguimos 

falar sobre o tema com clareza, o mesmo não foi possível durante quase a totalidade das etapas de 

produção do curta. Durante sua realização, replanejamos e realizamos nosso caminho em diversos 

momentos. 

O dispositivo do filme consistia inicialmente em entrevistar pessoas de classes sociais diferentes 

sobre suas ligações com determinadas paisagens do Recife. Buscávamos, através de um recorte 

subjetivo, falar da importância do espaço público em nossa cidade. O laço afetivo do entrevistado 

com o espaço deveria ser comprovado através de uma fotografia pessoal, na qual o mesmo fosse 

visto no local.  

A fotografia serviria ainda como o mote de toda a entrevista, em uma tentativa insistente de 

reconstrução da memória. Usando a desculpa de que estávamos fazendo um filme de entrevistas 

sobre fotografias pessoais, entramos na casa de vários possíveis entrevistados durante o processo 

de pesquisa. Apesar do grande desejo de fazer o filme acontecer, não estávamos muito certos de 

que o dispositivo funcionaria, tornando sempre difícil explicar o que buscávamos as pessoas que 

encontramos. 

Há uma passagem no livro "Conversas sobre uma Ficção Viva" que parece exemplificar o que 

estamos tentando dizer. O livro apresenta a transcrição dos melhores momentos de oficinas 

realizadas com cinco cineastas acerca de seus processos criativos. Na primeira delas, a argentina 

Lucrécia Martel defende a ideia do cinema como processo. 

Quando eu penso em fazer um filme, ou quando me perguntam o que eu penso sobre fazer 
cinema, eu penso que um filme é um processo que alguém realiza com o único objetivo de 

Figura 1: Personagem Vânia conta a 

história de sua foto. 

Figura 2: Frame da entrevista com o 

personagem Alberto. 



comunicar-se. Não importa o que comunicar, o importante é comunicar-se. Por isso, quando 
algumas pessoas querem pensar no cinema como uma mensagem, ou uma informação precisa 
que está escondida no filme, ou quando perguntam: “me diga em duas linhas do que se trata 
seu filme”, penso que tudo isso é impossível. Porque é aí que o cinema fracassa, porque, para 
mim, o cinema é um processo. Pensar o cinema como um processo significa pensar em uma 
maneira mais dinâmica de ver o filme, não com a intenção de dar algo ao outro, mas de ver o 
que se forma a partir desse compartilhamento. (IN: MUNHOZ & URBAN, 2013, p. 149, grifo 
nossso). 

Compreender o Fora de Quadro como uma construção processual ganha importância ao 

percebermos o filme hoje finalizado não como o ponto de chegada de uma jornada evolutiva, mas 

como ponto de acesso a uma rede processos interativos que possibilitaram a construção da obra, 

mas que também são dados a ver em sua materialidade fílmica. 

3. Notas sobre a pesquisa de personagens 

Antes de mais nada, é importante salientar que a pesquisa de personagens foi realizada 

coletivamente por Txai Ferraz (autor do artigo) e seus colegas Caio Cagliani e Larissa Cavalcanti. 

Estes dois últimos são coautores implícitos desse trabalho, uma vez que vivenciaram e participaram 

das situações a seguir relatadas tanto quanto o autor. 

Figura 3 - Chamada pública de personagens. 

 

Como o projeto inicialmente tentava dar conta de recortes extremamente variados de formação, 

classe social e de vivências, estabeleceu-se naquele momento que a melhor forma de pesquisa seria 

a realização de uma chamada pública na internet. Uma imagem (figura 3) convocando interessados 

para participar do projeto foi divulgada nas redes sociais pelos membros da equipe e replicada pelo 

orientador e outras pessoas próximas. 

Apesar do alto número de compartilhamentos e do aparente "sucesso" da publicação, poucas 

foram as pessoas que de fato procuraram a equipe para participar do filme. Obtivemos alguns 

retornos por e-mail, mas estes eram em sua maioria de caráter consultivo, visando tirar dúvidas 

sobre o projeto.  

Assim, após uma reunião com o orientador, decidimos inverter os papeis e ir para campo. Ao invés 

de esperar que pessoas que tivessem "a fotografia de suas vidas" quisessem participar do filme e 

nos procurassem espontaneamente, resolvemos ir atrás de alguns perfis predeterminados e 



perguntar se estas pessoas não tinham histórias de fotografias antigas para contar. Os perfis (tabela 

1) foram escolhidos de modo a suprir uma necessidade de diversidade do projeto, para que o 

mesmo não se tornasse a visão homogênea de uma classe só. 

# Perfil 

1 Transexual 

2 Estrangeiro(a) 

3 Senhora Negra/Mãe de Família (classe C) 

4 Adulto que perdeu alguém 

5 Artista plástico que intervém na cidade 

6 Adulto (classe C) 

7 Adulto (classe A) 

8 Jovem (classe C) 

9 Pessoa de ocupação 

10 Pessoa de terreiro 

Tabela 1 - Perfis definidos de personagens a serem buscados. 

 

Essa mudança foi a primeira prova de fogo pela qual o conceito do filme passou. Ali começamos a 

entender que dificilmente as pessoas teriam uma foto "memorável". O assunto não tem ampla 

adesão popular como, por exemplo, o dispositivo de uma música que lhe marcou, como em "As 

Canções" de Eduardo Coutinho. São poucas as pessoas que conseguem se lembrar facilmente das 

fotos que possuem em casa. Muitos ficavam em dúvida sobre se de fato ainda possuíam essas 

recordações.  

Cedo ou tarde precisaríamos ir na casa de cada um averiguar o que estava sendo dito. Logo nos 

demos conta de que a pesquisa exigiria um trabalho presencial muito maior do que o pensamos 

inicialmente. Neste momento, como já citado, o dispositivo era bastante delimitado, e 

procurávamos pessoas que tivessem fotos onde fossem vistas em espaços públicos sobre os quais 

pudessem desenvolver alguma narração, o que era bastante complicado de se explicar para as 

pessoas, e mais ainda de se conseguir. 

Sendo bastante autocríticos sobre este segundo momento de pesquisa, embora o desejo fosse de 

ir a campo, o trabalho continuou majoritariamente sendo realizado pela internet.  Embora o desejo 

fosse de partir para um trabalho de base, visitando associações, reuniões variadas e conhecendo 

pessoas que nos pudessem levar a possíveis personagens, um dos prazos estabelecidos nos 

obrigava a entregar rapidamente provas de que as idas às residências dos personagens haviam 

começado. Assim, iniciamos a atividade embora soubéssemos das fragilidades de nosso método de 

pesquisa. Dos vinte e cinco levantados inicialmente, oito foram visitados em suas residências neste 

primeiro momento. 

A primeira fase de visita de personagens foi iniciada no dia 18 de dezembro de 2014 e encerrou no 

dia 03 de janeiro de 2015. A proposta era conhecer as pessoas indicadas para o projeto, ouvir suas 



histórias. Em alguns casos, a pessoa já havia previamente escolhido uma foto, mas na maioria das 

vezes, houve uma procura em álbuns de fotos e questionamentos sobre determinadas fotografias. 

Em outros casos, a própria história que era narrada pedia uma fotografia de ilustração, e ao ser 

requisitada pela equipe, caso possível, era buscada pelo entrevistado. 

Nestas visitas, eram observados desde aspectos práticos para a produção, até os mais artísticos 

para o projeto: a disponibilidade do entrevistado, a desenvoltura do interlocutor diante da câmera, 

sua capacidade de performar, fabular e conectar ideias. Não houve qualquer menção a pagamento 

de cachê em dinheiro para os possíveis entrevistados. O fim da visita era sempre carregado de certa 

tensão, pois muitas vezes a pessoa esperava uma resposta mais concreta sobre se entraria ou não 

no filme. Deixávamos, no entanto, essa resposta final sempre para depois. Assim, quando 

finalmente chamávamos a pessoa para ter uma nova entrevista gravada, já não sabíamos mais 

como introduzir o tema do dinheiro temendo ser mal interpretados.  

Documentário é negociação com os personagens, na pesquisa e na filmagem. Negociação de 
desejos, mas também de coisas concretas - horários, disponibilidade, condições de produção -, 
das quais o pagamento em dinheiro é apenas o aspecto mais cru (LINS, 2004, p. 119). 

A primeira etapa de visitas proporcionou uma nova mudança no dispositivo. Rapidamente a 

possibilidade de um recorte periférico saltou aos nossos olhos, visto que as pessoas que moram em 

comunidades são as pessoas mais abertas para este tipo de iniciativa. Abandonamos, então, a ideia 

inicial de fazer um filme com personagens de classes sociais diferentes. 

Existia ainda o desejo latente de finalmente realizar uma pesquisa de campo. Entrar em uma 

comunidade, conhecer os moradores aos poucos, ter verdadeiramente um leque de opções 

formado. Alguns perfis ainda nos enchiam de curiosidade para gravar. Uma senhora negra de idade 

e uma travesti ou transexual estavam entre as mais "cotadas" nesse processo de busca de novas 

personagens. Seriam nossos alvos dentro dessa nova lógica de pesquisa, baseada em conhecer o 

dia-a-dia de uma ONG, associação comunitária ou cultural e partir desse contato para conhecer 

várias possíveis personagens dentro das comunidades. 

    

 

 

 

 

Uma das personagens visitadas anteriormente (Graça Lucena) serviu de canal de possíveis novos 

personagens nesta nova fase de pesquisas. Graça fotografou a inauguração do Conjunto 

Figura 4 – Inauguração do Conjunto 
Habitacional da Torre (2004). 

Figura 5 – Antiga comunidade José de 
Holanda, derrubada após a transferência 
das famílias. (2004). 



Habitacional da Torre (figura 4), lugar que hoje abriga as famílias removidas da comunidade José 

de Holanda53 (figura 5). Neste caso especialmente tomamos como base as fotos que a própria ex-

personagem/pessoa intermediadora havia retirado da remoção. O foco era, então, reencontrar as 

pessoas que haviam sido fotografadas (figura 6) e que hoje vivem no conjunto de prédios 

construído pela Prefeitura do Recife. A tática nos remetia à estratégia (figura 7) utilizada por 

Eduardo Coutinho para aproximar-se dos personagens em Boca de Lixo (1993). 

Embora o conjunto de prédios hoje mal cuidado tivesse sido amor à primeira vista para a equipe, 

logo nos demos conta que havia ali uma lógica muito diferente das comunidades de onde havíamos 

estado até então. Havia maior resistência e fortes recomendações de moradores sobre o perigo 

que corríamos ao transitar no conjunto. Era um consenso geral que o sentido de comunidade tinha 

se perdido com a mudança para o conjunto de prédios. Muitos dos antigos moradores já haviam 

vendido seus apartamentos para outras pessoas, gerando um clima menos familiar e mais hostil. 

Destas visitas ao conjunto, apenas uma possível personagem conseguiu ser levantada. 

 

        

 

 

 

 A melhor etapa de pesquisa nessa segunda fase foi definitivamente quando contatamos a 

Rede Coque Vive54, na comunidade do Coque. Foi a primeira vez que nos deparamos com uma 

comunidade com um sentimento tão forte de união entre os moradores. No Coque há biblioteca 

popular, centro ecumênico e diversas atividades culturais, o que faz do bairro um lugar de forte 

interação entre os moradores. 

Outro fator que nos ajudou no Coque é o fato do bairro ter sido bastante filmado em vídeos contra 

a especulação imobiliária da cidade, como nas peças panfletárias do Movimento #OcupeEstelita. 

                                                           

53 A comunidade José de Holanda estava localizada na Avenida Beira-Rio, hoje uma das áreas de mais forte especulação 
imobiliária da cidade do Recife. A remoção (2004) fez parte do programa Recife sem Palafitas, uma parceria da 
Prefeitura com o Ministério das Cidades. No local onde moravam as famílias, foi construída uma pista de cooper às 
margens do Rio Capibaribe.  

54 A Rede Coque Vive é um coletivo independente de comunicação e cultura atuante no Coque, comunidade localizada 
no caminho entre centro e a zona sul (região mais rica) do Recife. Por sua localização privilegiada, o bairro já sofreu 
inúmeras tentativas de remoção ao longo das últimas décadas. A região é ainda alvo de estigmatização pela mídia 
local, que costuma conferir ao bairro o título de “comunidade mais perigosa do Recife”. 

Figura 6 – Exemplo de foto utilizada 
para pesquisa de personagens no 
Conj. Habitacional da Torre. 

Figura 7 – Coutinho apresenta fotos aos 
catadores em Boca de Lixo. 



De forma geral, os moradores sabem que uma equipe de filmagem independente na comunidade 

significa uma ajuda e não uma ameaça. A própria existência de coletivos independentes no bairro 

faz com que os moradores estejam habituados ao fato de serem filmados. 

O Coque Vive nos apresentou um verdadeiro catálogo de possíveis personagens. A rede já havia 

realizado diversas atividades na comunidade, tanto em registro impresso quanto em vídeo. 

Debruçar-nos sobre aquela produção audiovisual foi um verdadeiro deleite. Logo de início, já 

saberíamos quem narraria bem e não teria problemas de se portar diante de uma câmera.  

Assim, avançamos nossas pesquisas na comunidade, que já se misturavam com as visitas de 

locação, uma vez que o trabalho de pesquisa estava sendo finalmente realizado em campo. 

Visitamos o bairro de quatro a cinco vezes nessa etapa. O número de possíveis personagens era 

enorme, mas a busca por uma foto para se adequar ao dispositivo do filme era um pouco morosa. 

Várias foram as pessoas que ficaram de procurar as fotos e nunca o faziam, fazendo com que 

perdêssemos várias idas à comunidade. Regra geral era sempre proveitoso de alguma forma ir ao 

Coque, visto que havia sempre uma indicação de última hora para algum outro morador que 

poderia participar do filme. 

Aos poucos fomos familiarizados com a geografia do bairro, seus principais pontos de referência, 

os principais empreendimentos que estavam marcados na memória dos moradores (a chegada do 

metrô Joana Bezerra, a reforma inacabada do canal que corta a comunidade, a chegada do polo 

jurídico do Recife e da Academia da Cidade, a recente ampliação do terminal integrado ao metrô).  

Ali estávamos experimentando também algo que o filme não se havia permitido até então, que é o 

fato de conhecer várias pessoas em um mesmo espaço. Só chegamos a tal conclusão quando 

conhecemos o Coque, mas a pesquisa de personagens descentralizada dificultava 

consideravelmente uma introdução nas comunidades. Era impossível dar conta de tantos bairros 

ao mesmo tempo com uma equipe tão pequena. Assim, focar no Coque na segunda etapa de visitas 

se mostrou uma decisão bastante acertada. 

4. Notas sobre a entrevista  

Escolhidos os personagens que seriam entrevistados na fase de gravações, havia chegado a hora de 

voltar às residências dos personagens, desta vez com uma equipe maior. Enquanto que na pesquisa 

a pré-entrevista corria como uma conversa informal com os três membros da equipe, nesta nova 

etapa o papel de entrevistador foi centralizado na figura do diretor Txai Ferraz.  

A primeira entrevista foi a mais difícil de todas. A direção estava insegura, não ouvia o que a 

entrevistada tinha para dizer. As perguntas foram lidas mecanicamente, deixando pouco espaço 

para a espontaneidade que poderia surgir nas respostas. A partir do segundo dia de gravações 

foram realizados alguns ajustes. O diretor perguntava livremente, seguindo mentalmente um 

planejamento que havia realizado e adequando-o ao que o entrevistado tinha a dizer.  

Como os entrevistados já conheciam o diretor desde a pesquisa, sempre era pedido que estes 

"esquecessem" de tudo que havia sido comentado anteriormente. Obviamente o pedido não era 

atendido com facilidade, e em geral, cabia muito mais ao entrevistador conseguir perguntar de uma 

forma que suscitasse uma resposta completa do que ao entrevistado de lembrar do pedido. Alguns, 

no entanto, entraram no jogo perfeitamente e seguiram a orientação à risca. 



*** 

"É tipo reportagem, só que para o cinema", diz Eduardo Coutinho quando interrogado sobre a 

presença de sua equipe no clássico Cabra Marcado para Morrer (1984).  Durante as gravações, foi 

percebido que o ato da entrevista se dá em cima de um níveo dialógico considerável entre a 

"reportagem" que está sendo produzida (como muitos dos entrevistados se referem ao filme), e a 

forma como pessoas de seu estrato social costumam ser retratadas pelos media. Quando 

perguntados sobre o que acham de suas comunidades, por exemplo, é normal que as defendam 

com unhas e dentes do estereótipo da violência ou que "confirmem" uma imagem de cotidiano 

marcado pelo tráfico de drogas e assassinatos. Via de regra, uma relação com o senso comum é 

estabelecida, seja em tom de defesa ou de corroboração. 

Uma curiosidade observada é que quando os mais "pessimistas" sobre suas comunidades eram 

perguntados sobre os pontos positivos de viver ali, a resposta tendia a mudar completamente, 

trazendo um panorama muito diferente do que havia sido dito anteriormente. Tal perfil de 

entrevistado tendia a se esforçar bastante para agradar ao diretor, tentando sempre captar o que 

este pretendia com a pergunta, dando-lhe o melhor de sua performance a cada momento. 

Assim é o caso de Dona Chica (figura 8), empregada doméstica moradora do Coque e dona de 

algumas das maiores pérolas que nossa equipe ouviu em set. Chica quase não deixou nenhum 

silêncio na entrevista. Sempre que terminava de responder uma pergunta indagava ao diretor, 

sempre muito ansiosa: "Falei bem? E agora, o que devo dizer mais?". 

   

Figura 8 - Entrevista com Dona Chica.                     Figura 9 – Entrevista com Robeyoncé. 

 

Já com Robeyoncé (figura 9), nossa entrevistada mais jovem e escolarizada, havia uma consciência 

muito maior do que um filme de entrevista representava. Robeyoncé foi a que melhor entendeu a 

necessidade de dar respostas completas. Quando a entrevista tinha de ser interrompida porque 

algum carro de som passava na comunidade (algo bastante corriqueiro nas locações em que 

estivemos), a jovem conseguia retomar perfeitamente o raciocínio desde o início, com o mesmo 

nível de empolgação e frescor nos olhos. A seu modo, todos os entrevistados tendem a se esforçar 

bastante em suas "performances". Não há ingenuidade de nenhuma parte. 

Entender essas nuances do ato da entrevista levou tempo e foi algo adquirido não apenas nas 

gravações, mas sobretudo durante as pré-entrevistas da pesquisa. Outra coisa que foi observada e 

tentou-se realizar durante as gravações foi o fato de não transparecer juízo de valor sobre o que 

entrevistado está a dizer, característica apontada por Consuelo Lins (2004) em seu livro "O 

documentário de Eduardo Coutinho" como uma das principais virtudes do diretor. 



Ainda na pesquisa de personagens, por exemplo, encontramos Bebinha, senhora moradora do 

Conjunto Habitacional da Torre. Ao confessar que tinha medo de sair de casa e que passava a maior 

parte do tempo em seu apartamento, o produtor Caio Cagliani imediatamente devolveu-lhe com a 

pergunta: "E você não se sente presa?". O fato serviu de debate para a equipe e nos mostrou uma 

tendência generalizada que tínhamos até aquele momento de transmitir nossos julgamentos para 

os personagens. Uma pergunta mais adequada, no entanto, seria: "E como é ficar muito tempo 

dentro de casa?". 

5. Apontamentos finais 

Estivemos relatando as mudanças sucessivas ocorridas durante a pesquisa de personagens e as 

gravações do curta-metragem Fora de Quadro. Estas mudanças, podemos dizer, modificaram 

sensivelmente a direção e o roteiro da obra, profundamente marcadas por uma errância entre as 

idas e vindas de um fazer cinema sem prescrições, sem programações.  

Aqui, neste nosso esforço de rememoramento dos processos, muito mais poderia ser dito, 

sobretudo se abrangêssemos nossos escritos para a etapa de montagem. Pois, e acredito falar de 

um ponto pacífico, é na montagem que a dimensão processual do documentário ganha contornos 

mais claros. É na ilha de edição que os personagens são escolhidos ou descartados, que suas falas 

são selecionadas, que o filme enfim toma forma, que escolhe caminhos. As opções da montagem 

atuam no documentário de entrevista como uma espécie de pós-roteiro, ou roteirização em moldes 

mais controlados a partir do que foi possível, do que pôde efetivamente surgir nas gravações. Esta 

etapa de roteirização posterior, no entanto, não deve se restringir a nenhum anseio inicial do 

projeto, mas deve colocar o filme em confronto com ele mesmo a todo momento, escavando um 

outro olhar não imaginado anteriormente a partir do material bruto.  

Esta dimensão processual de que temos falado, que se exemplifica a partir dos relatos de Fora de 

Quadro, se inserem notadamente em um panorama muito mais amplo, uma vez que o filme 

analisado é assumidamente tributário de toda uma escola do documentário como gênero da não-

roteirização, do fazer cinema com riscos, com atravessamentos que permeiam e reinventam a 

escritura fílmica. Um fazer cinema que, poderíamos concluir, escapa dos métodos criados, que se 

dá a partir de encontros e de sua fricção latente com um recorte do real.  
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Resumo 
Este estudo tem como objeto de análise o filme intitulado Valsa com Bashir (Vals im Bashir, 
Israel/França/Alemanha/EUA/Finlândia/Suíça/Bélgica/Austrália, 2008), do diretor, israelense, Ari Folman. 
Trata-se de um documentário autobiográfico, em formato de animação, que relata a história da Primeira 
Guerra do Líbano (1982), por meio da perspectiva dos soldados israelenses que participaram como sujeitos 
ativos de tamanha barbárie, gerando traumas insuperáveis. Independente do resultado da guerra, os ex-
combatentes revelam-se vencidos por esse momento e sucumbem à comoção. A obra é resultado de uma 
tentativa de autossuperação do diretor, que é procurado vinte anos depois por um amigo, que lutou ao seu 
lado, suscitando lembranças. Ao perceber falhas em suas memórias, Folman avança fronteiras, em busca da 
verdade. O roteiro é construído após muita pesquisa, viagens, descobertas técnicas e estéticas, com uma 
narrativa inovadora no campo da Sétima Arte. Valsa com Bashir encontra soluções audiovisuais para os 
entrevistados que desejam se manifestar sem, no entanto, aparecer no filme. E por meio dos depoimentos 
dos ex-combatentes israelenses, reconta-se a história, agora, sob o ponto de vista desses soldados, 
testemunhas dos horrores da guerra, desencadeando reflexões sobre as consequências de uma guerra na 
vida dos sujeitos biografados e dos povos envolvidos. Assim, propositalmente, o filme faz um contraponto ao 
“glamour” dos filmes de guerra hollywoodianos, em que coexistem bandidos e heróis. Analisa-se, assim, o 
trabalho de um cineasta contemporâneo, de origem oriental, que realizou sua produção entre o Oriente e o 
Ocidente, permeabilizando culturas, saberes, técnicas e teorias; cujo resultado põe em xeque os limites entre 
os universos ficcional e não ficcional, por meio da combinação entre o “documentário” e a animação. A base 
de todo o trabalho é o roteiro audiovisual, apresentando novas possibilidades ao filme documentário, por 
meio da análise de Valsa com Bashir, escrito, produzido e dirigido pelo próprio sujeito autobiografado que, 
por meio de sua prática inovadora, alcança o controle total da obra. O diretor, Ari Folman, supera o descrédito 
do mercado, que não acredita no novo formato; enfrenta o próprio trauma, realiza seu filme e ganha prêmios 
internacionais.  
Palavras-chave: documentário, animação, roteiro audiovisual 
 
Vals con Bashir y el control absoluto de la producción documental 
Abstract 
Este estudio analiza la película titulada Vals con Bashir (Vals im Bashir, Israel / Francia / Alemania / EE.UU. / 
Finlandia / Suiza / Bélgica / Australia, 2008), del director, israelí, Ari Folman. Se trata de un documental 
autobiográfico en formato de animación, que cuenta la historia de la Primera Guerra del Líbano (1982), a 
través de la perspectiva de los soldados israelíes que participaron como sujetos activos de tal barbaridad, 
creando un trauma personal insuperable. Independientemente del resultado de la guerra, no hay 
ganhadores. Los ex combatientes son vencidos por este momento y sucumben a la emoción. El trabajo es el 
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resultado de un intento de auto-superación del director, quien es buscado veinte años más tarde por un 
amigo, que luchó a su lado, levantando recuerdos. Al darse cuenta de las lagunas en su memoria, Folman 
avanza las fronteras en busca de la verdad. El guión es construido después de mucha investigación, viajes, 
descubrimientos técnicos y estéticos con una narrativa innovadora en el campo del Séptimo Arte. Vals con 
Bashir presenta soluciones audiovisuales para los entrevistados que desean hablar, sin embargo, aparecer en 
la película. Y a través de los testimonios de los ex combatientes israelíes, se vuelve a contar la historia, pero 
ahora, desde el punto de vista de estos soldados, testigos de los horrores de la guerra, lo que provocó 
reflexiones sobre las consecuencias de la guerra en la vida de los individuos biografiados y todas las personas 
que han experimentado estos momentos. Así, deliberadamente, la película hace un contrapunto a la 
"glamour" de las películas de guerra de Hollywood, donde coexisten bandidos y héroes. Se analiza así el 
trabajo de un director de cine contemporáneo, de origen oriental, que celebró su producción entre el Este y 
el Oeste, permeabilizando culturas, conocimientos, técnicas y teorías; cuyo resultado provoca reflexiones 
acerca de los límites entre el universo de ficción y no ficción, a través de la combinación del "documental" y 
la animación. La base de todo el trabajo es el guión audiovisual, presentando nuevas posibilidades para el 
análisis documental de Valsa con Bashir, escrito, producido y dirigido por el propio sujeto autobiografado 
que, a través de su práctica innovadora logra el control total de su trabajo. El director, Ari Folman, supera el 
descrédito del mercado, que no cree en el nuevo formato; enfrenta a su próprio trauma, realiza su película y 
gana premios internacionales. 
Palabras clave: documental, animación, guión audiovisual 

 

Introdução 

Este artigo tem como objeto de estudo o longa-metragem, Valsa com Bashir (Vals im Bashir, Israel 

/ Francia / Alemania / EE.UU. / Finlandia / Suiza / Bélgica / Australia, 2008), do diretor israelense, 

Ari Folman, que foi recrutado para lutar como soldado na Primeira Guerra do Líbano (1982), quando 

jovem e, vinte anos mais tarde resolve contar sua história e a de seus companheiros, ex-

combatentes. Ele torna-se, assim, um ator social. Souza (1991, p. 54) explica: “Um determinado 

indivíduo é um ator social quando ele representa algo para a sociedade (para o grupo, a classe, o 

país), encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa, uma denúncia”56.  

Ao apresentar seu ponto de vista como soldado e a dos colegas que lutaram ao seu lado, Folman 

reconta a história, atribuindo-lhe emoções e depoimentos extraoficiais. Para contextualizar o leitor, 

este estudo parte da conjuntura histórica, tanto da guerra supracitada, quanto da trajetória de vida 

do diretor.  

A partir daí, inicia-se a análise da construção fílmica, abordando a pesquisa para encontrar os ex-

combatentes israelenses; as cenas destacadas pelo diretor, a trilha sonora e o design. O filme 

mostra que, assim como Flaherty pôde infundir “à realidade o sentido dramático” (apud RAMIÓ; 

THEVENET, 1985, p. 157), Ari Folman valeu-se da animação para roteirizar sua narrativa de vida. Ele 

supera a dificuldade para empenhar seu projeto, que mescla os universos ficcional e não ficcional, 

bem como para enfrentar o próprio trauma.  

Ao final, é possível perceber a comunhão entre a linguagem documental e a animação, culminando 

na liberdade expressiva. 

                                                           

56 No entanto esse conceito não se restringe a uma pessoa. Aplica-se também a grupos sociais e instituições, tais como 
sindicatos, partidos políticos, igrejas e mídias. 

 



Valsa com Bashir: o contexto histórico 

O longa-metragem, Valsa com Bashir, retrata a Primeira Guerra do Líbano, ocorrida em 1982, sob 

o ponto de vista de um soldado israelense, e seus colegas, ex-combatentes, que recontam a 

História, atribuindo impressões, traumas e emoções ao relato oficial. 

Primeira Guerra do Líbano 

A Primeira Guerra do Líbano ocorreu em 1982 como reação das falanges cristãs, apoiadoras do 

governo, ao assassinato de Bashir Gemayel, presidente eleito do Líbano. Ao lado das milícias cristãs, 

Israel, que também apoiava Bashir, enviou o exército para o Líbano, com a finalidade de matar os 

civis palestinos, refugiados no oeste do país. 

Os libaneses dividiam-se em dois grupos: cristãos pró-Ocidente e islâmicos pró-Síria. Cada um 

governava sua região de acordo com seus próprios interesses, cobrando tributos e organizando a 

defesa. A parceria entre os cristãos, Israel e Líbano, associada ao assassinato de Bashir Gemayel, 

resultou no massacre de 2 mil palestinos, nos campos de refugiados, denominados Sabra e Chatila. 

O pró-israelense, Amin Gemayel, irmão de Bashir, foi eleito o novo presidente do Líbano. 

A história de vida 

O jovem israelense, Ari Folman, tinha 19 anos de idade, quando foi recrutado como soldado para 

lutar na Primeira Guerra do Líbano. Vinte anos depois do fim da guerra, ele foi procurado pelo 

amigo Boaz,  que confidencia um trauma: ele tem pesadelos com os cachorros que faziam a vigília 

em vilas libanesas, os quais foi obrigado a matar. O filme (aos 3min1s) revela, em off: “Eles ficam 

lá, latindo! Vinte e seis cachorros! E vejo a cara de mau deles. Eles vêm para matar!”. Boaz conta 

que convive com esse pesadelo há dois anos e meio. Sem entender como poderia ajudar o amigo, 

Ari Folman, cineasta, começa a questioná-lo (FIG. 01): 

 FIGURA 01 - Fotograma de Valsa com Bashir 

 

A imagem se refere à seguinte cena:  

BAR/INT. - 5min42s – Ari Folman: “Tentou de tudo?”. Boaz: “O quê?”. Ari Folman: “Terapia, um 

psiquiatra, Shiatsu, alguma coisa...”. Boaz: “Não, nada. Tentei você!”. Cineasta: “Sou só um 

diretor!”. Boaz: “Filmes não são terapêuticos? Você já tratou de tudo em seus filmes, certo?”. Ari 

Folman: “Nada desse tipo.”. Boaz: “Nenhuma memória do Líbano?”. Ari Folman: “Não, não 

mesmo!”. Boaz: “Tem certeza?”. Ari Folman: “Não!”. Boaz: “Beirute, Sabra e Chatila?”. Ari Folman: 

“Algo sobre isso?”. Boaz: “Você estava a apenas cem metros do massacre!”. Ari Folman: “No 



máximo 200 ou 300 metros. A verdade é que nada ficou registrado na minha memória”. Boaz: “Sem 

memórias e sem sonhos? Nunca pensa nisso?”. Ari Folman: “Não... não... não...”. 

A partir dessa conversa, Folman percebe que há falhas em sua memória sobre o massacre de Sabra 

e Chatila e esse bloqueio começa a inquietar o cineasta, que passa a investigar o que se passou. 

Aconselhado por um amigo psicólogo, o diretor procura os soldados que lutaram a seu lado. Ele 

inicia sua busca e decide transformá-la em filme, como um processo catártico: 

É uma espécie de terapia dinâmica porque, ao invés de sentar-se diante de 
alguém pagando US$ 150 por 50 minutos e sentindo-se bem ao sair, você 
realmente faz coisas. Você viaja, conhece gente. Você as grava. Você ouve o que 
grava. Você digita, escreve um roteiro. Você filma. Edita. Você lida mesmo com a 
situação. E esse é um processo de cura, claro (DVD - Extras: “Entrevista com o 
diretor Ari Folman”, aos 6min20s). 

Após a decisão de se confrontar com a própria história, viria a tarefa mais difícil: 

Já me perguntaram, várias vezes, se o processo de fazer o filme era assustador 
para mim, pois descobriria coisas a meu respeito que não queria saber. 
Sinceramente, acho que quando eu me decidi a topar a jornada e fazer o filme, a 
parte mais fácil foi fazê-lo. Quero dizer, decidir foi bem mais complicado. Depois 
que eu decidi, mandei ver. E foi muito natural, não havia jeito de pensar, de voltar 
atrás. Porque eu estava no processo e entrei de cabeça (DVD - Extras: 
“Comentários do diretor”, aos 11min56s). 

E assim, o ex-combatente, Ari Folman, sucumbiu à arte. 

1 - Valsa com Bashir: a construção fílmica 

Valsa com Bashir (Vals im Bashir, Israel/França/Alemanha/EUA/Finlândia/Suíça/ Bélgica/Austrália, 

2008) é um longa-metragem, autobiográfico, em cores, com 90 minutos de duração. A obra foi 

escrita, produzida e dirigida pelo israelense Ari Folman. “Aclamado como inovador e devastador, 

Valsa com Bashir mistura animação e documentário para criar uma experiência diferente de tudo 

que você já testemunhou”, informa a sinopse na contracapa do DVD. A proposta narrativa, ousada, 

dificultou a busca por financiamento, como conta o diretor: 

Eu fui bobo ao declarar que era um “documentário animado”, há cinco anos. De 
muitas maneiras, o negócio do cinema é tão limitado, teimoso e fechado a novas 
ideias que, quando eu tentei levantar fundo para esse filme, eu procurei a 
Documentary Funds, e eles disseram: “Se é animado, não pode ser um 
documentário, certo? As duas coisas não combinam. Procure a Animation Funds”. 
Eu procurei a Animation, e eles disseram: “Se é documentário não é animado. 
Volte para a Documentary”. E eu fiquei no meio durante bastante tempo. Tive de 
correr riscos pessoais para financiar o filme. E agora eu não ligo mais se é rotulado 
de documentário ou não. Para mim, não é importante (DVD 2 - Menu “Entrevista 
com o diretor Ari Folman”, aos 58s). 

Valsa com Bashir mistura presente e flashbacks, bem como as técnicas de 2D e 3D em animação. A 

maior parte da técnica é bidimensional. A animação em 3D ocorre somente em tomadas 

panorâmicas e de movimentos de câmera. 

2 - A pesquisa 



O diretor, Ari Folman, avançou fronteiras, em busca das histórias do ex-combatentes israelenses 

que, assim como ele, lutaram na Primeira Guerra do Líbano. Ele conta como os reencontrou, duas 

décadas depois: 

Primeiro, nós anunciamos na Internet. Estávamos procurando histórias da Primeira Guerra do 
Líbano. Tivemos a resposta de cem ou mais pessoas que eu achei que estavam ansiosas para 
que alguém ouvisse suas histórias. Elas estavam esperando como se por alguém que apertasse 
um botão para que elas liberassem as emoções reprimidas (DVD - Extras: “Soldados surreais: o 
making of de Valsa com Bashir”, a 1min35s). 

A partir das entrevistas, Folman incluiu no roteiro as quatro lembranças recorrentes a todos os ex-

soldados, assim ilustradas: 

a) Garotos lançando granadas (FIG. 02), cuja cena Folman comenta: 

Os garotos com as granadas eram lembranças comuns aos soldados. Foi chocante para nós, 

tínhamos 20 anos, ver garotos de 8 e 9 anos saindo das árvores nos pomares e atirando em nós. 

Você nunca está preparado para isso na vida. E a reação também, então... Não chega a ser 

surpreendente que essas lembranças sejam tão omitidas (DVD - Extras: “Comentários do diretor”, 

aos 42min35s). 

 

FIGURA 02 - Fotograma de Valsa com Bashir, aos 42min30s 

b) Cavalos morrendo no hipódromo (FIG. 03), cena sobre a qual Folman revela: 

O hipódromo é uma das lembranças comuns que descobrimos na pesquisa. Soldados que voltaram 

da Primeira Guerra do Líbano lembravam-se mais do hipódromo e dos cavalos de Beirute do que 

dos seus amigos feridos em batalha. Não sei se posso explicar isso, mas todos os que entrevistamos, 

que voltaram de Beirute, lembravam-se dos cavalos morrendo no hipódromo. Acho que a imagem 

foi tão surreal, tão forte, foi tão fora de contexto, em comparação com a dos soldados de ambos os 

lados… De repente, eram só animais puros, lindos e inocentes que morriam e ficavam na memória 

de quem os via durante a guerra. Fiquei surpreso com quantas pessoas entrevistamos que 

mencionaram isso, várias e várias vezes. Então, tivemos de pôr no filme, no fim das contas (DVD - 

Extras: “Comentários do diretor”, aos 44min50s). 



 

FIGURA 03 - Fotograma de Valsa com Bashir, aos 45min10s 

c) Filmes pornôs (FIG. 04), como recorda Folman: 

Agora, aqui chegamos à cena pornô. É inacreditável o quanto eu tive discussões difíceis sobre 
a cena pornô, dentro do estúdio. Quero dizer, o diretor de animação, Yoni Goodman, e eu 
gostamos do pornô desde o começo. Todos os outros me deram dores de cabeça por causa 
dela. E realmente não sei por quê. Primeiro, é muito engraçada. Segundo, todos os que 
voltaram do Líbano lembram-se de sua primeira experiência com filmes pornôs, […] durante a 
Guerra do Líbano, já que não tínhamos videocassete, nem reprodutores de vídeo em Israel, em 
1982. E no Líbano, quando entramos, todas as casas tinham um videocassete, e muitas casas 
tinham fitas pornôs. Foi uma experiência que tivemos de colocar no filme. Mas nosso diretor, 
David Polonsky, foi totalmente contra. Sinceramente, tive de falar com os pais dele antes da 
estreia, em Israel, para dizer a eles que ele não tinha nada a ver com a cena pornô. Ele nunca 
viu um filme pornô na vida. Além disso, tínhamos um cara religioso, que se tornou religioso no 
processo do filme. Então, Yoni teve de trabalhar com isso na surdina. Mas, nos EUA, temos uma 
versão especial para a tevê, uma versão censurada em que todas as pessoas que participam do 
pornô usam roupas de banho especiais Speedo, com a bandeira dos EUA. Não é piada. Você vai 
ver na tela (DVD - Extras: “Comentários do diretor”, aos 50min33s). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 04- Fotogramas de Valsa com Bashir, aos 50min53s e 51min, respectivamente 

d) Jornalista que cobriu a Primeira Guerra do Líbano, caminhando pelas ruas de Beirute, 

tranquilamente, em meio ao fogo cruzado (FIG. 05). 



  
FIGURA 05 - Fotogramas de Valsa com Bashir, aos 56min54s e 57min4s, respectivamente 

 

Assim como o soldado da “valsa”, como será visto a seguir, o jornalista Ron Ben-Yishai enfrenta o 

bombardeio para o espanto de todos. Ari Folman lembra:  

[...] Ele é muito corajoso, tanto, que é inacreditável, quando vemos a ação real, o modo como 
ele age no campo de batalha, em uma via que dava direto na Rua Hamra, no bairro de Hamra, 
em Beirute Ocidental. [...] Ele andava como se estivesse na praia, como se nada acontecesse 
(DVD - Extras: “Comentários do diretor”, aos 56min9s). 

3 - Cenas destacadas pelo diretor 

3.1 - Abertura 

Assim como a conversa com Boaz, supracitada, foi o ponto de partida para a realização do filme, o 

conteúdo desse diálogo (o pesadelo com os cachorros) originou a abertura do filme. 

   

   

   



  
 

FIGURA 06 - Fotogramas do filme Valsa com Bashir, de 1min a 3min 
 

Além do merecido destaque, a cena de abertura também logrou cuidados especiais, como conta o 

diretor: 

Tento atentar ao máximo para as cenas de abertura. Realmente acredito que as cenas de 
abertura são cruciais nos filmes. É como um jogo de xadrez onde você aprende a ver as 
aberturas e usá-las. E, especialmente, em Valsa com Bashir, a cena de abertura, dos cães, foi 
uma cena-chave para o filme todo, porque pensei em inventar uma nova linguagem, ao menos 
em termos de “documentário animado” e de animação em geral. Achei que teria de 
surpreender a plateia desde o início quanto ao filme, à imagem e ao som, para levá-la ao 
universo do filme. Então nos esforçamos muito para essa cena. E embora a maior parte do filme 
seja feita com animação em cortes, essa cena combina animação em cortes e plasticidade. E 
começamos a fazê-la 18 meses depois de termos trabalhado no filme, porque achei que a 
equipe estava pronta para a cena de abertura. Eles eram qualificados o suficiente. Conheciam 
a técnica que inventamos, e mandamos ver. Quanto ao som, há mais de cem canais diferentes 
de som nessa cena. Incluindo lobos, leões, quero dizer, qualquer animal selvagem que você 
imaginar está aí. Claro que isso foi reduzido, no final, aos cinco canais Dolby de sempre (DVD - 
Extras: “Comentários do diretor”, a 1min21s). 

3.2 -  Cena que dá origem ao título do filme 

A intenção do diretor é, declaradamente, provocar a reflexão sobre a insanidade de uma guerra, 

em oposição os “[...] filmes americanos, que mostram que a guerra é horrível, péssima, mas que os 

caras são legais e se trata de glória, bravura e a fraternidade dos homens, e essas coisas estúpidas” 

(DVD 2 - Menu “Entrevista com o diretor, Ari Folman”, aos 7min51s). A cena, abaixo, representa a 

total perda de noção de um soldado, testemunhada por Folman, que conta, em seguida: 

 

  

 



   

   

 
FIGURA 07 - Fotogramas de Valsa com Bashir 

 

Esta é a cena da valsa. É por causa dela que vem o título do filme Valsa com Bashir. Tentei 
expressar, aqui, a total perda de noção de tempo. Que nós não sabemos, e até eu não sei se 
esse cara dançou no cruzamento por um segundo, dez segundos, dois minutos, sei lá. Mas 
pareceu a eternidade. Pareceu que ele ficou no cruzamento eternamente. É claro que dá para 
ver os espectadores à volta. O público, nas varandas de Beirute, muito típico. E o outro sentido 
de Valsa com Bashir, claro, é o sentido simbólico que lhe diz que nós, israelenses, dançávamos 
com Bashir Gemayel, com os cristãos do Líbano. E essa dança, é claro, acabou num 
acontecimento traumático, que foi o massacre nos campos (DVD - Extras: “Comentários do 
diretor”, aos 59min57s). 

3.3 - Cena de encerramento 

Apesar da opção pela animação, Ari Folman conclui sua obra com imagens reais. Ele conta: 

E eu sempre soube que imagens reais finalizariam o filme. Desde o início da elaboração do 
roteiro, sabia que acabaria com imagens reais. Só quis evitar uma situação onde alguém, em 
qualquer lugar, visse Valsa com Bashir, saísse do cinema e pensasse que era um filme de 
animação legal, com desenhos e música ótimos e era um filme antiguerra. É bem mais do que 
isso. E acho que esses 50 segundos de imagens reais dão a proporção do filme todo. Dão a 
proporção da minha história pessoal. Dão a proporção da animação. Mostram a você que tudo 
aconteceu mesmo. Mostram a você que milhares de pessoas inocentes, mulheres, crianças e 
idosos foram mortos naquele fim de semana, nos campos de Beirute. Para mim, era essencial 
que as pessoas percebessem isso e saíssem do cinema sabendo disso. Essas são as imagens das 
quais elas vão se lembrar, no final. Vão fazer com que elas pensem nas guerras em geral (DVD 
- Extras: “Comentários do diretor, Ari Folman”, a 1h21min38s).57 

                                                           

57 Observa-se, aqui, a preocupação do diretor com o público desacostumado, até então, a atribuir “valor-verdade” à 



3.4 - A trilha sonora 

A trilha sonora de Valsa com Bashir é toda original e também foi resultado da pesquisa de Ari 

Folman, que novamente acionou a internet. Ele conta: 

É um ótimo momento para falar em Max Richter, compositor do filme. Eu não o conhecia antes, 
mas quando escrevi o roteiro de Valsa com Bashir, ouvia os álbuns dele no meu estúdio e, de 
certa forma, ele compôs a trilha do roteiro, porque era a única música que eu ouvia. É uma 
música muito deprimente, melancólica. Quando acabei o roteiro, pesquisei o nome dele no 
Google. Encontrei seu nome. Vi que ele tinha um site. E escrevi para ele: “Você acabou de 
escrever a trilha do meu roteiro. Talvez queira escrever a trilha do filme todo”. Expliquei para 
ele que tipo de filme era. Um mês depois, viajei até Edimburgo e comecei a trabalhar no filme. 
E acabamos os primeiros esboços da música toda antes de começarmos a trabalhar na 
animação. Só tínhamos o vídeo, mas tínhamos a música toda e foi essencial para mim, porque 
eu queria que os animadores escutassem a música nos seus fones enquanto faziam a animação 
das cenas, para que pudessem captar a sensação das cenas completas enquanto as faziam. E a 
música, é claro, afeta muito a atmosfera de cada cena. Então é melhor quando os animadores 
sabem que tipo de música teremos no fim. Normalmente, não fazemos isso. Fazemos a trilha 
do filme depois (DVD - Extras: “Comentários do diretor, Ari Folman”, aos 22min53s). 

As músicas que compõem a cena da festa no barco foram fiéis ao estilo da década de 1980 e, para 

isso, Ari Folman buscou uma especialista no assunto. Assim, em nome da dramatização, Valsa com 

Bashir harmoniza sua trilha sonora, que vai da valsa ao rock. 

3.5 - A animação 

Valsa com Bashir utiliza as técnicas de 2D e 3D em animação. A maior parte da técnica é 

bidimensional. A animação em 3D ocorre somente em tomadas panorâmicas e de movimentos de 

câmera, como no exemplo a seguir (RESENDE, 2015, p. 158).  

a) Pan-travelling (FIG. 08) 

  

  
FIGURA 08 - Fotogramas de Valsa com Bashir, a partir de 14min59s 

 

                                                           

animação. 



A animação em cortes foi utilizada maior parte do filme. O diretor explica: 

Tentando entender o que é, em geral, animação em cortes no filme, você vê os personagens, e 
cada um deles é dividido em partes. Por exemplo, o rosto de Carmi seria dividido em oito 
partes, e cada parte seria dividida em outras 15 partes. Depois, eles precisam dar os comandos 
ao software do computador de como mover todas as partes simultaneamente. Esse é um jeito 
muito ilustrativo de explicar tudo. E só depois de um tempo, você vê se o movim... Depois de 
segundos de animação você vê se o movimento realmente funciona, ou se você tem de voltar 
e refazê-lo do zero. É uma técnica muito específica. Yoni Goodman, o diretor de animação, 
desenvolveu a técnica ao extremo porque, quero dizer, o software é.... Todos podem comprar, 
e você pode fazer isso. Mas o que pegaram desta casa... O software das crianças é incrível. E 
acho que Yoni desenvolveu esta técnica com base nas suas qualificações e no que ele podia 
fazer. Mas os outros animadores demoraram muito a se adaptar a esse tipo de filme. E foi muito 
difícil para eles (DVD - Extras: “Comentários do diretor, Ari Folman”, aos 16min19s). 

Folman conta que dos 3.500 quadros-chave, “desenhados para a animação” (DVD - Extras: 

“Comentários do diretor, Ari Folman”, aos 34min40s), pelos menos 2.500 foram desenhados pela 

mesma pessoa: o diretor de arte e ilustrador, David Polonski. O diretor de animação, Yoni 

Goodman, conta que toda a técnica foi desenvolvida pela própria equipe. Portanto cada cena 

representava um desafio porque não havia infraestrutura em Israel e, portanto, ninguém para 

ensiná-los (DVD - Extras: “Soldados surreais: o making of de Valsa com Bashir”, a partir de 2min33s).  

A equipe contou com apenas oito animadores. O diretor, Ari Folman, compara:  

Lembro que, um dia, no estúdio, nós vimos Procurando Nemo [Finding Nemo, EUA, 2003, de 
Andrew Stanton e Lee Unkrich], o filme da Pixar. Vimos os créditos finais e havia 40 pessoas 
responsáveis pela iluminação do filme. Nós rimos tanto, porque eles tinham 40 pessoas 
responsáveis pela iluminação e nós tínhamos oito pessoas fazendo o filme todo. (DVD - Extras: 
“Comentários do diretor, Ari Folman”, aos 48min48s). Apesar de toda dificuldade técnica e 
orçamentária (o orçamento foi de US$ 1,5 milhão),58 Valsa com Bashir foi o primeiro filme de 
animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.59  

Conclusão 

Ao realizar sua autobiografia, em animação, o diretor, Ari Folman, alcançou o controle absoluto de 

sua obra, tanto sob o aspecto visual, quanto o sonoro. Assim, ele resolveu vários impasses, tais 

como dois dos nove entrevistados que aceitaram dar seu depoimento sem, no entanto, aparecer 

no filme ou sequer terem sua voz identificada. A ausência de imagens de arquivo também pode ser 

suprimida por meio da técnica utilizada. Ao levar as cenas para o estúdio, foi possível, também, 

trabalhar a arte de forma detalhada e minuciosa, oferendo um novo “tratamento criativo da 

realidade”, segundo definição de John Grierson, no início do século XX. 

A linguagem documental pode ser identificada por meio da ideia conceitual do filme de recontar a 

História, sob pontos de vistas, sem o “glamour” das guerras comumente mostrado nos filmes 

hollywoodianos. A indexação histórica à Primeira Guerra do Líbano, bem como o compromisso 

social e o sujeito autobiográfico que assume a responsabilidade pela obra também são dispositivos 

atrelados ao documentário. 

                                                           

58 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-125077/curiosidades/>; 
<http://mkmouse.com.br/sinopses/ValsacomBashir2008.pdf>; <http://brazilianpost.org/1984/28/05/2009/valsa-
com-bashir-waltz-with-bashir-2008/>. Acesso em: 4 maio 2014. 

59 Disponível em: <http://cinepop.virgula.uol.com.br/criticas/valsacombashir.htm>. Acesso em: 2 fev. 2014. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-125077/curiosidades/
http://cinepop.virgula.uol.com.br/criticas/valsacombashir.htm


Ao realizar seu filme, quebrando paradigmas dos universos ficcional e não ficcional, atrelando a 

linguagem documental à animação, Folman também apresenta um resultado de superação pessoal 

e profissional. Ao final, o público é capaz de ter um novo olhar sobre a Primeira Guerra do Líbano, 

contada pelos livros de história. Por meio do filme, é possível compreender as consequências dessa 

guerra sob a perspectiva dos ex-combatentes israelenses, que independente do lado pelo qual 

lutaram, foram vencidos pela guerra. 
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A cidade reminiscente: Woody Allen e a representação do espaço urbano 

em “Meia-Noite em Paris” 

 

Lucas Bandos Lourenço60 e Laura Fernanda Cimino61 

 

Resumo 
Este trabalho tem por objetivo a investigação do modo como a imagem cinematográfica constrói 
espacialidades, ou seja, representações da dimensão comunicativa do espaço. Para tanto, propõe-se, 
empiricamente, um estudo específico, voltado para a análise do longa-metragem “Meia-Noite em Paris” 
(2011), escrito e realizado pelo cineasta nova-iorquino Woody Allen. Ator, roteirista e diretor de longa data, 
Allen é reconhecido pelo destaque que atribuiu à imagem urbana em grande parte de sua filmografia, 
principalmente por conta de seu fascínio pela “cidade que nunca dorme”, sua terra natal e local onde 
ambientou a maioria de seus trabalhos. No entanto, em meados dos anos 2000, em decorrência de questões 
ligadas a dificuldades na obtenção de financiamentos, Allen decidiu ampliar seus horizontes e passou uma 
longa temporada filmando em metrópoles europeias. Depois de rodar trabalhos na Inglaterra e na Espanha, 
foi na França, mais precisamente em Paris, onde o cineasta encontrou o ambiente ideal para situar a história 
de um aspirante a escritor, que sonha em abandonar os Estados Unidos e levar uma vida dedicada à busca 
de inspiração artística. Assim, o protagonista de “Meia-Noite em Paris” é um adepto da flânerie, ou seja, da 
travessia por uma cidade não apenas física e material, mas povoada por relações afetivas e imaginárias, 
intrínsecas às percepções individuais do observador. Com isso, a capital francesa, juntamente com suas 
diferentes dinâmicas, constrói significações na obra cinematográfica do diretor e revela que a função da urbe 
não se restringe à de simples suporte ou de mero cenário espetacularmente midiatizado. Ao contrário, o 
núcleo urbano assume o papel de mediador ativo da informação fílmica, moldando a ação do enredo e 
atribuindo novas interpretações à obra cinematográfica, por meio da expressão de seus signos e linguagens 
particulares, sempre associados às vivências e afetos de seu autor. Metodologicamente, esta pesquisa toma 
por base conceitual a ideia de “imagem urbana como reminiscência”, discutida por Lucrécia D’Alessio Ferrara, 
no texto “As máscaras da cidade” (1990), no qual são abordados tópicos relacionados às singularidades da 
linguagem urbana e às diferentes facetas adquiridas pela cidade ao longo das épocas, dos processos de 
evolução do pensamento e do desenvolvimento das civilizações. 
Palavras-chave: Cinema; Comunicação; Espaço urbano, Woody Allen 
 
Abstract 
This study aims to investigate the way the film image builds spatiality, ie the communicative dimension of 
space representations. Therefore, it is proposed, empirically, a specific study focused on the analysis of the 
feature film "Midnight in Paris" (2011), written and directed by the new yorker filmmaker Woody Allen. Actor, 
writer and longtime director, Allen is recognized by the prominence that gave to the urban image in much of 
his filmography, mainly because of his fascination with the "city that never sleeps", his birthplace and where 
are setted much of his jobs . However, in the mid-2000s, due to issues related to difficulties in obtaining 
financing, Allen decided to expand their horizons and spent a long season filming in European cities. After 
running jobs in Britain and Spain, it was in France, more precisely in Paris, where the filmmaker found the 
ideal environment to situate the story of an aspiring writer who dreams of leaving the United States and lead 
a life dedicated to the pursuit of the artistic inspiration. Thus, the protagonist of "Midnight in Paris" is a fan 
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of dawdling, in other words, the crossing of a city not only physical and material, but populated by affective 
and imaginary relationships, intrinsic to the individual observer's perceptions. Therefore, the French capital, 
with its different dynamics, builds meanings in the film director work and reveals the function of the metropolis 
is not restricted to simple support or mere spectacularly mediatized scenario. Instead, the urban core assumes 
the active role of mediator of filmic information, shaping action of the plot and giving new interpretations to 
the cinematographic work, through the expression of their signs and particular languages, always associated 
to the experiences and emotions of its author. Methodologically, this research takes as conceptual basis the 
idea of "urban image as reminiscence", discussed by Lucrécia D'Alessio Ferrara, in the text "The masks of the 
city" (1990), in which are discussed topics related to the singularities of urban language and the different 
facets acquired by the city along of the ages, of the evolution of thought processes and of the development of 
civilizations. 
Keywords: Cinema; Communication; Urban space. 

 

Introdução 

A temática deste trabalho está baseada na análise da representação do espaço urbano no filme 

“Meia-Noite em Paris” (2011), dirigido e roteirizado pelo cineasta estadunidense Woody Allen. 

Natural de Nova York, Allen soube explorar como poucos a imagem desta que foi considerada a 

“cidade que nunca dorme”, sob a perspectiva do afeto que é própria das suas experiências com o 

lugar.   

No entanto, desde meados dos anos 2000, o diretor tem expandido os horizontes de seu cinema e 

vem retratando, também de forma reminiscente, outras metrópoles emblemáticas, especialmente 

europeias, como Londres, Barcelona, Paris e Roma. Essa maneira singular de capturar o traço 

específico das grandes cidades leva em conta não apenas seus aspectos físicos, geográficos e 

visuais, mas, sobretudo, suas múltiplas dimensões comunicativas. Neste sentido, o problema da 

pesquisa parte da seguinte questão: como a imagem da cidade é construída na espacialidade 

cinematográfica dos filmes de Woody Allen? 

Nosso objetivo, portanto, é o de investigar o modo em que se dá a construção de espacialidades a 

partir da imagem cinematográfica construída por Allen. Segundo Lucrécia Ferrara, as 

espacialidades, enquanto representações da dimensão comunicativa do espaço, “constroem signos 

e linguagens que se fazem presentes, sobretudo, em sistemas não verbais” (2007, p. 6). O cinema, 

por sua vez, “contribui também para a formação de representações que temos sobre o mundo” 

(TARAPANOFF, 2013, p. 298). 

A larga capacidade de difusão da imagem torna o cinema um meio hábil em esculpir nosso 

imaginário, nossa “faculdade de simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e seus 

frutos culturais jorram continuamente” (DURAND, 1998, p. 17 apud TARAPANOFF, 2013, p. 298). 

Daí que a imagem fílmica só adquire sentido no momento em que, se transforma em espacialidade 

cinematográfica, ou seja, que permite à imagem se tornar signo e desse modo, construir 

significações e sentidos.     Por isso, quando nos referimos à espacialidade estamos inferindo que o 

espaço é matriz cognitiva ressignifcada continuamente pelo repertório do espectador. 

Por outro lado, investiga-se ainda a imagem enquanto reminiscência mostrada na capital francesa, 

retratada por Woody Allen no filme “Meia-Noite em Paris” (2011). Nessa obra, ambientada numa 

metrópole historicamente icônica, há uma iniciativa do diretor em representar o espaço urbano de 



uma maneira subjetiva e afetiva, dando maior destaque aos locais que lhe agradam e que lhe 

remetem, de alguma forma, a experiências vividas anteriormente. 

Essa ótica nostálgica, orientada por lembranças do passado, desenvolve “uma sensibilidade 

inteligente que garante a passagem da subjetividade impressionista à construção de um lugar no 

espaço urbano” (FERRARA, 1990, p. 8). Assim, percebe-se que a imagem que Allen procura construir 

para a cidade que lhe serve de cena e cenário é, na verdade, aquela que Lucrécia Ferrara chama de 

“imagem urbana como reminiscência”, ou seja, uma representação da cidade baseada em “um 

método, ao mesmo tempo afetivo e cognitivo” (1990, p. 7). 

Essa maneira reminiscente de representar o urbano possibilita um amplo exame das relações 

construídas entre a narrativa, o corpo e o espaço, permitindo que a cidade seja pensada como 

espaço comunicativo (CHAVES, 2007, p. 32) e entendida como manifestação semiótica (FERRARA, 

1993, p. 231 apud CHAVES, 2007, p. 32). 

Segundo Lucrécia Ferrara, é preciso perceber que “o espaço que era naturalmente entendido como 

suporte, se transforma em um arquivo de relações polissensíveis” (2007, p. 29), de forma que 

também “se transforma em meio e linguagem, interferindo na dinâmica cultural, através do modo 

como organiza o material a comunicar” (2007, p. 31). Assim, ainda de acordo com Ferrara, a cidade, 

enquanto fenômeno comunicativo, apresenta dois planos concomitantes, embora nem sempre 

consonantes entre si: 

... de um lado, está o plano construtivo como suporte da cidade que se transforma 
em meio a criar um ambiente comunicativo e, de outro lado, concretiza-se a 
imagem midiática da cidade que agasalha o cotidiano, a sociabilidade e as trocas 
interativas que transformam a cidade na maior experiência comunicativa da 
humanidade (2008, p. 42). 

Logo, nota-se que é necessário encarar o espaço urbano como um ambiente resultante da 

experiência humana. Afinal, a cidade é vivida por seus habitantes e visitantes e, justamente por 

isso, pode ser classificada como meio de comunicação, uma vez que cria vínculos intersubjetivos e 

socais. O urbano, portanto, é singularizado, pois permite que haja uma fabricação de sentidos que 

decorre da vivência particular de cada indivíduo. Vivência esta que é também produtora de 

reminiscências. 

A reminiscência é elemento essencial tanto na formulação, quanto na compreensão da imagem 

urbana criada por Woody Allen em seus filmes. Isso porque o diretor, em vez de se restringir à 

imagem espetacular – largamente difundida pela mídia – das cidades que ambientam suas histórias, 

apresenta aspectos singulares dessas metrópoles, locais relacionados à sua experiência pessoal de 

vivência do espaço enquanto lugar.  

Muito além de uma perspectiva turística ou exótica, que midiaticamente apresenta a cidade 

enquanto cenário, a Paris de Allen produz uma percepção sinestésica. Sua ótica baseia-se na relação 

dialógica do corpo com o espaço. Ou seja, “uma forma de viver o/no espaço da cidade escapa das 

formas rígidas e se produz na tessitura dos afetos” (CHAVES, 2007, p.36). 

1. A construção de representações do espaço pela imagem urbana 

A imagem urbana está diretamente ligada aos processos sociais, econômicos e tecnológicos, 

formadores do chamado “fenômeno urbano” - responsável pelo surgimento e desenvolvimento 



das cidades. Essa imagem funciona como uma linguagem não-verbal dos núcleos urbanos, uma 

narrativa traçada a partir de aspectos que caracterizam sua história e a vida cotidiana de seus 

habitantes, de forma que ela está conectada e baseada em valores, crenças e costumes construídos 

e cultivados ao longo do tempo por uma determinada sociedade. 

Isso prova que as imagens da cidade carregam em si um alto teor de realizações humanas, de forma 

que o espaço não pode ser encarado como um suporte neutro, mero canal transmissor de 

informações. Ele é dotado de uma linguagem própria, uma linguagem que “não é propriedade do 

fenômeno humano no sentido de distingui-lo e dá-lo a conhecer, mas operativa e funcional para o 

seu conhecimento: permite uma mediação no conhecimento do objeto” (FERRARA, 1990, p. 3). 

Essa concepção remonta às ideias do comunicólogo canadense Marshall McLuhan, segundo o qual, 

“para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem” (2007, p. 21). Esse famoso aforismo 

de McLuhan não se relaciona apenas às mídias como o rádio ou a televisão, mas a qualquer 

extensão do corpo humano, dentre as quais está o ambiente urbano, até porque “as cidades são 

extensões ainda mais amplas dos órgãos corpóreos, visando a atender às necessidades dos grandes 

grupos” (MCLUHAN, 2007, p. 144). 

De acordo com Lucrécia Ferrara (1990, p. 3), é impossível pensar o urbano a não ser por meio de 

seus signos. Logo, a imagem urbana revela-se capaz de produzir conhecimento, exercer mediação 

e, portanto, habilitada a construir representações do espaço. Essas representações do espaço, 

moldadas pela imagem urbana, caracterizam a rotina de seus ocupantes e capturam o espírito 

daquele local. No entanto, apesar dessa capacidade de despertar percepções e mediar 

conhecimento, 

... enquanto representação, a linguagem urbana não esgota as características econômicas e 
sociais do fenômeno, mas procede a uma seleção nessas características e proporciona delas 
uma visão parcial, e apenas possível”. (FERRARA, 1990, p. 3). 

Considerando que essa visão “parcial” decorre do fato de que todo conhecimento é mediação, ou 

seja, não é possível esgotar as várias representações de um objeto, mas somente é possível 

apreendê-lo na sua parcialidade, é necessário adotarmos uma linguagem que o represente e que 

execute a mediação necessária para sua assimilação. 

2. A linguagem cinematográfica como construtora de espacialidades 

O cinema, segundo Lucia Santaella (2007 apud TARAPANOFF, 2013, p. 294), “possui uma dinâmica 

própria e pode ser considerado a arte do movimento”. No entanto, como descreve Deleuze, ele 

“opera por meio de fotogramas, isto é, de cortes imóveis, vinte e quatro imagens/segundo” (1983, 

p. 10). Isso torna o processo de montagem essencial para a criação da chamada “realidade fílmica”, 

ou seja, “a ilusão de uma narração contínua” (SANTAELLA, 2007, p. 364). Porém, a montagem “não 

se reduz à justaposição mecânica de pedaços de película, mas se constitui na configuração 

específica que o filme apresenta dos fatos narrados” (SANTAELLA, 2007, p. 364). 

Percebe-se, portanto, que a linguagem cinematográfica, até em seus aspectos aparentemente 

instrumentais, está profundamente ligada à experiência humana. Para o diretor franco-suíço Jean-

Luc Godard, por exemplo, 



... pouco importa se a imagem com que ele trabalha é captada diretamente do mundo visível 
“natural” ou é simulada com atores e cenários artificiais, se ela foi produzida pelo próprio 
cineasta ou simplesmente apropriada por ele, depois de haver sido criada em outros contextos 
e para outras finalidades, se ela é apresentada tal e qual a câmera a captou com seus recursos 
técnicos ou foi processada no momento posterior à captação por recursos eletrônicos. A única 
coisa que realmente importa é o que o cineasta faz com esses materiais, como constrói com 
eles uma reflexão densa sobre o mundo, como transforma todos esses materiais brutos e 
inertes em experiência de vida e pensamento (FAVERO, 2011, p. 3) 

O ideário de Godard aponta para uma conexão intensa e indispensável entre as vivências do 

cineasta e a construção de seus filmes. Arlindo Machado endossa esse conceito ao afirmar que “o 

cinema […] esforça-se, portanto, para esboçar uma síntese do sujeito narrador (aquele que “conta”) 

com o sujeito enunciador da imagem (aquele que vê e, por extensão, ouve)” (2007, p. 21). 

Assim, podemos comparar o ato de assistir a um filme com a experiência, descrita por Machado, 

de observar uma pintura. Ao observarmos uma tela como “Las meninas”, de Velázquez, podemos 

notar que “a paisagem que se descortina através da moldura do quadro […] é uma paisagem 

subjetiva no sentido próprio do termo, ou seja, preenchida, dominada pela verdade constitutiva do 

sujeito” (2007, p. 23). 

Logo, fica claro que a linguagem cinematográfica também é perfeitamente capaz de realizar uma 

representação do ambiente urbano. Afinal, é necessário atribuir um sentido baseado na 

experimentação do lugar e nas reminiscências, à imagem da cidade. Isso porque “a cidade […] 

penetra nas subjetividades de seus habitantes, conferindo-lhes modos de ser peculiares a uma 

territorialidade ao mesmo tempo física e simbólica” (SILVA; MOURA, 2014, p. 13). 

Segundo Ferrara (2007, p. 34), a “organização do espaço em espacialidades pode ser reconhecida 

em um procedimento de linguagem amplamente estudado por Eisenstein e por Benjamin”. Trata-

se do conceito de montagem, inerente ao fazer cinematográfico: 

A montagem oferece sínteses cognitivas através de associações entre elementos sensíveis 
díspares e heterogêneos para, com eles, construir espacialidades com qualidades estéticas e 
comunicantes. [….] Espacialidades em montagem exigem, portanto, não só atenção acurada ao 
modo como se organiza um material ou linguagem, mas sobretudo, exige “estranhar” 
perceptivamente o próprio modo de organizar, a fim de que ele não se automatize na mecânica 
que coloniza todas as mediações. Nesta organização colidem palavras, sons, imagens, texturas 
que, em fragmentos, se apresentam em justaposição, intercalações, encaixes, simultaneidades 
que superam qualquer linearidade. (FERRARA, 2007, p. 34-35). 

Diante dessa definição do processo mediativo de montagem das espacialidades, é perceptível que 

o cineasta que desejar aplicá-lo à representação fílmica do espaço urbano não deve adotar um 

método mecânico e linear, utilizando o espaço como simples suporte, mas deve lançar mão de suas 

próprias reminiscências a respeito daquele determinado ambiente, a fim de enxergá-lo além de sua 

dimensão física e palpável, além de sua superficialidade visível e material.   

Essa visão relaciona-se diretamente com o conceito de “imagem urbana como reminiscência”, 

defendido por Lucrécia Ferrara. Uma imagem da cidade que não corresponde à mera “justaposição 

de casas e lojas, mas um lugar onde ecoam as vozes do passado acordadas pelas lembranças e, 

alegoricamente, representadas por detalhes e fragmentos” (FERRARA, 1990, p. 8). 

3. A imagem urbana como reminiscência em “Meia-Noite em Paris” 



A “imagem urbana como reminiscência” pode ser facilmente observada em grande parte da 

filmografia do cineasta estadunidense Woody Allen. Nascido em 1935, no bairro do Brooklyn, na 

cidade de Nova York, Allen teve seu primeiro contato profissional com o cinema em 1962, quando 

redigiu o roteiro do curta-metragem “The Laughmaker”, depois de passar um longo período 

escrevendo peças humorísticas para atrações de televisão, jornais e programas radiofônicos. 

Com uma linguagem inovadora e uma temática baseada no comportamento humano e nos 

desencontros amorosos, o longa-metragem “Noivo neurótico, noiva nervosa” (1977) ficou marcado 

como “o momento em que ele [Allen] decidiu que ser apenas engraçado não bastava” (NEWMAN, 

2011, p. 354)62. 

Entre as novas “dimensões” e “valores” incluídos em seus filmes, pode ser claramente observada a 

preocupação de Allen com a representação do espaço no qual está situada a ação da trama. Ao 

descrever suas pretensões em relação a “Noivo neurótico, noiva nervosa”, o diretor faz questão de 

ressaltar que buscava agregar “verdade” ao filme, e essa noção de verdade inclui, obviamente, a 

ambientação física, o local onde se desenvolve o enredo: “Queria fazer um filme em que eu 

representasse a mim mesmo, a Diane Keaton fizesse ela mesma e a gente morasse em Nova York, 

com os conflitos reais do nosso relacionamento, em vez de uma ideia muito extravagante” (ALLEN 

in LAX, 2014, p. 103, grifo nosso). 

Essa declaração de Allen demonstra a importância da cidade na construção desse trabalho. Afinal, 

para ele, “morar em Nova York” é uma característica indispensável aos personagens, de forma que 

a valorização e a exposição dessa circunstância tornam o filme não só mais “verdadeiro” ou 

“documental”, mas também mais próximo da realidade e da própria essência de seu autor. 

A cidade – nesse caso, Nova York – está diretamente ligada ao cineasta. São íntimas e diversas suas 

experiências nesta que é sua terra natal, seu lar. Assim, a paisagem urbana da Big Apple estabelece 

uma ligação dialógica com o ser, o corpo, o intelecto e as lembranças de Allen. Dialogia esta que se 

dá por meio de uma relação de troca constante, na qual o sujeito não é apenas um receptor das 

informações emitidas pelo ambiente, mas sim um organismo interativo, que imprime suas marcas 

sobre o espaço. 

A representação dessa conexão intrínseca do diretor com a “cidade que nunca dorme” atinge seu 

ápice em “Manhattan” (1979), filme que Allen começou a escrever logo após a conclusão de “Noivo 

neurótico, noiva nervosa” e que escancara a sua visão absolutamente afetiva e nostálgica da 

metrópole, sua “imagem urbana como reminiscência”: “uma imagem descentrada fisicamente, 

porém concentrada de emoções” (FERRARA, 1990, p. 8). 

                                                           

62 Os primeiros anos de sua carreira como cineasta foram marcados pela produção de comédias do tipo “pastelão”, 
gênero que o levaria rumo ao estrelato. No entanto, é o filme “Noivo neurótico, noiva nervosa” (1977) que “marca o 
amadurecimento de Woody Allen, uma virada em sua carreira” (KRIZANOWICH, 2010, p. 620). O início dessa fase de 
maturação foi reconhecido pelo próprio cineasta num depoimento oferecido ao escritor e crítico sueco Stig Björkman, 
no qual afirmou: "Somente depois, quando fiz “Annie Hall” [título original do filme], que fiquei mais ambicioso e 
passei a usar um pouco o cinema. Então pude evitar tantas piadas; eu tentei fazer um filme com mais dimensões, 
buscando outros valores. Foi assim que eu me desenvolvi. (ALLEN in BJÖRKMAN, 2004, p. 22 apud FAVERO, 2011, p. 
6). 



Esse viés sentimental, utilizado para retratar Nova York em diversos filmes ao longo de mais de 25 

anos, foi estendido para outras partes do globo em meados dos anos 2000, durante “o chamado 

período exílico, no qual Allen, por questões de financiamento e censura dos executivos da indústria 

do cinema, passa a filmar na Europa”. (ANJOS, 2015). 

Embora essa transferência de cenário para o “Velho Continente” estivesse majoritariamente 

relacionada a uma manobra comercial, os trabalhos de Allen não deixaram de colocar a cidade em 

posição de destaque, de modo que ela permanece como elemento construtor de imagens afetivas 

e reminiscentes. 

Porém, mesmo depois de rodar três filmes na Inglaterra – entre 2004 e 2007 - e de realizar “Vicky 

Cristina Barcelona" (2008), na Espanha, o cineasta nova-iorquino só levou o protagonismo do 

elemento urbano ao ápice durante sua fase europeia com o lançamento de "Meia-Noite em Paris" 

(2011), obra que exibe a única declaração de amor feita pelo cineasta a uma cidade que não fosse 

sua metrópole natal.  

Afinal, nenhuma outra locação estrangeira recebeu um tratamento tão afetivo quanto o atribuído 

à capital francesa - onde, segundo a crítica, o diretor "encontrou sua Nova York europeia" (DÍDIMO, 

2011). 

Em Paris, Allen introduz a urbe ao espectador de maneira apoteótica - assim como fez com Nova 

York na abertura de "Manhattan" - e, posteriormente, propõe uma viagem no tempo em direção à 

década de 1920, época de grande efervescência cultural na cidade e na qual despontaram alguns 

de seus ídolos pessoais, como o cineasta espanhol Luis Buñuel, o compositor norte-americano Cole 

Porter e o casal de escritores Zelda e F. Scott Fitzgerald. 

A partir da ótica do protagonista (um evidente alter ego do diretor), o público não é apresentado a 

mais uma entre tantas narrativas ambientadas na "cidade-luz", mas sim a um retrato sentimental 

daquele lugar. Um retrato marcado por uma visão reminiscente, que retoma lembranças, 

preferências e paixões de seu autor. 

Personagem principal da trama, o roteirista e candidato a escritor Gil Pender (interpretado pelo 

ator Owen Wilson) é o arquétipo do escritor em crise, neurótico e inseguro, tão caro à obra de 

Allen. Insatisfeito com sua ocupação como autor de comédias românticas esquecíveis, Gil sonha 

com a possibilidade de, logo após o casamento, abandonar a Califórnia e fixar-se na capital francesa, 

onde encontraria inspiração para concluir seu primeiro romance e, finalmente, dedicar-se a uma 

carreira literária. 

Visitando Paris na companhia da noiva e dos sogros, ele se assemelha à figura do flanêur, 

introduzido por Charles Baudelaire e caracterizado como "um observador que caminha 

tranquilamente pelas ruas, apreendendo cada detalhe, sem ser notado, sem se inserir na paisagem, 

que busca uma nova percepção da cidade" (PASSOS et al., 2003, p. 6). 

Assim, nota-se que, com "Meia-Noite em Paris", Allen parece propor uma espécie de tradução 

fílmica não só para o flanêur, mas também para algumas das ideias defendidas pelo diretor alemão 

Wim Wenders, em seu texto "A Paisagem Urbana".  

Na concepção de Wenders: 



Uma rua ou a fachada de uma casa, uma montanha ou uma ponte ou um rio ou que quer que 
seja, são mais que um "último plano". Eles também possuem uma história, uma 
"personalidade", uma identidade que deve ser levada a sério. Eles influenciam os caráteres 
humanos que vivem neste último plano, criam uma atmosfera, uma noção de tempo, uma certa 
emoção. Eles podem ser feios ou belos, jovens ou velhos: eles estão certamente "presentes" 
[...]. Eles têm o direito de serem levados a sério. (1994, p. 185). 

À semelhança do ideário de Wenders, Allen assinala, no filme, a carga histórica e emocional contida 

na paisagem parisiense e se dispõe a explorá-la, convertendo ruas e edifícios em elementos 

primordiais para o desenvolvimento da trama e para a construção da personalidade nostálgica e 

saudosista do protagonista. Assim, a exemplo de "Manhattan", "Meia-Noite em Paris" apresenta-

se como uma obra de exaltação de um espaço que, graças à abordagem afetiva do cineasta, 

transforma-se em "lugar". 

Esse processo, conforme conceituou Ferrara (2004, p. 39), se dá "a partir da percepção do usuário" 

e "supõe desmascarar a cidade como espaço trivial, quotidianamente igual e exposto aos olhos de 

todos", configurando um fenômeno bilateral, que se estabelece entre o núcleo urbano e a cognição 

individual de cada habitante ou visitante. 

Considerações finais 

A partir da análise do filme “Meia-Noite em Paris”, fica explicito que o tratamento da imagem 

urbana construída por Allen não se reduz à midiatização do espaço público. Ao contrário, sua visão 

da urbe está ligada a uma interpretação da espacialidade enquanto linguagem, enquanto expressão 

comunicativa do espaço como meio.  

Toda filmografia de Woody Allen apresenta as metrópoles mundiais não apenas como cenários que 

enredam a narrativa fílmica, mas, mais do que isso, tais espaços se transformam em espacialidades 

que comunicam desejos e ações que os tornam “personagens” de uma trama complexa entre 

subjetividades e espacialidades vividas. 
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Resumo 
Pretende-se com esse artigo fazer uma análise semiológica do filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, 
filme lançado em 2010, com a direção de Oliver Stone. O filme apresenta uma forte relação com as 
representações do tempo, com Saturno e com as formas cíclicas dos acontecimentos humanos. Essa análise 
será feita utilizando-se o método desenvolvido por Roland Barthes. O método semiológico, de Roland 
Barthes, parte da questão de que a imagem se organiza por uma relação entre signos denotados e signos 
conotados. O sistema de signos denotados equivale ao sentido literal, pois se apresenta a partir do campo do 
significante, que tem por imperativo apresentar-se ao testemunho do observador para, a partir de 
associações convencionais, balizadas e constituídas nas relações sociais e culturais, se unir a um significado e 
representar-se como um signo, que potencializa-se para instituir um sentido. Essa análise justifica-se pela 
possibilidade de ampliar o entendimento da linguagem visual, utilizada com muita intensidade na pós-
modernidade, devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação digital, e as técnicas de 
reprodução.  
Palavras-Chave: Cinema, Imagem, Semiologia, Tempo 
 
Abstract 
This article aims to analyse the Semiologic movie Wall Street, money never sleeps, movie released in 2010, 
with directed by Oliver Stone. The film features a strong relationship with the representations of time, with 
Saturn and with the cyclic forms of human events. This analysis will be made using the method developed by 
Roland Barthes. The semiological method, Roland Barthes, part of the point that the image is organized by a 
relationship between signs denoted and battling signs. The system of signs denoted is equivalent to the literal 
sense, because it presents from the significant field, which is imperative to the observer, from conventional 
associations, buoyed and organized social and cultural relations, join a meaning and represent itself as a sign 
that leverages to establish a sense. This analysis is justified by the possibility to broaden the understanding of 
visual language, used with a lot of intensity in Postmodernity, due to the technological development of digital 
media, and breeding techniques. 
Keywords: Image, Semiology, Time 

 

Introdução 

Saturno, o pai tempo, o devorador de seus filhos, retratado, tradicionalmente, como um homem 

velho, de barbas, e asas brancas, segurando uma foice. Saturno faminto e insaciável, o tempo 

faminto e insaciável. Saturno é a metáfora do tempo. Saturno, que seria fonte de inspiração para a 

representação da morte na Idade Média. O ceifador. Saturno também, em algumas representações 

do século XVII e XVIII, era representado como um homem com uma perna da pau, ou seja um pirata. 

Nesse momento, também, sendo conhecido como o patrono dos ladrões. Ou seja, Saturno, o 

tempo, seria o maior dos ladrões: aquele que rouba o tempo, ceifa a vida. 

 Mas qual a relação entre Saturno e o filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme (2010)? 

Diria: o tempo, a fome insaciável, a voracidade. Essa é uma relação curiosa que o diretor Oliver 



Stone e sua equipe, encontraram para a escolha das imagens, e o texto, para representar as ideias 

do filme.  

Durante o filme, imagens que representam o tempo e Saturno são muito recorrentes: relógios, 

relação pai e filha, mestre e discípulo, ou até mesmo, o quadro de Francisco Goya representando 

Saturno, que é apresentado em algumas cenas. 

Pretende-se com esse artigo, a partir dessa reflexão, fazer uma análise semiológica do filme Wall 

Street, O Dinheiro Nunca Dorme, filme lançado em 2010, com a direção de Oliver Stone. O filme 

apresenta uma forte relação com as representações do tempo, com Saturno e com as formas 

cíclicas dos acontecimentos humanos. Essa análise será feita utilizando-se o método desenvolvido 

por Roland Barthes. O método semiológico, de Roland Barthes, parte da questão de que a imagem 

se organiza por uma relação entre signos denotados e signos conotados. O sistema de signos 

denotados equivale ao sentido literal, pois se apresenta a partir do campo do significante, que tem 

por imperativo apresentar-se ao testemunho do observador para, a partir de associações 

convencionais, balizadas e constituídas nas relações sociais e culturais, se unir a um significado e 

representar-se como um signo, que potencializa-se para instituir um sentido. Essa análise justifica-

se pela possibilidade de ampliar o entendimento da linguagem visual, utilizada com muita 

intensidade na pós-modernidade, devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de 

comunicação digital, e as técnicas de reprodução.  

Método Semiológico De Análise De Imagem 

A escolha da semiologia para a análise do filme se deu pelo fato de que, ao se analisar os signos e 

sua organização, deve-se partir, segundo Barthes, de um campo mais concreto e objetivo para um 

campo mais abstrato e representativo. Ou seja, para Barthes, a análise deve seguir do “óbvio” para 

o “obtuso” – da denotação para a conotação: “(...) a imagem literal é denotada e a imagem 

simbólica é conotada” (BARTHES: 1990, p. 31). 

Os sistemas de signos se dão à percepção, ao sensorial, primeiramente, pelo campo de sua 

materialidade, pelo campo de sua expressão. A parte material dos signos se apresenta a partir do 

significante que, segundo Ferdinand Saussure: 

[...] não é a coisa puramente física, mas a impressão (empreite) psíquica [...] desse som), a 
representação que dele nos dá testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se 
chegamos a chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por oposição ao outro termo da 
associação, o conceito, geralmente mais abstrato. (SAUSSURE: 1995, p. 80) 

A imagem se organiza por uma relação entre signos denotados e signos conotados. O sistema de 

signos denotados equivale ao sentido literal, pois se apresenta a partir do campo do significante, 

da imagem acústica, que tem por imperativo apresentar-se ao testemunho do observador para, a 

partir de associações convencionais, balizadas e constituídas nas relações sociais e culturais, se unir 

a um significado e representar-se como um signo, que potencializa-se para instituir um sentido. 

O laço que une o significante ao significado é arbitrário ou então, visto que entendemos por 
signo total resultante da associação de um significante com um significado, podemos dizer mais 
simplesmente: o signo linguístico é arbitrário. (SAUSSURE: 1995, p. 81) 

Por outro lado, a imagem, como sistema de signos conotados, se institui a partir do campo do 

significado. Os signos conotados se apresentam a partir da outra parte que compõe o signo, a parte 



imaterial, o campo “mais abstrato”, cuja possibilidade de compor um sentido de uma mensagem 

depende, por um lado, do significante, de sua expressão, de sua materialização, do sensorial, e, por 

outro, das relações simbólicas, alicerçadas na linguagem em relação à constituição cultural formada 

nas relações sociais e em seus arbítrios. 

Diremos, pois, que um sistema conotado é um sistema cujo plano de expressão é, ele próprio, 
constituído por um sistema de significação; os casos correntes de conotação serão 
evidentemente constituídos por sistemas complexos, cuja linguagem articulada forma o 
primeiro sistema. (BARTHES: 1992, p. 95) 

Logo, para Barthes, são três mensagens constituídas a partir das imagens e esta será a ordem que 

esta pesquisa seguirá para analisar o discurso visual. A imagem se revela à percepção 

imediatamente como uma primeira mensagem, como “uma série de signos descontínuos” 

(BARTHES: 1990, p. 28). Contudo, este conceito é meramente operacional, pois a imagem revelada 

à consciência de um observador já é, imediatamente, alicerçada e contextualizada, tornando-se, 

inicialmente, uma mensagem literal. Ao reconhecer os objetos de uma imagem, ou, mesmo, ao se 

lançar uma hipótese sobre o que a imagem se assemelha, já se perde a inocência da imagem, 

relacionando-a a algum contexto. Neste sentido, a primeira e a segunda mensagens estão 

relacionadas desde a percepção da imagem à sua ancoragem em algum reconhecimento, alguma 

similaridade. A percepção e a busca de uma associação por similaridade da imagem, com um 

fenômeno, tornam-se atos intrinsecamente relacionados e simultâneos. Este é o momento da 

denotação, da relação literal entre signo e fenômeno na imagem. Desta forma, estando as duas 

primeiras mensagens entrelaçadas, resta a terceira mensagem: a dos signos conotados.  

A mensagem conotada, simbólica e cultural, em sua superfície se constitui em uma dificuldade em 

se estruturar a análise, pois, segundo Barthes, “(...) a originalidade desse sistema é que as 

possibilidades de leitura de uma mesma lexia (uma imagem) é variável segundo indivíduos (...)” 

(BARTHES: 1990, p. 38). Ou seja, este sistema, observado em sua superfície, parece sempre indicar 

inúmeras, quase infinitas relações, onde a convenção necessária para que o sistema se torne 

compreensível (codificável e decodificável) pareça impossível de se constituir. Contudo, ao se 

analisar estas relações em sua verticalidade, alicerçando as relações simbólicas, o campo da 

conotação, nas relações literais, no campo da denotação, é possível constituir uma leitura, pois, 

numa análise profunda, os signos se tornam mais raros e mais relacionados, por isso, mais 

classificáveis. 

A imagem em sua conotação, seria, assim, constituída por uma arquitetura de signos provindos 
de uma profundidade variável de léxicos (de idioletos), cada léxico, por mais “profundo” que 
seja, sendo codificado, se, como se pensa atualmente, a própria psichê é articulada como uma 
linguagem: quanto mais se “desce” à profundidade psíquica de um indivíduo, mais raros são os 
signos e mais classificáveis (...). (BARTHES: 1990, p. 39) 

Para realizar a análise semiológica da imagem, primeiramente percebem-se e associam-se, por 

semelhança, os signos apresentados; desta forma, atinge-se o nível literal (denotação) da leitura 

destes discursos visuais que são as imagens. Depois, busca-se analisar em profundidade, no sentido 

vertical, as relações simbólicas (conotação) dos significados que compõem os signos da imagem, 

entendendo-se as estratégias das relações socialmente arbitrárias que compõem esta mensagem, 

em busca da compreensão de qual sentido, dentro de um contexto cultural, se constitui a partir das 



relações sígnicas compostas neste discurso. Desta forma, pretende-se revelar a “retórica da 

imagem”, suas estratégias, suas artimanhas. 

Barthes, por exemplo, distingue três tipos de mensagens na publicidade ilustrada. Apenas duas 
delas são codificadas. A primeira é a mensagem verbal, que depende do código da língua. Ela 
consiste no nome da marca e no comentário verbal das qualidades do produto. As duas outras 
mensagens são inseridas na imagem visual: uma é a mensagem icônica não codificada, da qual 
a imagem fotográfica denota analogamente os objetos “reais” de maneira que o significante e 
o significado são quase “tautológicos”, e a outra é uma mensagem icônica codificada (ou 
simbólica). De acordo com Barthes, a última inclui as conotações do quadro em que se forma a 
imagem específica do produto que deve ser transmitida aos consumidores. (NÖTH & 
SANTAELLA: 2011, p. 81) 

Equipando-se desta metodologia, baseada na semiologia de Ferdinand Saussure e nas reflexões 

sobre a imagem de Roland Barthes, pretende-se desenvolver a análise dos signos do filme nessa 

pesquisa. Partindo-se dos aspectos concretos, formais, denotados e das qualidades puras da 

imagem, pode-se chegar à compreensão das relações entre os signos que constituem o campo da 

representação, do conteúdo, da conotação.  

Análise do filme 

Sinopse 

O filme dirigido por Oliver Stone, é uma continuação de Wall Street, Dinheiro e Cobiça, de 1987, e 

conta a história de Gordon Genko, interpretado por Michael Douglas, que foi no primeiro filme 

preso por golpes na bolsa de valores. Genko, no início do filme está saindo da prisão e passa a fazer 

palestras sobre o livro que escreveu na cadeia.  Ele é procurado por Jacob Moore, interpretado por 

Shia LaBeouf, que namora a filha de Genko Winnie, interpretada por Carey Muligan, a qual odeia o 

pai, e não pretende reatar essa relação. Moore procura Genko, e os dois tem um inimigo comum, 

Bretton James, interpretado por Josh Brolin, o qual teve interferência na derrocada de Genko, e na 

falência do mentor de Moore, Lewis Zabel, interpretada por Frank Langella, o qual se suicidou por 

causa da crise de seu banco de investimentos, a Keller Zabel. 

A questão do tempo 

“Se ao menos tivessemos mais tempo”, aos 25 min e 30 segundos do filme, a personagem Lewis 

Zabel, interpretada por Frank Langella, parece estar apresentando seu epitáfio, pois após um 

problema com as bolsas de valores, a empresa Keller Zabel, capitaneada pela personagem parece 

ruir. Essa angústia contra apassagem do tempo, Zabel também apresenta aos 11 minutos e 39 

segundos, quando ele afirma: “Envelhecer não é para os fracos”. Contudo, essa opinião não é 

exclusiva de Lewis Zabel, Gordon Genko, uma das personagens principais do filme, também, aos 39 

minutos e 05 segundo, sentencia: “O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, o tempo é”.  

Muitas citações ao tempo, através de objetos e falas podem se fazer perceber, entre elas, citações 

ao movimento do tempo, à sua circularidade, ao seu aspecto cíclico, esse tema nota-se através de 

relógios, anéis e bolhas, que constantemente são destacadas nas cenas do filme. 

O relógio que marca a hora no início, 4 minutos e 04 segundos, se agiganta atrás de Jacob Moore, 

aos 10 minutos e 49 segundos. Retorna quando apresentado e destacado no pulso, aos 25 minutos 



e 44 segundos, além de ser visto durante todo o filme, inclusive no final em torno de 1hora 58 

minutos e 31 segundos. 

Além do relógio, a persistência das bolhas, e seu formato circular e etéreo, também fazem alusão 

ao tempo. No filme o debate constante, que aparece logo no início, e volta ao final, da mãe de todas 

as bolhas, é reforçado aos 57 minutos e 29 segundos do filme quando Genko afirma que os “… 

relacionamentos são como bolhas frágeis” fazendo uma alusão ao lado etéreo do tempo. Essas 

bolhas também sao vistas quando as crianças brincam com bolhas de sabão no parque, aos 19 e 20 

minutos do filme, no mesmo momento em que Lewis Zabel, o mestre, e Jacob Moore, o discípulo, 

discutem sobre a vida e o tempo, pouco antes da morte do mestre. 

Ou seja, tanto na escolha das imagens e dos objetos a serem destacados no filme, quanto ao texto, 

Oliver Stone e sua equipe, parece desenvolver - para além da narrativa das relações humanas, da 

ganância, da sociedade de consumo – um debate sobre o tempo, e os efeitos dele no ser humano, 

e quanto desse tempo, é perdido, quanto desse tempo é roubado, ou disperdiçado, sendo 

consumido como mercadoria. E se tudo tem de virar mercadoria, em uma sociedade de consumo, 

como afirma Zygmunt Bauman (2008), o tempo, pelo menos como o observamos, também deveria 

virar produto. Contudo, com o tempo é diferente, pois quem brinca com o pai tempo, com Saturno, 

com o patrono dos ladrões, acaba roubado. 

O tempo roubado de Genko, quando estava na prisão, parece cobrá-lo a todo momento, contudo 

Saturno, o pai tempo, parece incorporar diversas personagens, pois o próprio Genko, é acusado de 

agir como Saturno, por sua filha Winnie, por ser responsável pela morte de seu irmão Rudy. Ou 

seja, Genko, de certa forma, consumiu o próprio filho, assim como na mitologia faria o Pai tempo 

em relação à sua prole. Tudo em nome do poder, do dinheiro. O consumo voraz, a fome insaciável 

parece ser a tônica do filme, tanto quanto de nossa sociedade de consumo. Esse sentimento é 

tanto, pois como em uma metáfora à mitologia greco romana, Oliver Stone, trás essa tragédia para 

os dias atuais, e Gordon genko apresenta suas garras, sua paranóia, à maneira de Saturno, e 

sentencia à 1 hora, 08 minutos e 52 segundos do filme: “Os pais são os ossos com que os filhos 

afiam os dentes”.  

As citações mitológicas não se limitam exclusivamente ao deus Saturno, mas se irradiam por todo 

o enredo. Pode-se perceber na morte de Lewis Zabel, uma citação ao rio Lete, o rio do 

esquecimento, e a Caronte, o barqueiro que leva às almas para o submundo. Zabel desse ao 

submundo, ou ao Subway, ou seja ao metrô, e se joga no fluxo dos trilhos, como se mergulhasse no 

esquecimento, no Rio Lete.  

Além dessa citação, outra que trás a idéia da possibilidade da imortalidade, ou no mínimo, ao ciclo 

da vida, é a da empresa de petróleo, que está nas investigações de Moore, sobre as açoes de Josh: 

a Hydra Offshore. A hydra biológicamente, é um animal (um celenterado, se não me falha a 

memória), que é capaz de se reconstituir, mesmo se for triturada. Na mitologia, a hidra é o dragão 

de nove cabeças, do mito de Hércules e seus doze trabalhos, que se tiver uma delas estirpada, é 

capaz de reconstituí-la. Ou seja, a Hidra é capaz de vencer o tempo, tendendo a imortalidade, e 

Saturno, travetido de Gordon Genko, com o auxílio de Jacob Moore, não pode deixá-la viva, 

principalmente porque ela está sobre o controle de Bretton James. O tempo é implacável, em sua 



foracidade, embora, Brettons James, equivocadamente, aos 49 minutos e 04 segundos, se 

apresenta como o detentor do tempo, o dono de Saturno, pois apresenta a James Moore, um 

estudo do quadro de Francisco Goya, Saturno devorando o filho (1819 – 1823), como símbolo do 

seu poder, porém, ninguém está isento dos poderes do tempo. 

Nessa batalha de titãs, Breton James é derrotado, e se vinga de Saturno, rasgando o quadro de 

Francisco Goya, que estava na parede de sua casa, uma alusão ao tempo invencível, como todos, o 

tempo o derrotou, e ele atirou sua fúria contra Saturno. 

Observando atentamente o filme, fazendo o levantamento de seus signos, analisando as suas 

combinações, foi possível perceber a relação entre os signos verbais e visuais do filme, e 

compreender a ligação entre o discurso do filme e as representações mitológicas resgatadas, que 

nos levam a entender o filme, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, para além de uma história 

sobre personagens, mas como uma busca do entendimento do tempo, em uma sociedade 

capitalista, que valoriza acima de tudo, acima mesmo da própria vida, e do tempo, o dibheiro. 

Considerações Finais 

Por fim, o maior vitorioso, simbolicamente, no final do filme, é o tempo. Ele acaba por ensinar 

Gordon Genko, ao observar um ultrassom, à 1 hora 52 minutos e 20 segundos, que a vida continua 

e se transforma. Pois no ultrassom, está seu neto, que faz com que ele reflita - após ter devorado, 

ou melhor traído sua filha, e seu genro - como tinha afirmado antes, que o tempo é o bem mais 

valioso, e sentencia resumidamente: “… bem mais valioso”. Essa consciência faz com que ele 

regurgite simbolicamente sua filha e seu genro, ou melhor os ideais deles de investir em energia 

limpa, , e salva a empresa que pesquisava a fusão a sol, que Jacob Moore tenta financiar o filme 

inteiro. Ou seja, Saturno, como na Mitologia não devora Jupiter, pois é enganado por sua esposa, e 

Jupiter retorna para desbancar o pai, Jupiter o raio, a luz. Contudo, Saturno, como Gordon Genko, 

nesse caso, acaba por alimentar a luz, o sol. 

Enfim, a partir da análise das constantes de signos, que se repetem e se distribuem, combinando-

se a outras sequências no filme, foi possível analisar a representação do filme, a constituicão de 

significados, que utilizaram de representações mitológicas, como metáforas do efeito do tempo, e 

da voracidade desse tempo, que nos consome, aparentemente, cada vez mais rápido, na dinâmica 

da sociedade de consumo. Consumimos, os objetos, consumimos o tempo como mercadoria, e ele, 

o imortal Saturno, não se deixe enganar com isso, nos consome, como os filhos que ainda devorará 

pela eternidade. 
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Resumo 
Este estudo pretende investigar as imersões da Tropicália na construção dos primeiros longas-metragens do 
cineasta brasileiro Júlio Bressane, cujos filmes foram concebidos dentro de uma estética considerada áspera, 
rudimentar, híbrida, alegórica e antropofágica que viriam a dialogar com as características engajadas do 
movimento citado. Dessa forma, propomos tal apreciação sob um ponto de vista voltado à suspeita de uma 
postura híbrida e reinterpretativa do cineasta a qual deflagraria o surgimento de um suposto pós-
tropicalismo. Em meio a esse universo marginal e paralelo, tal cenário explosivo aparentou lançar seus 
estilhaços sobre várias áreas culturais, deflagrando uma conturbada fase de mutação do cinema nacional. 
Seguido do Cinema Novo, o Cinema Marginal apareceria como uma nova vertente do cinema brasileiro 
moderno, com a proposição de uma inovadora vanguarda ou “antivanguarda”, na recusa pelos moldes da 
narrativa convencional, equacionando a experimentação como forma maior de expressão e conciliando a 
invenção estética ao debate político. Tal concepção, por sua vez, seria marcada tanto por sua autonomia 
experimental quanto por um viés ideológico voltado ao sentimentalismo nacionalista, assim como, do resgate 
à concepção oswaldiana de modernismo, com a característica de questionar e elevar a produção cultural 
brasileira em anteparo às forças dominantes da hegemonia sobre o cinema. Tal ousadia, todavia, geraria um 
rompimento radical com o público, acostumado ao contato direto com o espetáculo, com o exclusivo objetivo 
de provocar e inquietar o espectador. Partindo dessas ideias este trabalho pretende problematizar tais 
pressupostos contando com uma fundamentação atrelada à exemplificação por meio da análise de recortes 
de alguns filmes do escopo do cineasta: Cara a cara (1967), Matou a família e foi ao cinema (1969), O anjo 
nasceu (1969), Barão Olavo, o horrível (1970) e A família do barulho (1970), muitas vezes marcados por 
efeitos como a disjunção e a teleologia fragmentada, além da obsessão pelo abjeto, os quais produtores de 
um efeito aparentemente caótico e repulsivo ao olhar do espectador. Sendo assim, apontaremos as ideias de 
Xavier (2012), Favaretto (2007), Ramos (1987) e Dunn (2009), dentre outros teóricos que colaboram para 

                                                           
63 (UNESP) – abbuoso@bol.com.br 

 



elucidar o diálogo do estilo marginal do cineasta com a Tropicália, além de seu caráter antropofágico, à 
exploração de elementos kitsch e do pop, à representação paródica, alegórica e da livre experimentação na 
busca por sua marca identitária.  
Palavras-chave: Tropicália; Cinema Marginal; Júlio Bressane; Produção de sentido; Efeitos de recepção. 
 
Abstract 
This study aims to investigate the immersions of Tropicália in the construction of the first feature films by 
Brazilian filmmaker Júlio Bressane, whose films are designed in an aesthetic considered rough, rudimentary, 
hybrid, allegorical and cannibalistic to come to dialogue with engaged characteristics of that movement. Thus, 
we propose that assessment from a point of view focused on the suspicion of a hybrid approach filmmaker 
which make the emergence of a post-tropicalism supposed. Amidst this marginal universe and parallel such 
explosive scenario appeared to launch their shrapnel on various cultural areas, triggering a troubled national 
film mutation phase. Followed by the New Cinema, the Cinema Marginal appear as a new aspect of modern 
Brazilian cinema, with the proposition of an innovative cutting edge or "antivanguardism", the refusal by the 
molds of conventional narrative equating experimentation as highest form of expression and reconciling the 
invention aesthetic to the political debate. This design, in turn, would be marked as much by its experimental 
autonomy and by an ideological bias back to nationalist sentiment, as well as the rescue of Oswaldian design 
modernism, with the characteristic to question and raise the brazilian cultural production bulkhead forces the 
dominant hegemony over the cinema. Such boldness, however, would generate a radical break with the 
public, accustomed to direct contact with the show, with the sole purpose to provoke and unsettle the viewer. 
Based on these ideas, this paper intends to problematize such assumptions relying on a linked basis to 
exemplification through cuttings analysis of some filmmaker scope movies: Face to Face (1967), Killed his 
family and went to the cinema (1969), The angel was born (1969), Baron Olavo, the horrible (1970) and The 
noise family (1970), often marked by effects such as disjunction and fragmented teleology, besides the 
obsession with abject, which producers of a seemingly chaotic effect and repulsive to the eye of the beholder. 
Thus, we will point out ideas Xavier (2012), Favaretto (2007), Ramos (1987) and Dunn (2009), among other 
authors that contribute to elucidate the marginal style dialogue filmmaker with Tropicália, and his 
cannibalistic character, the exploitation of kitsch elements and pop, the parodic representation, allegorical 
and free trial in the search for his identity mark. 
Keywords: Tropicália; Marginal Cinema; Júlio Bressane; Sense production; Reception effects. 

 

1. Caminhando contra o vento 

O novo de hoje pode estar morto amanhã. Abaixo o preconceito. Arte e cultura como totalidade. 

Nova estética. Nova moral. Comunicar através da polêmica. Oswald de Andrade: “Não estamos 

mais na Idade da Pedra, mas na Idade da pedrada”. Que mundo é este? O físsil. O fóssil. Abaixo a 

cultura de elite. “A arte é a etiqueta em suspenso”. Nada de engolir obras feitas. Participar. Cultura 

e arte sem deuses. De baixo para cima. Tudo mudou. A imaginação no Poder. Terceiro mundo. Arte, 

o chiclete. Artista, o Quixote. Marginal, marginália. Eles, os rebeldes, pensam assim. (LIMA, 1996)64. 

Parafraseando o subtítulo deste ensaio com um dos versos de Alegria, Alegria, canção tropicalista 

lançada em 1968 por Caetano Veloso, resgatamos a imagem de um dos planos de Matou a família 

e foi ao cinema (1969) onde o personagem, que lê um jornal defronte à praia, o deixa sobre o banco 

e sai de encontro ao vento cujas folhas saem voando pelo lado avesso (Sequência 1), apresentamos 

algumas considerações no intuito de aprofundar e discutir informações sobre o diálogo do cinema 
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experimental produzido por Júlio Bressane, parte da estirpe dos filmes considerados marginais, 

com o contexto histórico que abarcou a época e suas aproximações com a Tropicália, contrariando, 

entretanto, a postura adotada pelo cineasta que pouco demonstrou comparações entre seu cinema 

em relação ao movimento, apesar de suspeitarmos que, embora esta negação seja complacente, 

os efeitos de sentido produzidos pelos filmes acabam gerando significações visíveis. 

 

      

Sequência 1. De contra ao vento 

 

As obras selecionadas resumem-se nos cinco primeiros longas-metragens produzidos pelo cineasta: 

Cara a cara (1967), Matou a família e foi ao cinema (1969), O anjo nasceu (1969), Barão Olavo, o 

horrível (1970) e A família do barulho (1970) que concentram-se dentro de um cenário explosivo 

cultural marcado por fortes conflitos políticos e ideológicos que compilaram num conjunto de 

caracteres que fomentou o chamado Cinema Marginal65 (RAMOS, 1987), que segundo Xavier 

(2006), se instaurou como uma nova vertente do cinema brasileiro moderno, considerado como 

outra fase do Cinema Novo, nitidamente inspirado no cinema underground americano, aliando a 

invenção estética ao debate político, somando-se a outras tradições como o cinema de Mário 

Peixoto, Orson Welles, Godard e a Chanchada, junto à literatura de Lima Barreto e Machado de 

Assis, além do cancioneiro popular dos anos 30. Segundo Xavier (2006), tal ousadia gerou um 

rompimento radical com o público, acostumado ao distanciamento do espetáculo, com o exclusivo 

objetivo de provocar e promover o ato reflexivo de um espectador que tenta juntar as peças de um 

quebra-cabeça a princípio sem nexo.  

Dentre as possíveis inspirações que fomentaram a gênese de nossos objetos, poderíamos 

considerar a Tropicália e sua tentativa de ressignificar a cultura brasileira, reinterpretando-a sob o 

verniz de críticas ao próprio nacionalismo e populismo que orientavam grande parte da cultura de 

protesto em debate na época.  Segundo Dunn (2009): 
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A Tropicália se consolidou como movimento em 1968, durante um período de intenso tumulto 
político e cultural. No início foi interpretada como uma adoção irônica do kitsch e do mau gosto 
na cultura brasileira. Os tropicalistas reciclavam conscientemente materiais anacrônicos, como 
os estilos melodramáticos anteriores à bossa-nova. A releitura de elementos datados feita 
pelos tropicalistas combinava uma mistura de paródia, que envolvia uma crítica irônica, e 
pastiche, que sugeria uma medida de cumplicidade. [...] Essas apresentações também 
intensificaram as tensões com os nacionalistas de esquerda, que assumiam uma postura crítica 
diante do flerte dos tropicalistas com o consumismo da cultura de massa. (DUNN, 2009, p. 185). 

Com base nesse pressuposto, podemos entender a Tropicália como um movimento cultural que 

abrangeu uma série de contradições das quais serão debatidas na sequência, como tentativa de 

sugerir possíveis aproximações com nossos objetos de estudo. 

2. À margem tropical 

A perspectiva adotada por Favaretto (2007) sobre a Tropicália nos ajuda a compreender a 

complexidade do cenário cultural desses filmes, concebida por Matos (In: FAVARETTO, 2007) com 

o status de “Mais do que um movimento estético e semiológico [...] uma extraordinária escola de 

filosofia aplicada.” (nota de capa), uma espécie de “platonismo revés”, no sentido em que projeta 

a tentativa de superação da deglutição causada pela hegemonia cultural global como o “[...] 

primeiro mundo e sua reprodução mais ou menos degradada no subdesenvolvimento.” (MATOS in 

FAVARETTO, 2007, nota de orelha). Essa abordagem traria à tona o importante papel da arte como 

forma de contestação de uma cultura sedentária hábil de elevar o banal à dignidade estética. Assim, 

“[...] o tropicalismo alegoriza o nacionalismo e os produtos da indústria cultural” (MATOS in 

FAVARETTO, 2007, nota de capa)66, ressignificando seus mais diversos objetos culturais, como o 

cinema aqui em pauta.  

Permeada por paradoxos a Tropicália adotaria a própria contradição como afirmação de sua 

identidade caindo, portanto, no campo conceitual: “É a parte paradoxal - em constante conflito 

com a melancolia, o escárnio e a corrosão - que só encontra harmonia e coerência no todo” (TATIT 

in FAVARETTO, 2007, p. 13). Oswald de Andrade, em seu manifesto antropofágico67 negara a 

existência de uma “essência” nacionalista, argumentando que havia “[...] apenas um processo de 

apropriação dinâmica e repleta de conflitos, ou de “deglutição” de várias culturas.” (DUNN, 2009, 

p. 35). 

Segundo Dunn (2009), o hibridismo proposto pelo movimento afetou o distanciamento entre as 

produções culturais da alta e baixa cultura, anteparando a tradição ao modernismo, o nacional ao 

internacional. Essa demanda acabaria por acentuar o caráter paradoxal da Tropicália, enquanto que 
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67 ANDRADE, Oswald de. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Obras completas VI: Do pau-Brasil à antropofagia e às utopias. 
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o estereótipo nacional seria elevado propositalmente no intuito de afirmar o Brasil como um 

paraíso tropical, as mesmas fontes eram subvertidas como deflagração da violência política à 

miséria social.  

Embora fortalecida pela arte musical, a Tropicália também se traduziu na linguagem audiovisual, 

ecoando procedimentos de mistura, próprios da linguagem carnavalesca, associado à prática 

antropofágica oswaldiana – que parece ser um ponto determinista nestas obras de Bressane. A 

exploração do kitsch ao cafonismo68, junto ao psicodélico, ao pop, punk e hippie, formariam uma 

espécie de bricolagem de estilemas cujos significados evocariam um caleidoscópio de sentidos por 

vezes vertiginosos, que Bressane não economizou em explorar.  

Tal paradoxo poderia ser identificado nestes objetos de Bressane, enquanto tentativa de atenuar o 

escárnio como forma enriquecedora da subversão, tornando os cenários romantizados e 

“brasilianistas” como representações distorcidas do real, clarificando seu caráter contra cultural.  

Como exemplo temos a representação carnavalesca regada à ironia dos planos de Matou a família 

e foi ao cinema (1969) (Sequência 2), onde o marido traído e bêbado, assassina sua família e em 

seguida dança debochadamente a marcha carnavalesca Rasguei a minha fantasia69. Tal sentido 

soaria sarcasticamente, ao sugerir uma solução cruel e alegórica em anteparo à crueldade da 

situação. 

 

    

Sequência 2.  Assassinato da mulher e bebê seguido de dança carnavalesca. 

Segundo Favaretto (2007) os tropicalistas também assumiram ambiguidades implícitas provocadas 

pelas contradições da modernização como uma forma de confirmação de ruptura, conforme 

aponta: 

Quando justapõe elementos diversos da cultura, obtém uma suma cultural de caráter 
antropofágico, em que contradições históricas, ideológicas e artísticas são levantadas para 
sofrer uma operação desmistificadora. Esta operação, segundo a teorização oswaldiana, 
efetua-se através da mistura dos elementos contraditórios - enquadráveis basicamente nas 
oposições arcaico-moderno, local-universal - e que, ao inventaria-las, as devora. Este 
procedimento do tropicalismo privilegia o efeito crítico que deriva da justaposição desses 
elementos. (FAVARETTO, 2007, p. 26). 

Em uma das sequências de A família do Barulho (1970) (Sequência 3) que toma a face da 

personagem de Helena Ignez, cujo plano dura cerca de um minuto em meio à trilha de um canto 

melancólico feminino acompanhado de uma orquestra, podemos notar o hibridismo entre o 

sentido sinestésico à postura crítica e antropofágica do filme de Bressane. Quando o som fica mais 

agudo e intenso a atriz jorra um líquido espesso e escuro pela boca remetendo ao sangue, que tinge 

                                                           

68 “[...] uma revivescência de arcaísmos brasileiros.” (FAVARETTO, 2007, p. 23). 
69 Composta por Lamartine Babo e gravada por Mário Reis em 1935. 



todo o seu maxilar inferior.  A voz cessa. Helena então fecha os olhos e nos mostra sua pálpebra 

mórbida.  

 

   

Sequência 3. Helena Ignez em A família do Barulho. 

 

O “vômito” que Bressane devolve em resposta a tal processo de deglutição seria justificado pelas 

estratégias que o mesmo aparenta usar para ressignificar sua obra: o sujo, o fétido e o putrefato, 

capazes de causar horror e empatia a um espectador domesticado pelas ações hegemônicas sobre 

o cinema (STAM, 2013).  

Outro exemplo similar ao efeito de sentido citado, estaria em um plano sequência do filme Barão 

Olavo, o horrível (1970) (Sequência 4), onde, na contraluz da janela, está um caixão suspenso sendo 

contemplado pela figura sinistra de Barão Olavo. O personagem, em princípio, afaga os cabelos e 

acaricia face do defunto, que parece ser uma mulher. Depois sobe no caixão com o auxílio de uma 

cadeira que posiciona-se na cabeceira, em silêncio absoluto, se deita sobre o corpo do defunto. 

Primeiro beija o rosto do morto, depois começa copular sobre seu corpo. Faz os movimentos por 

alguns segundos e entoa lentamente com expressão sarcástica: “Eu sou terrível..., terrível...”.  

 

   

Sequência 4. Atuação necrófila de Barão Olavo. 

Tais produções, segundo o cineasta, se dirigiam a um público determinado, seleto e 

intelectualizado, como estudantes, cinéfilos e artistas (BRESSANE in VOROBOW; ADRIANO, 1995). 

A atividade gerida por esses grupos de artistas e intelectuais com nítida atitude maniqueísta, 

mantiveram acesa a chama da oposição entre a arte alienada e a participante, gerando uma forma 

de consciência ativista, um público esclarecido e politicamente avançado. Todavia, Buarque de 

Hollanda (1992) afirma que “As manifestações culturais associadas com a Tropicália eram uma 

expressão da crise entre artistas e intelectuais” (p. 55) colocando em discussão a atitude dos 

próprios artistas em criticar através de um humor ácido às contradições sociais dos intelectuais da 



classe média urbana. Assim, poderíamos pensar tal atitude de Bressane, quando ele aponta, através 

de seus filmes, esta noção de autocrítica. 

Pela via do Cinema Novo, Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha seria prova desta citação, 

quando coloca em questão o populismo como carnavalização da política, na qual um carismático 

“homem do povo” manipula as classes populares por meio de expressões ostensivas de 

solidariedade e promessas de reforma social e, uma vez eleito, termina o carnaval, restaura a ordem 

e perpetua o status quo. Dessa forma, o cineasta cinemanovista direciona uma autocrítica aos 

artistas de esquerda adeptos da noção romântica de que a arte seria capaz de instigar e orientar a 

revolução social. 

Terra em Transe foi uma alegoria ao colapso da política populista e à ascensão de um regime 
autoritário em 1964. O filme sugere que a burguesia nacionalista e presumidamente 
“progressista” tem em última instância os mesmos interesses de classe que a oligarquia 
conservadora e seus patronos multinacionais. O poeta, enquanto isso, perde a fé na eficácia 
política de sua arte e morre resistindo ao golpe.” (DUNN, 2009, p. 98).  

O impacto do filme de Glauber Rocha trouxe em pauta uma série de reflexões acerca do papel da 

arte enquanto veículo potencializador de opiniões e formador do senso crítico. É verdade que sua 

crítica angustiante coloca em xeque um romantismo que beira a utopia nascente das ações 

artísticas. Entretanto, pensando-se no ser em sua completude, é inevitável que se posicione 

superando a apatia, vista que é pensante e sensível e, portanto, formador de juízos.  

A especificidade do trabalho de Bressane, o modo como o cineasta explora a acidez da alegoria em 

suas obras traz à tona a questão da paródia como recurso paralelo à significação de suas cenas, 

como uma tentativa de ridicularização irônica dos temas, que deflagram o intuito de ruptura 

estética própria dos discursos culturais modernos, como um processo de “[...] canabalização 

aleatória de todos os estilos do passado” (JAMESON, 1991, p. 17-18). Em seus planos de Cara a cara 

(1967) Bressane menciona com teor paródico Terra em transe, de Glauber, sobretudo, pelo 

personagem Hugo (Figura 1), pai da protagonista Luciana, que aparenta ser uma reinterpretação 

da figura do senador Díaz do filme de Glauber, interpretado por Paulo Autran (Figura 2). Estes 

personagens se assemelham, sobretudo, pela trama política a que competem, assim como pelas 

trajetórias marcadas pelo apogeu e a solidão. A alegoria de Bressane, entretanto, sugere mais uma 

caricatura do que propriamente à intenção de Glauber em alegorizar o cenário político típico de 

um país de terceiro mundo.  

 
Figura 1. Hugo discursando em Cara a cara. 

 
Figura 2. Senador Díaz, de Terra em transe 



Hugo é detentor da maioria dos diálogos do filme. Sempre tomado pela câmera, em travellings 

panorâmicos, movimentos pendulares, contra-plongées, e cenários altruístas, como a mesa do 

imperador na floresta da Tijuca, lajes, terraço de igreja e outros territórios em suspensão (Figuras 

3, 4 e 5) – muito parecidos com algumas tomadas de Terra em transe (1967) – que fazem alusão a 

uma postura em ascensão, amplificada e poderosa e viriam a caracterizar o jogo de tramas que se 

propõe durante suas reuniões verborrágicas de imposições e poderio. 

 

       

Figuras 3, 4 e 5. Cenários altruístas de Cara a cara. 

 

Outro exemplo de quesito paródico aparece na alegoria do anjo, no filme O anjo nasceu (1969) 

(Sequência 5), da qual Bressane transfigura a noção de redenção, face à derrota da modernização 

distributiva e da manutenção da pobreza abjeta e perene no Brasil daquele período. A sequência 

se inicia com o plano do suposto anjo, representado por um menino, urinando frente a um tronco 

de árvore ao som cortante de ruídos metálicos de instrumentos. No plano seguinte aparece o 

personagem do bandido Santamaria, sentado no banco da frente do carro agonizando de dor, 

enquanto seu parceiro, Urtiga, folheia um jornal. Na sequência o “anjo” corre entre troncos de 

árvores. Volta o plano do carro no qual está Santamaria, na espreita. Ele diz: “Não é possível, o anjo 

não ia dar uma dessas”. Os dois planos que seguem mostram troncos de árvores sobre o som de 

trompetes, como se deflagrassem uma ação. No outro plano da sequência aparecem pessoas de 

aparência simples caminhando pela rua. Depois em travelling a câmera filma o carro dos bandidos 

passando velozmente com Santamaria apontando sua mão simulando uma arma de fogo. No último 

plano da cena aparece um grupo de pessoas presenciando o caráter maldoso dos bandidos em 

sugerir uma chacina.  

 

     



    

Sequência 5. A representação alegórica do anjo no filme O anjo nasceu. 

 

Através destes exemplos, podemos pensar em tais alegorias e paródias como traduções de uma 

lógica cultural capaz de superar o conceito de modernidade, sobretudo quanto questiona os efeitos 

de uma modernização conservadora, em contraposição ao modelo econômico vigente.  

Esse olhar difícil e brutal preconiza um cinema de visão pura, livre e rico de natividade que 

Bernardet (1991) chamou de “cinema inocente”, cuja riqueza sensorial aproxima-o cada vez mais 

da arte ao entretenimento, ou seja, faz de Bressane um cineasta de olhar ativo, uma espécie de 

vidente que recusa os moldes clássicos ou a simples concepção teórica de moderno para declarar-

se como um artista, enquanto manifesta seu próprio credo ao radical, como um gesto vanguardista 

à modernidade, que chamou de cinema poesia (BRESSANE, 2000). 

A definição proposta deflagra a ideia de “[...] uma modernidade mais deliberada, mais refletida, 

mais capaz de teorizar sobre si mesma, mais consciente de sua situação em uma história da cultura, 

e que sabe se criticar para se esforçar.” (AUMONT, 2008, p. 52), que, segundo o autor, se traduz 

com mais ênfase na brutalidade presente na esfera social através do comando ideológico e político, 

que podemos vislumbrar em tais objetos de Bressane como um cineasta tentando buscar sua marca 

pessoal enquanto explorava incessantemente o ápice da expressão no cinema.  

Considerações finais 

Através desta abordagem, que contempla a complexidade e turbulência de um período histórico e 

cultural vivido pelo Brasil daquele momento, entre manifestações engajadas como o Cinema Novo 

e a Tropicália, torna-se opaco um entendimento objetivo do cinema de Bressane aqui estudado. 

Assim, promover este enlace de forma clara, denuncia uma tarefa a ser tratada com delicadeza, 

como já previsto anteriormente. Segundo Ramos (1987): 

A filiação do cinema Marginal com o Tropicalismo – embora a ligação seja tentadora - deve ser 
traçada com reservas. [...] Os vínculos do Cinema Marginal com o tropicalismo – embora 
existentes inclusive por razões de convivência temporal e espacial - não devem ser 
sobrejulgados. A justaposição do arcaico e do moderno, a exposição fragmentária dos detritos 
industriais e das relíquias do Brasil e, principalmente, a articulação desses elementos numa 
forma alegórica, embora se façam presentes em alguns filmes marginais [...] não podem ser 
considerados como traços estruturais do Cinema Marginal. A alegoria, que pressupõe uma 
tentativa de representar uma totalidade ou ao menos a remetência do discurso literal a uma 
outra instância discursiva fragmentada, parece não ter uma presença muito marcante na 
narrativa marginal. O ponto limite da representação alegórica - o instante em que a alegoria 
(que então já não é alegoria) consome-se em si mesma pelo acúmulo de significações 
fragmentadas instaurando o universo gratuito e do “sem sentido” (aí já enquanto significação 
literal) - parece ser o pólo de maior atração da narrativa marginal. (RAMOS, 1987, p. 79-80). 



Entretanto, surgem algumas ideias que seriam advindas do contexto de significação produzido 

pelos filmes, retificando a postura adotada pelos cineastas marginais de pouco mencionarem a 

Tropicália em suas obras, como no caso de Bressane, que tampouco simpatizava com a nomeação 

“marginal”, já que preferia o conceito de um cinema poesia. Nos objetos de nosso estudo é possível 

se deparar com temas que vão além de um universo estético universalizado. Sem obsessão por uma 

identidade cultural homogênea, aparentam se construir pautados pela heterogeneidade em meio 

ao perfil de um país marcado pela ânsia de superação cultural, na tentativa de firmar sua identidade 

ao resgatar suas imagens “hiper-reais”, no sentido em que acentua o caráter grosseiro e violento 

da realidade. 

Com o fim da Tropicália, em dezembro de 1968 (DUNN, 2009), e com seus participantes acusados 

de subversão, presos, soltos e posteriormente exilados, imerge-se, então, essa ideia de pós-

tropicalismo que, segundo Dunn permeou o período entre 1969 a 1974, caracterizado por obras de 

caráter marginal, com viés obsessivo pela degradação e por um sentimento mórbido e agressivo de 

representação, justificando um comportamento alternativo. Segundo Dunn (2009), o surgimento 

de cineastas pós-Cinema Novo estaria ligado a fortes tendências contra culturais, tendo a Tropicália 

como principal referência. 

O cinema proposto por Bressane, entretanto, aparenta desconsiderar a angústia gerada pela 

exploração dos quesitos tropicalistas como uma mera estética do passatempo, ao contrário disso, 

o cineasta parece deglutir antropofagicamente a própria Tropicália, fazendo brotar cenas cuja 

autonomia devora o espectador gerando certa “adrenalina da apreensão” longe do fracasso da 

apatia, numa relação dialética: “Estranho o Brasil, era preciso interrogar suas representações. 

Estranha a comunicação, era preciso pesquisar a linguagem. Estranhado o público, era preciso 

agredí-lo.” (XAVIER, 2012, p. 48). 

Essa ideia de contracinema postulada pelo cineasta viria radicalizar a percepção do público 

alienado, quebrando a concepção de consumidor, como um veículo de experiências imersivas na 

realidade urbana. Seguindo esta linha de pensamento, estariam as imagens de Bressane 

transcendendo seu autor, ou, até mesmo o espectador, sobretudo às regras ortodoxas do cinema, 

adequando-se a si mesma e preenchendo regras de sua própria criação enquanto um organismo 

vivo e luminescente. Assim, poderíamos pensá-lo não apenas como um poeta, conforme se intitula, 

mas, como um artista livre para pesquisar e explorar uma gama infinita de materiais, provedor de 

um cinema híbrido, já que mescla o experimental, conceitual, pop realista, cinema bruto, 

underground e polifônico, cujo entendimento deveria ser contemplado através de uma ordem 

sinestésica.  

Dessa forma, como em um dos planos de Matou (1969), a lâmina afiada da navalha de Bressane 

viria embater com toda essa amplitude de ideias dadas ao contexto cultural da época, superando o 

simples diálogo entre o Cinema Marginal e a Tropicália com uma intenção de renovação, conforme 

afirmou: “O ritual da morte promove o renascimento, o vômito aumenta o apetite e renova a 

fertilidade.” (BRESSANE, 1995, p. 90), reinventando-se a si mesma e marcando definitivamente sua 

fissura nas telas da história do cinema brasileiro. 
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O humor nos roteiros de “A comédia da vida privada”: Uma visão a 

partir de seus diálogos  

 

Janaína Daudt Fischer 70 

 

Resumo: Existe um “jeito Guel Arraes” de fazer televisão? E, em caso positivo, seria esta uma produção 
somente possível em um tempo e um espaço específicos? Como as técnicas de comicidade são utilizadas na 
produção de sentido na escrita dos diálogos de roteiro? Estas e outras questões problematizam a pesquisa 
da qual derivou este artigo. O processo investigativo, em sua totalidade, analisou os diálogos de doze roteiros 
da série “A Comédia da Vida Privada”, produzida e exibida de 1995 a 1997, pelo Núcleo Guel Arraes da Rede 
Globo de Televisão. A abordagem metodológica buscou fazer um elo entre as ferramentas da Análise Fílmica 
e a perspectiva dos Estudos Culturais (utilizando como inspiração o Circuito Cultural de Richard Johnson) no 
intuito de depreender as relações entre quem escreve, o que escreve e as culturas vividas que formam e são 
formadas tanto por produtores quanto por espectadores. Algumas categorias de análise foram criadas, 
baseando-se principalmente na leitura de “O Riso” de Henri Bergson, tais como: “inversão”, “repetição”, 
“inteligência em oposição à emoção” e “dimensão ética do humor”, entre outras. A análise buscou integrar 
estas categorias com aspectos culturais brasileiros, a partir de autores como Roberto DaMatta e Mirian 
Goldenberg. 
Palavras-chave: Comunicação. Roteiro. Comédia. Televisão. Núcleo Guel Arraes. 
 
Abstract: Is there a “Guel Arraes way” (Guel Arraes Center, Globo TV) to create television content? And if so, 
would this production only be possible in a specific time and place? How are the comic techniques used in the 
production of meaning in dialogue scriptwriting? These and other issues were covered in the research from 
which this article is derived. The research analyzed the dialogues of twelve scripts of the series “The Comedy 
of Private Life”, produced and aired by Globo TV from 1995 to 1997, created by Guel Arraes Center. The 
methodological approach proposes a link between the tools of Film Analysis and the perspective of Cultural 
Studies (using as inspiration the Cultural Circuit of Richard Johnson) in order to infer the relationship between 
the writer, the writing and the lived cultures that form and are formed both by producers and spectators. 
Some categories were created, based mainly on the reading of Henri Bergson’s book “Laughter”, such as 
“inversion”, “repetition”, “intelligence opposed to emotion” and “ethical dimension of humor”, among others. 
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The analysis sought to integrate these categories with Brazilian cultural aspects, inspired by authors like 
Roberto DaMatta and Mirian Goldenberg.  
Keywords: Communication. Scriptwriting. Comedy. Television. Guel Arraes. 

 

1. Introdução 

Existe um “jeito Guel Arraes” de fazer televisão? E, em caso positivo, seria esta uma produção 

somente possível em um tempo e um espaço específicos? Como as técnicas de comicidade são 

utilizadas na produção de sentido na escrita dos diálogos de roteiro? Estas e outras questões 

problematizam a pesquisa da qual derivou este artigo. O processo investigativo, em sua totaliadade, 

analisou os diálogos de 12 roteiros da série “A Comédia da Vida Privada” (ACVP), produzida e 

exibida de 1995 a 1997, pelo Núcleo Guel Arraes (NGA) da Rede Globo de Televisão. A abordagem 

metodológica buscou fazer um elo entre as ferramentas da Análise Fílmica e a perspectiva dos 

Estudos Culturais (utilizando como inspiração o Circuito Cultural de Richard Johnson) no intuito de 

depreender as relações entre quem escreve, o que escreve e as culturas vividas que formam e são 

formadas tanto por produtores quanto por espectadores.  

Este texto faz um recorte, trazendo à tona parte do processo analítico e suas descobertas. Inicia 

caracterizando como ocorreu a busca de dados, quais elementos conceituais subsidiaram o 

processo, bem como as ferramentas construídas para analisar o conjunto de diálogos selecionados 

para um olhar mais aprofundado. 

2. Escolhas metodológicas e exemplo de análise 

Após assistir na íntegra 16 dos 21 episódios da Série ACVP, selecionamos 26 trechos de 12 deles, e, 

com o objetivo de sistematizar a presente análise, dividimos estes trechos de roteiro em duas 

grandes unidades de análise, intituladas: “a casa” e “a rua”. Esta divisão inspira-se na linha de 

pensamento do antropólogo Roberto DaMatta (1991). Aqui, em razão do limite de extensão do 

artigo, apresentaremos somente a análise relativa à unidade temática da “casa”.  

Segundo DaMatta (1991), estes “espaços não-físicos” ajudariam a identificar dados sobre a cultura 

brasileira, dados que estariam na categoria do “sensível” e não do “quantitativo”. O antropólogo 

não descarta a importância da quantificação das características de um povo para constituir sua 

identidade, mas entende que os dados “sensíveis e qualitativos” (DAMATTA, 1984, p. 19) 

complementam esta busca. No contexto desta pesquisa, as dimensões “casa” e “rua” permitem 

compreender a construção da identidade brasileira a partir dos “dados sensíveis”, extraídos de 

diálogos de ACVP. A análise dividida por temas, de inspiração nos Estudos Culturais, será intrincada 

com a análise por categorias de elementos do texto, mais aproximada da Análise Fílmica. 

A tentativa de aliar uma dimensão metodológica comumente utilizada em estudos de base 

estruturalista a lentes teóricas derivadas do campo pós-estruturalista constitui um significativo 

desafio a que nos propusemos.  

Ora, a comédia é uma brincadeira, uma brincadeira que imita a vida. E se, nas brincadeiras da 
criança, quando esta manobra bonecos e fantoches, tudo é feito por meio de cordões, não 
serão esses mesmos cordões que devemos reencontrar, adelgaçados pelo uso, nos fios que 
interligam as situações de comédia? (BERGSON, 2001, p. 50). 



Conforme Bergson (2001), a comédia manipula alguns cordões como quem dá vida a uma 

marionete. Neste sentido, ao tentarmos identificar elementos que constituem o “cômico” em um 

diálogo de roteiro, estaríamos tentando tornar estes cordões mais visíveis, compartilhando seu 

movimento com o público, para que assim se possa ampliar o conhecimento a respeito deles e, 

quem sabe, criar um caminho possível de ser percorrido por outros também.  

Nesta perspectiva, e sob inspiração principalmente de Bergson (2001), mas também de outras 

leituras feitas e já mencionadas neste estudo, propomos algumas categorias de análise de texto, 

indicativas de qualidade de diálogos de roteiro e diretamente ligadas ao humor, para guiar nosso 

olhar sobre os diálogos de ACVP: 

a) repetição (inspirada no “mecânico sobreposto ao vivo”, segundo Bergson) – palavras ou 

expressões repetidas em partes diferentes do roteiro, como “rimas” que são lançadas e ecoam mais 

tarde, criando cumplicidade com o público que já as ouviu antes. Segundo Bergson, a repetição não 

seria risível por si mesma, se não por simbolizar “um certo jogo particular de elementos morais” 

(2001, p. 53); 

b) inversão (também inspirada no “mecânico sobreposto ao vivo”, segundo Bergson) – a inversão 

pode ser traduzida como “o mundo às avessas”, o “ladrão roubado”, ou outro tipo de revés (ou 

alusão a ele) seja de quem for a culpa. Pode ser apresentada por um personagem que prepara a 

rede na qual ele mesmo acaba caindo, ou seja: “trata-se sempre de uma inversão de papéis e de 

uma situação que se volta contra quem a criou” (BERGSON, 2001, p. 70). A categoria “inversão” 

pode ser entendida como uma reversão da expectativa da cena ou do texto; 

c) inteligência em oposição à emoção (inteligência>emoção) – significa isolar os sentimentos do 

personagem, não deixar que o público se envolva com eles. O andamento do diálogo faz com que 

o espectador não se identifique com a emoção do personagem, porque há uma quebra que o leva 

para a comédia. Neste mesmo sentido, outro autor, Davis (2008), aponta que tendemos a rir mais 

do personagem quando ele não sabe que está sendo engraçado. Voltando a Bergson: “toda a 

distração é cômica” (2001, p. 109); 

d) drama na comédia − “O diálogo cômico não é uma sucessão de piadas: de fato, a mesma fala em 

dois diferentes roteiros pode ser engraçada em um, e séria no outro” (DAVIS, 2008, p. 163, tradução 

nossa). Neste mesmo sentido aponta o depoimento de Guel Arraes para esta pesquisa: “Acho que 

é um bom teste para você ver se é uma boa comédia, é se ela daria um drama. [...] Não 

suficientemente trágico, pra não ter a coisa de morte e tal, mas também não é suficientemente 

leve pra você não ter sofrimento nenhum” (informação verbal)71;  

e) dimensão ética – esta categoria estaria mais associada à temática do que à forma do diálogo. 

Seria quando, através de uma piada, contesta-se o status quo, utilizando-se o humor como 

mecanismo de irreverência, como uma posição diante da qual se vê o mundo e a realidade social 

diante de nós; 

f) agenda do personagem – quando a fala do personagem é útil para dizer sua intenção na trama. 

De preferência que a agenda não seja explícita e sim que o público possa construí-la junto com o 
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desenvolvimento do roteiro. Desta maneira o autor não subestima a inteligência do espectador. 

Davis (2008) aponta no mesmo sentido quando refere-se a expressão “displacing the emotions” 

(algo como “mudando a emoção de lugar”), quando um personagem fala de uma coisa, querendo 

falar de outra; 

Podemos dizer que as três primeiras categorias são relacionadas mais à forma e as três últimas ao 

conteúdo dos textos analisados. Ainda assim, para além do conteúdo mais “imediato” que os textos 

possam nos oferecer, pensamos que há uma segunda camada de análise: um olhar sobre as 

“temáticas de fundo” de cada texto – e o que elas nos dizem da cultura local-, a serem aqui 

observadas sob inspiração dos Estudos Culturais. A ideia que permeia esta pesquisa, conforme já 

enfatizado, é justamente a de um olhar que aglutina e não que separa.  

A seguir apresentamos nossa tabela de análise, elaborada no intuito de proporcionar uma visão 

geral da dimensão que cada categoria ocupa no cômputo geral de nosso corpus (Tabela 1).  

 
 
Unidade 
 

 
Temática 
de fundo 
 

Categoria 
 

1 
Repetição 

2 
Inversão 

4 
Inteligência 
> emoção 

5 
Drama 
na 
comédia 

6 
Dimensão 
ética 

7 
Agenda 

Trecho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casa 

 
 
 
 
 
 
relação 
conjugal 

01  x     

02  x x    

03  x     

04      x 

05    x  x 

06  x  x   

07 x  x x  x 

08  x  x   

09   x x  x 

10  x   x  

11 x   x   

12 x  x    

13   x x   

14 x   x   

15 x x  x   

família 16 x   x x  

17   x x   

dinheiro 18  x  x   

19    x   

 
 
 
Rua 

 
 
 
trabalho 

20 x  x  x x 

21  x x  x  

22 x    x  

23     x  

24  x x x x  

25   x x x x 

26  x   x x 

  TOTAL 08 11 10 15 09 07 

Tabela 2 – Tabela de análise: trecho x categoria 



 

Ainda que não tenhamos como prioridade dados do tipo quantitativo, tentaremos aferir algumas 

considerações sobre o que ela representa. A presença majoritária da categoria drama na comédia 

nos trechos selecionados (15/26), demonstra a força desta característica e vai ao encontro do que 

foi apontado por Guel Arraes (em entrevista a esta pesquisa) como sendo o principal elemento para 

determinar se uma comédia é “de qualidade” ou não. A verificação de sua presença frequente nos 

trechos selecionados apoia a ideia de que Guel Arraes coloca em prática as próprias reflexões que 

faz sobre as técnicas de comicidade.  Conforme já referido anteriormente, esta categoria está mais 

relacionada ao “conteúdo” do diálogo. Já entre as três primeiras categorias (mais relacionadas à 

forma) percebemos a inversão como a mais constante (11/26), característica que também foi 

apontada pela pesquisadora Yvana Fechine (2008) como uma das principais do NGA. Vale ressaltar 

que Fechine não está necessariamente referindo-se à forma dos diálogos, quando trata da 

“inversão de foco” (FECHINE, 2008, p.63), assim como aqui na presente análise a fronteira proposta 

entre “forma” e “conteúdo” é propositadamente vulnerável, valorizando a simultaneidade mais do 

que a incompatibilidade.  

É neste sentido que apontamos, para finalizar nosso olhar analítico sobre a tabela apresentada, o 

ponto que se refere à divisão das “unidades temáticas”. Não as criamos para “separar” ou 

“etiquetar” em unidades fixas o material analisado. A ideia foi tentar depreender aspectos mais 

amplos relativos aos temas tratados nos trechos. Ao observar os trechos escolhidos, a tabela aponta 

para a prioridade absoluta dos temas relacionados à “casa” (19/26), o que demonstra, a nosso ver, 

a força que o NGA percebeu nas tramas ligadas ao “indivíduo” (em oposição ao “cidadão”) para dar 

conta das inquietações do “eu brasileiro” da década de 1990.  

Relação conjugal, relações familiares e a falta de dinheiro surgiram como subtemas da unidade 

“casa” que conta com 19 trechos selecionados para análise. Dentre eles, o relacionamento conjugal 

aparece em 15 trechos, merecendo, portanto, nosso maior destaque.  Na série como um todo 

também esta proporção está presente, justificando nosso interesse na questão. Do total de 21 

episódios de ACVP, 16 têm como tema principal os relacionamentos amorosos, seja tratando de 

separações, casamentos, rituais de sedução, insegurança na vida de casal e, majoritariamente, 

infidelidade (dos 16 episódios assistidos, 8 têm tramas de infidelidade como arco principal). A 

antropóloga Mirian Goldenberg trata deste assunto em seu livro “Por que os homens e a mulheres 

traem?” (2014), dando continuidade a uma pesquisa que desenvolve há mais de 20 anos com 

relação a como homens e mulheres são diferentemente construídos na cultura brasileira.  

Numa época em que os casais não acreditam no amor eterno, é instigante pensar na idealização 
da fidelidade, que permanece fortíssima, inclusive nas relações extraconjugais. [...] A relação 
entre discursos, comportamentos e valores se mostra extremamente complexa e paradoxal 
quando a questão é a (in)fidelidade. (GOLDENBERG, 2014, p. 19). 

A autora refere-se ao “drama” da infidelidade, e aqui tratamos de analisá-lo sob o prisma do humor. 

Vejamos como os roteiristas de ACVP deram conta deste assunto em alguns episódios da série. 

Percebemos que em nove dos quinze trechos selecionados, a característica do drama na comédia 

se fez presente. Assim, remetemos a um ensinamento do professor John Vorhaus sobre as 



ferramentas do humor72: “Comédia é a dor somada à verdade” (informação verbal). Tendemos a rir 

mais quando falamos de algo que não seria originalmente cômico (a dor), e mais ainda quando isso 

é somado ao que nos toca como experiência pessoal (a “verdade”). Vejamos um exemplo disso num 

dos trechos selecionados.  

TRECHO 07 

Episódio: Sexo na Cabeça 

Antônio (A) em meio a calculadoras e notinhas. Beatriz (B) chega com uma agenda nas mãos. 

- (A) Imposto de renda. Todos os anos se repete: imposto de renda, enchente em São Paulo, e o 

show de Natal do Roberto Carlos. Que recibo é este aqui, hein? 

- (B) Por que nós não transamos no sábado? 

- (A) Eu perguntei primeiro. 

- (B) (olha o recibo) Doutor Tai Song, acupuntura erótica. Por que nós não transamos no sábado? 

- (A) Meu bem, nós transamos no sábado. Acupuntura erótica? 

- (B) Comigo você não transou, eu estou anotando todas as nossas transas: frequência, duração, 

cotações, efeitos colaterais. Acupuntura erótica é um método de estimulação sexual que também 

ajuda na sinusite. 

- (A) Como é que eu vou deduzir isso, será despesa médica ou lazer? 

Neste trecho encontramos quatro de nossas categorias de análise: repetição, inteligência>emoção, 

agenda dos personagens e drama. A repetição neste caso é bastante simples73, apenas na frase 

dita duas vezes “por que nós não transamos no sábado?”. Aqui, porém, vale entender a repetição 

como uma ferramenta que dá ritmo à cena e, ao mesmo tempo, nos ajuda a perceber a presença 

de outra das categorias: a revelação da agenda dos personagens através do diálogo. Beatriz está 

focada em seu assunto “falta de sexo”, e a repetição da mesma pergunta nos demonstra isto de 

maneira criativa e, por que não dizer, melodiosa (ou rítmica). Antônio, por sua vez, mantém seu 

pensamento na declaração do Imposto de Renda. Eles interagem, mas cada um em sua agenda. O 

diálogo torna-se mais complexo, e por isso a nosso ver mais interessante, quando se desenvolve 

sem precisar que os personagens parem o que estão fazendo para interagir. Utilizando esta 

ferramenta, o diálogo permite conhecer mais dos personagens. Construímos, enquanto público, 

suas personalidades em nossa mente sem que a história “pare de andar”.  

No caso da categoria inteligência>emoção, entendemos que o diálogo nos leva ao distanciamento 

da “dor” trazida à tona por Beatriz (falta de sexo), e este caminho é desviado para a comédia 

quando Antônio só pensa se o médico da acupuntura erótica entraria como despesa médica ou 

lazer na dedução do Imposto de Renda. A categoria inteligência>emoção é bastante encontrada 

nos mesmos trechos em que se percebe a categoria drama na comédia, mas não em todos os casos, 

                                                           

72 Curso: “Ferramentas do Humor: como ser engraçado mesmo que você não seja.” Realizado em 06 de novembro de 
2013, total de 6 horas/aula. Promovido por B_arco Centro Cultural, São Paulo/SP.  

73 O adjetivo “simples” aqui não se refere a um julgamento da qualidade do diálogo e sim como uma classificação de 
frequência de uso em comparação a outros usos que encontramos, em que a repetição pode ser “dupla” ou ainda 
“múltipla”. 



como veremos a seguir. Entendemos que quando estas duas categorias estão juntas é porque existe 

uma “quebra” no diálogo que levaria à identificação emocional, como no trecho 07, acima citado: 

Beatriz reclama da vida conjugal, diz que teve que recorrer a um médico para tentar resolver o 

problema e Antônio responde levando o assunto para o terreno “frio” da declaração do Imposto 

de Renda. Muitas vezes, quando há somente a categoria drama na comédia (sem a integração com 

inteligência>emoção), percebemos que há um tema dramático tratado com humor numa camada 

sutil, e a “quebra” não acontece, ou seja, a cena mantém-se no tema dramático e rimos da dor 

somada à “verdade” porque este “desvio para a comédia” se dá apenas na mente do espectador.  

O mote das eleições presidenciais e as identificações de candidatos como de esquerda ou 

neoliberais é usado como um elemento cômico no próximo trecho selecionado, em que também 

encontramos a característica de drama na comédia (ainda dentro da temática dos relacionamentos 

conjugais). Os personagens não têm consciência de que estão sendo engraçados. 

TRECHO 05 

Episódio: O Mistério da Vida Alheia 

Berenice (B) e Agnaldo (A) discutem. 

- (A) Berenice, é melhor você me contar toda a verdade, antes que eu descubra. Se você tá me 

escondendo mais alguma coisa, diz logo de uma vez. 

- (B) Ah, você quer saber tudo mesmo? 

- (A) Quero! 

- (B) Tem certeza? 

- (A) Tenho! 

(silêncio) 

- (B) Eu votei no Fernando Henrique. 

(silêncio) 

- (A) Ai…ai… (põe a mão no coração) 

- (B) Agnaldo! Agnaldo! 

(som de sirene) 

O ataque cardíaco de Agnaldo assume reação desproporcional, e por isso cômica, à informação que 

sua esposa lhe dá. Trata-se de uma crise conjugal, uma discussão que já iniciou antes do trecho 

selecionado, mas que tem um final de piada justamente porque, numa informação não esperada, 

expõe a incompatibilidade do casal e leva o marido à perda dos sentidos, novamente 

assemelhando-se ao Teatro do Absurdo, onde o tragicômico e o abandono dos instrumentos 

racionais são peças fundamentais. Soma-se ao caminho da forma também o do conteúdo, e aqui 

entra uma característica da cena que nos faz mesclar as “temáticas de fundo”: casa e rua. A piada 

“votei no Fernando Henrique” só é engraçada aos que conhecem o contexto político brasileiro do 

final dos anos 90. Quando parece que o personagem feminino poderia vir a confessar uma traição 

amorosa, ela confessa outro tipo de traição, a ideológica. Aqui encontramos elementos da técnica 

formal de roteiro (pitadas de drama na comédia, virada no final da cena) fortalecidos pelo conteúdo 



a que se referem. Este trecho parece emblemático por percorrer os pontos do Circuito da Cultura 

de Johnson: se pode perceber quem escreve, o contexto cultural em que se encontra e completa-

se o caminho ao encontrar o público que reconhece este nome (“Fernando Henrique”) e finaliza a 

piada em sua mente.  

3. Considerações finais 

Partindo da análise dos diálogos selecionados, podemos dizer que eles possuem características 

narratológicas próprias e a principal delas, a nosso ver, é a de “fazer a história andar”. Esta já 

poderia ser uma das primeiras “respostas” a nossa questão sobre o “jeito Guel Arraes” de escrever 

diálogos para televisão: as falas apresentadas são eficientes no sentido de contribuírem para o 

andamento da trama. E esta “contribuição”, no caso dos diálogos de ACVP, ainda possui uma 

camada a mais em sua elaboração, pois não o faz de maneira “direta”, existe um “pensamento” por 

trás de cada fala escrita. Esta elaboração parece ter dois eixos: um olhar atento em direção à cultura 

que o constitui, e uma ousadia típica do humor que mescla o popular e o erudito de maneira 

sofisticada. Guel Arraes, em declaração sobre ACVP diz que “a sofisticação estava no texto” 

(WIKIPÉDIA, 2013), e este termo parece encaixar-se bem no que percebemos quanto ao “jeito Guel 

Arraes” que buscamos conhecer. Sofisticar, segundo o dicionário, significa “requintar”, “tornar mais 

eficiente pela incorporação de meios mais complexos” (GOOGLE, 2014). Foi o que percebemos ao 

ler e reler os diálogos selecionados: muitas camadas de elaboração. A grande maioria das falas têm 

diferentes níveis de preocupação: com a forma (a escolha das palavras), com o ritmo, com a 

apresentação dos personagens (“agenda”) e com a temática do episódio que, na série analisada, é 

significativa de um tempo e de um local sociocultural. Cabe destacar, no entanto, que estas 

elaborações não tornam os diálogos “pesados” ou “cheios de tarefas a cumprir”. Sua elaboração é 

sutil, e mais: manifesta-se através do tom cômico. A história “anda para frente”, entrega 

informações para o espectador sem mastigá-las, e ainda produz o riso (seja escancarado ou irônico).  

Este artigo é parte de uma pesquisa que pretendeu contribuir para o aprofundamento teórico sobre 

a prática da escrita de diálogos de roteiro de comédia para a televisão brasileira. Cabe destacar que 

se percebe direta relação entre os diálogos analisados e aspectos da cultura brasileira do final do 

século XX, assim como considera-se existir um “posicionamento” dos autores a partir do qual 

comunicam uma visão do Brasil. A característica que a série ACVP tem, de revelar a “vida privada” 

dos brasileiros de classe média do final do século XX – suas questões do cotidiano, dificuldades 

econômicas e amorosas –, poderia ser traduzida como uma “apresentação do Brasil em formato 

audiovisual”. 

Na tentativa de contribuir para uma maior visibilidade dos “fios de marionete” que movimentam a 

comédia – propostos por Bergson (2001) – assim como de conhecer os “filtros fabulosos da 

especulação da forma e da estética” – como nos diz Duel (2007), esperamos que a leitura tenha 

contribuído para que possamos escrever (e rir) mais e melhor através da televisão brasileira.  
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Percepção e memória em Bergson: uma análise do filme Brilho eterno de 

uma mente sem lembranças  

 

Claudia Silene Pereira de Oliveira 74 

 

Resumo 
Filosofia e cinema. Esse encontro traz algumas das questões filosóficas de Henri Bergson sobre memória e as 
coloca sob a ótica do filme Brilho eterno de uma mente sem lembranças, do roteirista Charlie Kaufman, que 
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elaborou o roteiro a partir de uma frase de Nietzsche e de um poema de Alexander Pope. O filme conta a 
história de amor entre Joel Barish (Jim Carrey) e Clementine Kruczynski (Kate Winslet) que, desiludida com o 
fracasso do relacionamento, decide apagar literalmente Joel da sua memória. Joel irritado com a decisão de 
Clementine decide fazer o mesmo. Ambos procuram a “Lacuna”, uma clínica de “apagar” lembranças cujo 
procedimento não ultrapassa a normalidade de uma cirurgia insignificante, como a de extrair um dente do 
siso numa típica clínica odontológica. 
A questão central de Brilho eterno é sobre a memória e que, na história do cinema, tem sido amplamente 
exibida sobre várias formas. Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, O ano passado em Marienbad (1961), de 
Alain Resnais e Amnésia, de Cristopher Nolan (2001), são alguns dos filmes que tentam estabelecer um 
vínculo essencial entre o lembrar e o ser, o acontecido e o atual, entre o passado e o presente. E, Brilho 

eterno vai na mesma direção e expõe algumas questões modernas sobre efemeridade, subjetividade, corpo, 
entre tantas outras.  
A filosofia de Bergson, cara à época, questionou o modo como a ciência opera sobre a realidade das coisas. 
E para Bergson não existem coisas, o que existe é a matéria e que o filósofo põe em sintonia com a memória. 
E é nesse ponto que as teorias de Bergson servem à análise do filme ora como encontro ora contrapondo 
quanto ao processo de apagamento da memória que, no filme, beira a banalidade. A própria composição 
estética do filme expõe a vivência como objeto descartável. 
Brilho eterno pertence ao gênero da ficção científica mas dispensa efeitos especiais. O caráter eminente do 
filme é construído através da passagem do tempo, onde passado, presente e futuro se entrelaçam e dão 
existência a uma história que, apesar das questões profundas, trata simplesmente sobre amor. 
Palvras-chave: cinema, análise fílmica, Bergson, memória 
 
Abstract 
Philosophy and cinema. This meeting brings some of the philosophical questions of Henri Bergson about 
memory and places them from the perspective of the film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, from the 
screenwriter Charlie Kaufman, who prepared the script from a phrase by Nietzsche and a poem by Alexander 
Pope. The film tells the love story of Joel Barish (Jim Carrey) and Clementine Kruczynski (Kate Winslet) who, 
disillusioned with the failure of the relationship, decides to literally delete Joel from her memory. Joel, who is 
angry with Clementine's decison, decides to do the same. Both seek "Lacuna" a clinic that "erases" memories 
which and procedure does not exceed the normality of a minor surgery, such as extracting a wisdom tooth in 
a typical dental clinic. 
The central question of Eternal Sunshine is about memory and that, in the history of cinema, has been widely 
displayed on various ways. Citizen Kane (1941) of Orson Welles, Last Year at Marienbad (1961), of Alain 
Resnais and Memento of Christopher Nolan (2001) are some of the films that try to establish an essential link 
between remembering and being, what happened and what is current, between the past and the present. And 
Eternal Sunshine goes in the same direction and exposes some modern issues of ephemerality, subjectivity, 
body, among many others. 
The philosophy of Bergson questioned the way science operates on the reality of things. And for Bergson there 
are not things, what exists is matter and what the philosopher puts in tune with the memory. And seen for 
this aspect Bergson's theories serve the analysis of the film sometimes as meeting or as opposition to the 
memory erase process that in the film verges on banality. The very aesthetic composition of the film exposes 
the experience as a disposable object. 
Eternal Sunshine belongs to the science fiction genre but special effects are needless. The eminent character 
of the film is built through the passage of time, where past, present and future intertwine and give life to a 
story that, despite the profound issues, is simply about love. 
Key-words: cinema, film analysis, Bergson, memory 

 

À primeira vista, podemos compreender a filosofia de Henri Bergson (1859 – 1942), filósofo francês, 

como aquela que se posicionou frente ao dualismo entre idealistas e realistas, suas extensivas sobre 

a realidade e o conhecimento que temos dela. Sobre o dualismo diz Bergson: 



A matéria, para nós, é um conjunto de “imagens”. E por “imagem” entendemos uma certa 
existência que é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos 
do que aquilo que o realista chama uma coisa – uma existência situada a meio caminho entre 
a “coisa” e a “representação”.75 

Na vertente dos idealistas e dos realistas é que Bergson constrói sua filosofia e enfrenta uma crise. 

Bergson critica a ciência do modo como opera por leis previsíveis e ignora o movimento, que é a 

transição de um instante para o outro e onde ocorre a verdadeira mudança. Contrapõe Bergson:  

(...) o conhecimento de um ser vivo ou sistema natural é o conhecimento que recai sobre o 
próprio intervalo de duração, ao passo que o conhecimento de um sistema artificial ou 
matemático recai apenas sobre a extremidade. (BERGSON, 1969) 

Nesse contexto, Bergson, oferece uma método que nos coloca em proximidade com a realidade da 

matéria e coloca essa realidade em ressonância com outras relações: especialmente a do corpo e 

do espírito. A relação corpo e espírito está proposta em Matéria e Memória (1896), um livro que 

mais tarde irá suscitar um encontro com o cinema. Sobre Matéria e Memória, diz Bergson: 

Este livro afirma a realidade do espírito, a realidade da matéria, e tenta determinar a ligação 
de um ao outro a partir de um exemplo preciso, o da memória. Ele é portanto claramente 
dualista. Mas, de outra parte, ele visa corpo e espírito de maneira tal que ele espera atenuar 
bastante, senão suprimir, as dificuldades teóricas que o dualismo sempre suscitou e que fazem 
com que, sugerido pela consciência imediata, adotado pelo senso comum, ele seja pouco 
estimado entre os filósofos. (BERGSON, 1999)76 

Em Evolução criadora (1907), a obra que o transformou em um dos primeiros filósofos a introduzir 

o cinema em um discurso filosófico, Bergson emprega o que ele chama de “o instrumento 

cinematográfico do pensamento”, uma analogia para influir a forma como a inteligência representa 

a realidade e que Bergson põe de igualdade com o cinema. Posteriormente, Matéria e Memória se 

torna a base que amplia o entendimento do cinema por vias filosóficas através de duas obras de 

Gilles Deleuze: Imagem-movimento (1985) e Imagem-tempo (1990). Dois livros que colocam o 

cinema diante de suas potências criadoras, sobretudo, do exercício intelectual que o cinema cria 

quando há necessidade de promover a diferença. Nesses dois livros, as teorias de Bergson servem 

a Deleuze como possibilidade de trabalhar os conceitos que o cinema suscita, não somente no 

âmbito da arte como também pela criação de conceito da qual se serve a filosofia.77  

A potência criadora que Deleuze se refere é aquela que foge de um esquema ditado, sobretudo 

pelo cinema de ação. Outros cinemas, diz Deleuze, irão requerer muito mais do que uma ação e 

uma reação, mas irão revelar outra classe de imagem que tem a ver com a criação, com a vontade 

de fazer o novo. O pós-guerra78, por exemplo, fez o cinema renascer da inércia e dar seu salto para 
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76 ibdem. 
77 “O filósofo é amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de 

formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. 
A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos”. DELEUZE, G., GUATTARI, F., O que é a 
filosofia? de 1992. 
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o cinema dos novos modos de narrativa experimentada pela literatura; a crise de Hollywood e dos gêneros antigos. 
(DELEUZE, 1990) 



o sublime. Uma imagem que confabula com a outra, numa duplicidade que faz emergir tantos 

outros elementos que o cinema quase enlouquece de tanto pensar. Mas uma loucura inteira e 

inspiradora, que resgata os devaneios perdidos do regime clássico e mostra ao mundo para que 

veio: pensar a própria existência como ato de criação que, em meio a ruínas, fez o belo e o feio se 

chocarem a ponto de não haver discernabilidade entre um e outro.  

(...) “vai-se de um pensamento do todo, pressuposto, obscuro, às imagens agitadas, misturadas 
que o exprimem.” (...) É desse ponto de vista que as imagens constituem uma massa plástica, 
uma matéria sinalética carregada de traços de expressão, visuais, sonoros, sincronizados ou 
não, ziguezagues de formas, elementos de ação, gestos e silhuetas, seqüências assintáticas. É 
uma língua ou um pensamento primitivos, ou melhor, um monólogo interior, um monólogo 
ébrio, operado por figuras, metonímias, sinédoques, metáforas, inversões, atrações… 
(DELEUZE, 1990A, 192-193)  

O filme “Brilho eterno de uma mente sem lembrança” (2004), que aqui interpreto sob finas 

camadas da filosofia bergsoniana, confabula como o cinema da diferença, talvez porque tenha 

nascido pelas mãos de um roteirista, Charlie Kaufman, que cria seus roteiros sem abertura para que 

suas palavras sejam reinventadas por meio das imagens. Kaufman faz seu roteiro ser o filme e não 

o contrário. Como diz Deleuze, faz o cinema um eterno pensar, onde pulsa o pensamento para 

outras criações, outras articulações dos saberes. E o problema do espectador passa a ser “o que há 

para se ver na imagem” e não mais “o que veremos na próxima imagem”. (DELEUZE, 1990, 99) 

Brilho eterno é inspirado em um texto de Nietzsche: "abençoados os que esquecem, porque 

aproveitam até mesmo seus equívocos". E também de um poema de Alexander Pope (Heloisa e 

Abelardo): “Como é imensa a felicidade da virgem sem culpa. / Esquecendo o mundo, e pelo mundo 

sendo esquecida. / Brilho eterno de uma mente sem lembranças!” (POPE, 1717) 

Em Brilho eterno, a memória é tratada não somente como um fenômeno mas como algo que é 

dado pelo corpo e que, por isso, possível de ser manipulada por uma tecnologia que beira ao irônico 

de tão comum. Outras questões são abordadas e expõe a relação do homem com um tipo particular 

de mundo que ele próprio cria e que, em certa medida, antecipa formas fraudulentas que colocam 

o homem submerso na própria existência. Um deles, exposto no filme, é a dicotômica relação 

homem-máquina que, cada vez mais, expõe debilidades humanas bem como das máquinas com as 

quais o homem busca alívio para dar conta de si mesmo, como uma espécie de religião. No filme, a 

sala de espera da clínica Lacuna é o reduto daqueles que procuram se livrar das amarras do 

sofrimento, nesse caso, das memórias que os impedem de continuar vivendo. 

A lancinante evolução homem/máquina, assim como as novas descobertas médicas e 
biogenéticas colocam nossa capacidade de julgamento ético e moral num descompasso 
enorme em relação à evolução dos acontecimentos (BENTO, 2005, p.7).  

O enredo do filme é um romance baseado nos opostos que se atraem. Joel (Jim Carrey), tímido e 

cabisbaixo, apaixona-se por Clementine (Kate Winsley), extrovertida, espontânea e 

temperamental. Os dois vivem um relacionamento que, em princípio, parece trivial: ora feliz ora 

conturbado e cheio de atritos. Não contente, Clementine decide apagar literalmente Joel de sua 

memória, porque lembrar dele a faz sofrer. O descarte das memórias que o filme monstra tem a 

ver, também, com a efemeridade das coisas associada à maneira de viver do homem pós-moderno. 

Ao encontro desses anseios (e desejos) está a ciência cujo objetivo é transitar entre a “vida perfeita” 



e os pretextos socioculturais os quais são alimentados pela ideia de felicidade plena. Mas a procura 

obsessiva pela felicidade expressa em várias camadas sociais: da medicina à publicidade, produz 

efeitos. 

Desenvolvemos uma mentalidade descartável para acompanhar os nossos 
produtos descartáveis. Esta mentalidade produz, entre outras coisas, um 
conjunto de valores radicalmente alterados no que diz respeito à propriedade. 
Mas a difusão do descartável através da sociedade também implica uma 
decrescente duração no relacionamento homem-coisas. Em vez de estarmos 
ligados a um único objeto, durante um período relativamente longo de tempo, 
ficamos ligados durante breves períodos com a sucessão de objetos que o 
suplantam (TOFFLER, 1970 p. 56).  

Brilho eterno traduz a efemeridade das coisas expresso no descarte da memória, que no filme 

encontra seu processo simples. Para apagar as lembranças, os pacientes da Lacuna são instruídos 

a levar à clínica todos os objetos que teriam vínculo com as lembranças que se pretende por um 

fim. Nesse momento, o encontro com a filosofia de Bergson se torna substancial porque traz à luz 

conceitos do filósofo em vários níveis, e um deles, trata-se da atualização das lembranças as quais 

se encontram, segundo Bergson, em seu estado de virtualidade total, ou seja, o passado 

inteiramente conservado na memória e que o filósofo chama de lembrança pura.  

O fenômeno da memória implica uma complexa e intensa relação entre “passado” e “presente”, e 

mesmo na superposição de ambos. Nesse sentido a mudança é pensada pela coexistência de todo 

o passado em cada presente, o que nos leva à tese de Bergson, segundo o qual o passado se 

conserva em si mesmo. Bergson está se referindo ao passado absoluto, que é chamado de passado 

virtual (para distinguir das recordações da memória representativa). 

No filme, o passado absoluto está à disposição de Joel quando ele se arrepende de apagar 

Clementine da memória e foge para lugares remotos: da infância, da adolescência, numa 

intercalação entre passado e presente.  

[...] na verdade o passado se conserva por si mesmo, automaticamente. Inteiro, sem dúvida, 
ele nos segue a todo instante: o que sentimos, pensamos, quisemos desde nossa primeira 
infância esta aí, debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta da 
consciência que gostaria de deixá-lo de fora (BERGSON, 2006, p.47).  

Bergson relativiza o sujeito em função do tempo mais do que do espaço, isto porque, por mais 

breve que seja uma percepção, ela ocupa certa duração e exige que a memória prolongue numa 

pluralidade de momentos, contraindo o real numa ação operada por nossa memória que é a fonte 

principal de nossa percepção. Esta recobre uma camada de lembranças e contrai uma 

multiplicidade de momentos. 

Para toda percepção existe uma determinada duração o que implica a intercessão com a memória, 

a qual se encontra vinculada a uma concepção de tempo. Esse tempo é variável e difuso e está 

localizado num passado puro e é lá que iremos quando procuramos atualizar nossas recordações, 

as quais são modificadas uma vez que são “trazidas” para o presente. Presente e passado são 

estritamente contemporâneos, mas têm realidades diferentes: o presente é atual enquanto que 

seu passado contemporâneo é virtual.  



O atual e o virtual são conceitos amplamente difundidos no pensamento bergsoniano quando o 

filósofo trata dos tipos de lembrança. Para ele, o presente de uma imagem atual coexiste com seu 

passado virtual. Não há imagem ou objeto puramente atual sem que uma “nuvem” de virtualidade 

o envolva. É através dessa virtualidade que envolve o objeto percebido que ele pode ser 

reconhecido.  

Cria-se, então, um circuito em que a percepção alimenta a memória (imagem-lembrança, para 
Bergson) e esta se projeta sobre o objeto percebido, uma perseguindo a outra. Neste circuito, 
que é capaz de detectar a diferença de qualidade dos estados, forma-se o tempo como duração. 
Esse processo, além de nos mostrar o modo como preside a concepção do tempo como 
duração, também possibilita a abordagem do mecanismo de distinção entre o atual e o virtual 
diferenciando-se segundo duas grandes vias: fazer passar o presente e conservar o passado. 79 

Por isso, para Bergson não é possível localizar as lembranças como nos mostra o filme, uma vez que 

elas não se encontram alojadas no cérebro sendo este mesmo uma imagem no mundo da matéria.  

"É o cérebro que faz parte do mundo material, e não o mundo material que faz parte do 

cérebro."(BERGSON, 1999)80 A função do cérebro é selecionar lembranças úteis e impedir que elas 

se atualizem de uma vez. Ou seja, o cérebro é uma espécie de filtro e está associado à inibição das 

lembranças, ao esquecimento, remetido à atenção à vida, ao mecanismo de suspensão da memória 

com um todo no plano da virtualidade. 

“A verdade é que se pudéssemos, através do crânio, ver o que se passa no cérebro que trabalha, 
se dispuséssemos, para observar o interior do cérebro, de instrumentos capazes de aumentar 
milhões e milhões   de vezes mais do que nossos melhores microscópios, se assistíssemos assim 
à dança de moléculas, átomos e  elétrons de que é feita a substância cerebral, e se, por outro 
lado, possuíssemos a tábua de correspondência entre  o cerebral e o mental, isto é um 
dicionário que permitisse traduzir cada figura da dança na linguagem do pensamento e do 
sentimento, saberíamos tão bem quanto a pretensa ‘alma’ tudo o que ela pensa, sente e quer, 
tudo o que ela acredita fazer livremente enquanto o faz mecanicamente”. (BERGSON, 1999)81 

Brilho eterno possui uma narrativa não-linear: começa com o futuro e projeta todo o passado 

intercambiando com o presente. Passado, presente e futuro vêm em cores! A mudança na cor do 

cabelo de Clementine localiza o espectador no tempo da trama. Contrariando o senso-comum, para 

Bergson, passado é o que é e o presente é o que era. Quando pensamos esse presente como 

devendo existir, ele ainda não existe; e, quando o pensamos como existente, ele já passou 

(BERGSON, 1999, p.166). Para Bergson, o passado está na duração, ele é um fluxo ininterrupto que 

dá sentido ao presente, enquanto o presente se divide quando se estende na evocação do passado 

que lhe confere significado e se contrai na orientação ao futuro. 

A montagem do filme é utilizada a favor da narrativa, tal e qual como funciona na memória: no ir e 

vir entre acontecimentos donde há o que percebemos, guardamos e lembramos, num ritmo 

descontínuo e fragmentado. Da mesma forma é a memória, segundo Bergson, coexiste entre 

passado e presente e até mesmo na sua justaposição, onde há momentos em que nem 
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conseguimos distinguir um do outro. Presente e passado são estritamente contemporâneos, mas 

têm realidades diferentes:  

“É preciso, portanto, que a imagem seja presente e passada, ainda presente e já passada, a um 
só tempo, ao mesmo tempo. Se não fosse já passada ao mesmo tempo que presente, jamais o 
presente passaria. O passado não sucede ao presente que ele não é mais, ele coexiste com o 
presente que foi. O presente é a imagem atual, e seu passado contemporâneo é a imagem 
virtual, a imagem especular”. (DELEUZE, 1990 A, 99) 

Outros aspectos se manifestam em Brilho eterno e um deles é singular. Joel é um artista e vê as 

coisas incondicionado pelas representações automáticas que fazemos ao perceber a vida. E, sem 

pretexto, nada pode se tirar daquilo que se percebe automaticamente. Em vários momentos de 

Brilho eterno, Joel nos mostra sua arte: ora abstrata ora concreta e nos revela uma personagem 

sensível. Deleuze e Gatarri escreveram e que temos, a partir daí, algo de extraordinário: 

É um vidente, alguém que se torna. Como contaria ele o que lhe aconteceu, ou o que imagina, 
já que é uma sombra? Ele viu na vida algo muito grande, demasiado intolerável também, e a 
luta da vida com o que a ameaça, de modo que o pedaço de natureza que ele percebe, ou os 
bairros da cidade, e seus personagens, acedem a uma visão que compõe, através deles, 
perceptos desta vida, deste momento, fazendo estourar as percepções vividas numa espécie 
de cubismo, de simultanismo, de luz crua ou de crepúsculo, de púrpura ou de azul, que não 
tem mais outro objeto nem sujeito senão eles mesmos (...) Trata-se de liberar a vida lá onde 
ela é prisioneira, ou de tentar faze-lo num combate incerto (...).” (DELEUZE, 1990 A, 99) 

Em Bergson, a apreensão do real se faz de modo prático ao estabelecer métodos cujo objetivo é 

nos aproximar da realidade da matéria. Mas não se trata de perceptos como disse Deleuze, mas de 

reconhecimentos. 

Para Bergson, existem dois tipos de reconhecimentos, são eles: o reconhecimento automático e o 

reconhecimento atento. O primeiro se instaura através do esquema sensório-motor, cuja 

característica se baseia em uma continuidade articulada de ações a partir de uma “ordem”. Esse 

esquema configura-se pela relação entre a percepção e a ação como uma “consciência prática e útil 

do momento presente (...)” (BERGSON, 1999, 107 - 108). Assim, define Bergson:  

"Nossa vida diária desenrola-se em meio a objetos cuja mera presença nos convida a 
desempenhar um papel: nisso consiste seu aspecto de familiaridade. As tendências motoras já 
seriam suficientes, portanto, para nos dar o sentimento do reconhecimento." (BERGSON, 1999, 
106).  

 Ao contrário do “reconhecimento automático” está o “reconhecimento atento” que opera por 

outros meios e não se prolonga em movimentos que vão da ação à reação, mas difere-se de 

natureza acessando uma infinidade de planos, “quase uma alucinação”; sendo assim, não evoca 

uma mera lembrança, mas visões mentais. (DELEUZE, 1990 A, 99) 

Os tipos de reconhecimento dos quais Bergson se refere não estão ligados à criações artísticas mas, 

simplesmente, à vida prática. E afirma: “a essência das coisas nos escapa e sempre nos escapará. 

Movemo-nos entre relações; o absoluto não está a nosso alcance; detemo-nos diante do 

incognoscível. (BERGSON, 1979, 9) 

Brilho eterno pertence ao gênero da ficção científica, mas vai na contramão desse formato e (além 

do capacete que apaga as lembranças) não há qualquer sintonia com filmes pertencentes ao 

mesmo gênero. A estética do filme cria uma ilusão de realidade se apoiando na criação de uma 



representação naturalista. Desse modo, o filme, que mistura arte e técnica, dá partida para outros 

significados que aqui vimos especialmente ao encontro da filosofia. 
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Resumo 
O presente artigo tem como principal objetivo fazer uma reflexão sobre as causas da sensação atual de 
aceleração de tempo e suas consequências na sociedade atual e suas novas formas narrativas, através dos 
conceitos do filósofo e sociólogo Hartmut Rosa, tendo como análise a plataforma Netflix. Considerando a 
internet e as redes sociais como principais agentes de mudança da percepção de tempo e das narrativas 
contemporâneas. 
Palavras-Chaves: Tempo; Netflix, Narrativas; Hartmut Rosa; Internet; Cultura; Novas Mídias; Redes Sociais; 

Aceleração; Sociedade; Contemporâneo. 
 
Abstract 
This article aims to reflect on the causes of the current sense of time acceleration and its consequences in 
today's society and its new narrative forms, through the concepts of the philosopher and sociologist Hartmut 
Rosa, with the analysis of the Netflix platform. Considering the internet and social networks as key agents of 
change the perception of time and contemporary narratives. 
Key Words: Time; Netflix; Narratives; Hartmut Rosa; Internet; Culture; New Media; Social Networks; 
Acceleration; Society; Contemporary. 

 

Introdução 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a origem da sensação 

contemporânea de aceleração, e suas consequências na sociedade atual, que vive um tempo 

compartilhado por redes sociais, de múltiplas possibilidades, na prática, quase sempre inviáveis de 

ser, que aumentam ainda mais a sensação de angústia do homem contemporâneo. Já que, 

conforme afirma Jonathan Trejo-Mathys (in ROSA, 2013, p. 12) um fator considerável da sociedade 

contemporânea certamente é “[...] the sheer speed with which the speed -inducing networked 

eletronic exchanges have sprung into existence. In a matter of several years they have transformed 

the trading landscape”83. 

 O tempo já foi estudado por muitos filósofos que criaram conceitos e divergiram sobre o tema ao 

longo da história, como: Santo Augustinho, Kant, Bergson, Mc Taggart, Heidegger ou Mead. O 

pensador central, sobre cujos fundamentos baseia-se este trabalho, é o sociólogo e também 
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filósofo alemão Hartmut Rosa, que analisa as constantes mudanças sociais contemporâneas. Para 

ele:  

Les études sociologiques et ethnologiques sur le temps partagent une découverte qui implique 
deux résultats essentiels: premièrement, non seulement la mesure du temps mais aussi sa 
perception el les horizons temporels sont étrotement dépendants de la culture, donc se 
transforment avec les structures sociales. (ROSA, 2013, p. 18)84 

O que diferencia uma cultura de outra é a percepção de tempo que se tem de cada uma delas. Se 

a mensuração e percepção de tempo são estritamente conectadas às estruturas sociais e à medida 

que estas sofrem constantes mudanças em consequência das ordens, principalmente, políticas e 

econômicas de uma sociedade, é impossível que o tempo se mantenha igual ao longo da história; 

e é igualmente impossível que o homem mantenha a mesma percepção sobre o tempo, e sobre si 

mesmo em relação àquele que, implacavelmente, promete-lhe a finitude no decorrer da narrativa 

da humanidade.  

A História, a narrativa que registra a produção do tempo das sociedades (considerando cultura 

como produção de tempo, no sentido, de marcar uma época85), também sofre as consequências 

em suas formas e ritmos de registro, conforme mudam os tempos. Já que, de acordo com Paul 

Ricoeur (1985, p. 5), existe uma importante distinção entre “lived experience, historical time, and 

fictional time”86. Nossa sociedade atual, da aceleração, vive um processo fundamental de 

transformação no ritmo de sua experiência de vida (portanto, de sua experiência de tempo), seu 

tempo histórico e seu tempo ficcional.  

Para Rosa, esta aceleração começa com a Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX. Com ela, 

surgiu a aceleração dos transportes, da comunicação e da produção da história da Modernidade. O 

que modificou a forma de percepção do homem em relação a seu lugar no mundo, já que, este, 

literalmente enquanto espaço, mudou, conforme Hartmut (2013, p. 378): “Des éstudes ont montré 

que la terre nos apparaît soixante fois plus petite qu’avant la révolution des transports. Le monde 

est à portée de main”87. 

As distâncias geográficas foram diminuindo, as formas de se locomover por entre os continentes e 

países foram sendo facilitadas e a comunicação passou a ser ampliada à medida que surgiam e 

evoluíam os meios de comunicação. O primeiro marco a ser criado foi o telégrafo, a partir dele, 

vieram o rádio, já no início do século XX, o telefone e o cinema.  

Na metade do século passado, nasceu a televisão, que se espalhou e dominou o mundo, 

impulsionando a Era da Comunicação, como ficaram conhecidas as últimas décadas dos anos 1900, 

quando também surgiram o computador e a internet, principais responsáveis pelos títulos dos anos 
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1990 (Era da Comunicação e Informação, e também da Globalização) e da nova percepção de tempo 

do século XXI. 

Suite au processos d’accélération technique, la manière dont nous nous situons <<dans le 
monde>>, c’est-à-dire dans l’espace et dans le temps, et en relation les un avec les autres, s’est 
tranformée de fond em comble. Cette transformation a révolutionné les formes dominantes 
d’interprétation du monde et de soi-même, et a donc fortemente influencé les formes de 
subjectivité et de socialite [...] Ces accélérations techniques, ou plutôt prétechnologiques sont 
déjà l’indice d’une transformation de la conscience du temps et de l’espace de plus en plus 
indépendente d’un lieu précis et une perception du temps de plus en plus indépendente de 

l’espace88. (ROSA, 2013, p. 125) 

Se as distâncias geográficas já haviam diminuído entre os séculos XIX e XX, facilitando o ir e vir das 

pessoas para os mais distintos lugares; e a comunicação já era intensa e globalizada no fim dos anos 

1990, a internet, que passou a ser comercializada no Brasil em 1995, marcou o início de uma nova 

Revolução, que se intensificaria neste começo do século XXI, considerada por Rosa (2013): la 

révolution des transmissions, ou seja, a revolução das transmissões.  

Se a revolução do transporte fez as pessoas se locomoverem para se aproximarem; a das 

transmissões, dá um outro sentido espacial ao homem: é possível se ver qualquer lugar do mundo, 

e até mesmo do universo, e qualquer pessoa sem nem sequer ser preciso sair de casa, ao que Rosa 

define como um sentido de espaço “stationnaire” (estacionário).  

Aujourd’hui, le temps a anéanti l’espace. Avec l’accélération des transports, la consommation, 
la communication, je veux dire l’ « accélération technique », la planète semble se rétrécir tant 
sur le plan spatial que matériel. [...] Des éstudes ont montré que la terre nos apparaît soixante 
fois plus petite qu’avant la révolution des transports. Le monde est à portée de main. Non 
seulement on peut voyager dans tous les coins, rapidement, à moindres frais et sans faire 
beaucoup d’efforts, mais on peut aussi, avec l’accélération des communications, la simultanéité 
que’elle apporte, télécharger ou commander presque chaque musique, livre ou film de 
n’importe quel pays, en quelques clics, au moment même où il est produit89. (ROSA, 2013, p. 
378) 

No entanto, a tecnologia não cessa em evoluir e se superar, e a grande rede que, até a metade da 

primeira década dos anos 2000, era conectada a um computador que ficava fixo nas casas ou nos 

escritórios dos indivíduos, que, apesar de estarem conectados ao mundo, precisavam estar fixos 

em algum lugar, em um espaço definido, passou a estar acessível em diversos dispositivos móveis 

como os celulares, principalmente, permitindo que as pessoas se conectem  às infinitas informações 

                                                           

88 “Seguida aos processos de aceleração técnica, a maneira como nos encaixamos ‘no mundo’, ou seja, no espaço e no 
tempo, e a relação de com os outros, tem-se transformado completamente. Esta transformação tem revolucionado 
as formas dominantes de interpretar o mundo e de si mesmo, e assim influenciou fortemente as formas de 
subjetividade e sociabilidade. [...] Estas acelerações técnicas, ou melhor, pré-tecnológicas já indica uma transformação 
da consciência do tempo e do espaço cada vez mais independentes de um lugar preciso e de uma percepção de tempo 
cada vez mais independente do espaço” (tradução nossa). 

89 Hoje, o tempo aniquilou o espaço. Com a aceleração dos transportes, do consumo, da comunicação, quero dizer, com 
a ‘aceleração técnica’, o planeta o mundo parece encolher tanto espacial quanto materialmente. Estudos têm 
demonstrado que a terra nos parece sessenta vezes menor do que antes da Revolução dos Transportes. O mundo 
cabe na palma da mão. Podemos não apenas viajar para todos os cantos, de forma rápida, barata e sem muito esforço, 
como também, com a aceleração das comunicações, a simultaneidade que ela traz, transferir ou ordenar quase toda 
música, todo livro ou filme, de qualquer país, com apenas alguns cliques, no exato momento em que este tenha sido 
produzido (tradução nossa).  



e transmissões, de qualquer lugar a qualquer minuto das 24 horas que usamos como medida do 

tempo de um dia. Com isso, um processo que já vinha em transformação se intensificou dando ao 

um homem um novo sentido à sua inserção, portanto, à sua percepção de tempo e espaço no 

mundo; trazendo um novo ritmo à formação de sua subjetividade. Conforme define Hartmut: 

Face à ces conceptions, dans la société plus différenciée des temps modernes, s’impose 
progressivement une conscience du temps linéaire qui remplace le cercle du temps par une 
ligne irréversible venant du passé et se dirigeant, en passant par le présent, vers l’avenir. Ce 
n’est qu’alors que l’experiénce d’un temps divisé entre passé, présent et futur devient 
dominante, en particulier lorsque ce futur est concu comme enfermé dans um telos historique 
(comme, par exemple, dans le christianisme ou le marxisme).  Finalement, dans la société 
fonctionellement différenciée de la modernité avancée, la conception predominante est celle 
d’un temps linéaire à l’avenir ouvert90. (ROSA, 2013, p. 19) 

O tempo aberto e compartilhado, ligeiramente breve 

Assim, o conceito de tempo linear, que predominou a História até então, passou a ser aberto. O 

fato é que este conceito de tempo aberto ficou ainda mais evidente com o surgimento das famosas 

redes sociais, com o marco datado da criação do Facebook em 2005, que dão ao indivíduo a 

possibilidade de, não apenas estar conectado ao mundo de qualquer lugar, a qualquer tempo, como 

também a sensação de viver o tempo alheio, desconexo, fragmentado do que é postado na 

internet.  

As narrativas são atualmente fragmentadas e interconectadas, assim como nossa percepção de 

tempo atual, que é composta por fragmentos de histórias que acabam por construir uma só, ou 

seja, acabam construindo a versão da história de cada indivíduo. As pessoas estão linkadas 

diariamente a redes sociais e meios de informação que mostram diversas e, às vezes, repetidas 

partes da história que é construída diariamente pela humanidade. Cabe a cada um de nós 

selecionar e entender no que acreditar. Conforme afirma Hartmut: 

[...] les processus désignés par des expressions telles que <<mondialisation>>, <<révolution de 
l’information>> ou de la <<communication>> ne conduisent pas seulement à un sens et une 
expérience différents de l’espace, ils modifient également la forme el la perception du temps 
social. En raison de la capacité de stockage de l’information quasi ilimitée des nouveaux médias, 
et de l’augmentation décrite plus haut des phénomènes de simultanéité du non-simultané, le 
temps commence à perdre son caractère unilinéaire et sa fonction d’orientation, parce que la 
relation entre les séquence et les chronologies semble se dissiper peu à peu91. (ROSA, 2015, p. 
131) 

                                                           

90 Frente a estes conceitos, na sociedade mais diferenciada dos tempos modernos, impõe-se progressivamente uma 
consciência de tempo linear que substitui o círculo de tempo por uma linha irreversível vinda do passado, movendo-
se, passando pelo presente, em direção ao futuro. É só então que a experiência do tempo dividido entre passado, 
presente e futuro se torna dominante, em especial quando o futuro é concebido como fechado dentro de um telos 
histórico (como, por exemplo, o cristianismo ou o marxismo). Finalmente, na sociedade funcionalmente diferenciada 
de modernidade tardia, a concepção predominante é a de um tempo linear de futuro aberta (tradução nossa). 

 
91 Os processos designados por expressões tais como “mundialização”, “revolução de informação” ou da “comunicação” 

não conduzem somente a um sentido e uma experiência diferentes de espaço, eles modificam igualmente a forma e 
a percepção do tempo social. Devida à capacidade de estocagem de informação quase ilimitada das novas mídias, e 
o aumento descrito dos fenômenos de simultaneidade e não-simultaneidade, o tempo começa a perder seu caráter 
unilateral e sua função de orientação, porque a relação entre as sequências e as cronologias parece se dissipar pouco 
a pouco (tradução nossa).  



Ainda que a maior parte do nosso tempo seja definido pelo tempo do sistema em que vivemos, já 

se notam alteração até nos processos de tempos de trabalho. O conceito home office, trabalho de 

casa, é cada vez mais adotado por empresas que percebem economia em não ter gastos com um 

funcionário, em espaço de trabalho com uma estrutura paga pela companhia (gastos com luz, café, 

internet, telefone, alugueis menores pela necessidade de espaços físicos também menores, etc.); e 

no aumento da produtividade do funcionário que não perde tempo em um ambiente de trabalho 

que não lhe agrada, não desperdiça tempo e energia produtiva no deslocamento a esse ambiente, 

etc.  

Porém, essa sensação de tempo e espaço fluída, nada estática, traz ao indivíduo a perda da 

sensação de pertencimento. “À partir de ce <<milieu de vie>>, l’observateur développait l’horizon 

de son <<monde vécu>> em cercles concentriques de moins em moins famileurs, produsaint une 

représentation abstraite de l’espace, dépourvue de lieu e dont le centre pouvait varier ”92(ROSA, 

2013, p. 128). Ou seja, de acordo com Rosa (tradução nossa): “A partir desse ambiente de vida, o 

observador expande o horizonte de seu mundo vital em círculos concêntricos cada vez menos 

familiares, produzindo uma representação abstrata do espaço, desprovido de lugar e cujo centro 

pode variar”.  

Esta possibilidade de variação de centro traz ao homem um vazio, traz ainda a falta de 

pertencimento e de discernimento do que deve ser colocado neste centro, neste foco de condução 

de seu caminho pelo período de tempo neste espaço maior que é a vida. Cabe ao indivíduo dar 

sentido a seu tempo, pois, segundo o psiquiatra e filósofo Mauro Maldonato: 

Entender o tempo para além de sua cronologia significa associá-lo à consciência 
e compreender que o pensamento racional vincula-se, de forma indissociável, às 
emoções. Ao se referir a uma experiência as pessoas atribuem ao tempo um valor 
que se traduz na forma como se estruturam a memória, a nostalgia e a própria 
esperança. [...] Enquanto a memória e a nostalgia conduzem o indivíduo ao 
passado, um tempo vivido que não mais nos pertence, é a capacidade de projetá-
las para o futuro que nos permite viver o tempo presente. (MALDONATO, 2012, 
p. 11) 

Talvez, esse seja um dos motivos pelos quais as narrativas continuem a encantar os homens ao 

permitirem a experiência (ainda que fantasiosa) de um tempo alheiro.   

Netflix – e a Internet TV 

Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, atualmente com mais 

de 80 milhões de assinantes. Fundada em 1997 nos Estados Unidos, a empresa surgiu como um 

serviço de entrega de DVDs pelo correio. A expansão do streaming, disponível nos Estados Unidos 

a partir de 2007, começou pelo Canadá em 2010.  

Hoje, mais de 190 países têm acesso à plataforma. Sua primeira série original de sucesso foi House 

of Cards, lançada em 2013. Atualmente, a empresa produz centenas de horas de programação 

original em diferentes países do mundo, querendo aprimorar-se nas aplicações e em novas 

                                                           

92 A partir desse ambiente de vida, o observador expande o horizonte de seu mundo vital em círculos concêntricos cada 
vez menos familiares, produzindo uma representação abstrata do espaço, desprovido de lugar e cujo centro pode 
variar (tradução nossa). 



programações, de acordo com dados divulgados por sua assessoria em seu próprio site. No Brasil, 

este serviço funciona desde 2011 e, de acordo com um artigo da BBC de 23 de novembro de 2015: 

Há tempos o Brasil tem sido um refúgio seguro para filmes piratas. Um estudo do governo 
descobriu que 41% dos usuários da web no país já baixaram conteúdo de forma ilegal. A 
pirataria também é muito comum nas ruas: DVDs estão à venda por todo o lugar. Às vezes até 
em frente a cinemas. Por isso, poucos acreditavam que um serviço de assinatura como a Netflix 
seria bem-sucedido no país. (GALLAS, Daniel. Como a Netflix driblou a pirataria e fez do Brasil 
seu 'foguete'. BBC, 23 nov. 2015.) 

A empresa não libera números de assinantes em cada país, mas ainda segundo a BBC, dois estudos 

independentes sugerem que o Brasil se transformou no quarto maior mercado para a Netflix, logo 

depois de Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. São 69 milhões de usuários no mundo todo. Em 

sua reportagem, Daniel Gallas afirma que o presidente da Netflix, Reed Hastings, que geralmente 

não comenta sobre países específicos, disse que o Brasil é o "foguete" da empresa. O Brasil e a 

América Latina foram palco da estreia do serviço fora da América do Norte, em setembro de 2011, 

e a região foi escolhida por três razões: a penetração da banda larga era considerada grande o 

bastante; a renda da população, na época, estava aumentando rapidamente; e havia uma demanda 

por conteúdo produzido em Hollywood. 

Também na matéria de Gallas, Jonathan Friedland, chefe de comunicações da Netflix afirma que: 

"Oferecer bom conteúdo a preços baixos e rapidamente – lançando séries ao mesmo tempo no 

Brasil e Estados Unidos – faz a pirataria menos atraente". Ou seja, a estratégia da Netflix para 

enfrentar a pirataria no Brasil foi apostar na competitividade. O artigo da BBC destaca que um dos 

elementos mais importantes é o preço oferecido pelo serviço para seu sucesso no país.  

A assinatura da Netflix varia entre R$ 19,90 e R$ 29,90 por mês. Apenas um ingresso de cinema 
em São Paulo custa por volta de R$ 30. Pela mesma quantidade de dinheiro você pode comprar 
cerca de dez DVDs piratas nas ruas, mas a qualidade nem sempre é confiável. E, mesmo com 
muitos brasileiros ainda baixando filmes e séries de TV de forma ilegal, outras pessoas não 
entendem tanto de tecnologia para fazer isso. Ou temem que seus computadores sejam 
invadidos por vírus e malware.  (GALLAS, Daniel. Como a Netflix driblou a pirataria e fez do 
Brasil seu 'foguete'. BBC, 23 nov. 2015.) 

Daniel Gallas registra ainda em sua reportagem que Friedland afirma: "A maioria das pessoas não 

quer roubar. Elas não querem vírus nos computadores, não querem o aborrecimento.", destacando 

que que, quando a Netflix entra em um país, as taxas de compartilhamento de arquivos na internet 

caem. 

O artigo da BBC informa que além de colocar o preço certo, a Netflix também teve que trabalhar 

muito para se adaptar aos hábitos dos consumidores locais, como a criação de cartões pré-pagos e 

firmando parcerias com bancos locais para facilitar o pagamento entre os clientes que não têm 

cartões de crédito. 

A conexão de internet no Brasil, que frequentemente é de baixa qualidade, também testou a 

tecnologia da empresa – que ajusta a qualidade da transmissão de vídeo de acordo com a banda 

larga disponível. 

E, segundo a Netflix, a atual crise econômica brasileira não está prejudicando os negócios: o 
produto oferecido é visto pelos consumidores como uma alternativa mais barata a sair de casa. 
O presidente da empresa, Reed Hastings, disse no começo do mês durante uma apresentação 



dos últimos resultados da Netflix, que sua base no Brasil ainda está em crescimento, apesar da 
desaceleração econômica. "No Brasil, eles apreciam um produto de alto valor que é muito 
barato. Mesmo que atualmente esteja difícil para a economia, isso não desacelerou nosso 
crescimento", disse. (GALLAS, Daniel. Como a Netflix driblou a pirataria e fez do Brasil seu 
'foguete'. BBC, 23 nov. 2015.) 

A BBC termina o artigo destacando a séria Narcos, baseada na vida do traficante Pablo Escobar, 

criada pelo diretor brasileiro José Padilha, e protagonizada pelo ator também brasileiro Wagner 

Moura. Afirmando que a meta da plataforma “agora é pegar o conteúdo de países como o Brasil e 

lançar no mercado mundial”. Recentemente a empresa fez um concurso voltado para jovens 

cineastas brasileiros, cujo prêmio era a distribuição global da produção vencedora, e ainda neste 

ano de 2016, a Netflix vai lançar 3%, uma série de ficção científica produzida no Brasil e falada em 

português. 

Para Sérgio Branco, diretor da consultoria Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de 
Janeiro, os preços baixos da Netflix são um fator importante para o sucesso no país, tornando 
o serviço mais atraente para os usuários do que a pirataria online. Ele também elogia o modelo 
de assinaturas da Netflix, que se espelha no serviço de streaming de música Spotify [...]. "Em 
vez de cobrar por um filme ou uma música ou um livro, esses serviços cobram uma taxa mensal 
por pessoa e dão acesso a um arquivo grande de serviços culturais", disse. (GALLAS, Daniel. 
Como a Netflix driblou a pirataria e fez do Brasil seu 'foguete'. BBC, 23 nov. 2015.) 

Outra característica em comum entre Spotify e Netflix, além de os dois serem serviços de streaming, 

é que ambos são bancos de dados, que atendem à demanda da sociedade da aceleração, conforme 

já vista, que não é programática nem estática, tendo uma nova relação com o tempo, o espaço e as 

coisas.  

Enquanto banco de dados, o Spotify faz e permite a curadoria de dados, ou curadoria digital, que é 

uma vertente muito utilizada por Pierre Levy, e que de acordo com o The Digital Curation Centre 

(DCC): “é a seleção, preservação, manutenção, coleção e arquivamento de ativos ou dados digitais 

[...] Outra vertente do conceito é a ideia de Plataformas Digitais Participativas, que permitem que 

um Curador da Plataforma crie um ambiente de auto-gestão entre os participantes”93 (tradução 

nossa).  

Já a Netflix, foco do presente artigo, utiliza-se do mapeamento dos dados, por parte dos 

administradores da plataforma, pois, ao contrário do Spotify, o usuário não pode incluir novo 

conteúdo na plataforma. Para os diretores do Netflix, como veremos a seguir, o sistema de 

mapeamento de dados é o principal fator de sucesso do serviço de streaming oferecido por eles, 

pois é o que facilitaria a escolha de seus assinantes, tarefa fundamental do veículo que eles afirmam 

estar criando: a TV da internet.  

Netflix está na intersecção da Internet e da narrativa. Estamos inventando a televisão da 
Internet. O nosso principal produto e fonte de receita é um serviço de assinatura que permite 
que os membros possam via streaming ter acesso a qualquer vídeo de nossa coleção de filmes 
e programas de TV a qualquer momento em uma ampla gama de dispositivos conectados à 
Internet. No momento deste artigo, temos mais de 65 milhões de membros que “streamam” 

                                                           

93 Digital curation involves maintaining, preserving and adding value to digital research data throughout its lifecycle […] 
Another aspect of the concept is the idea of Participative Digital Platforms, which allow a Platform Curator create a 
self-management environment among participants. Disponível em: <http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-
digital-curation>  

http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation


mais de 100 milhões de horas de filmes e programas de TV por dia. O espaço da televisão na 
Internet é jovem e a concorrência é consumada, assim, a inovação é crucial. Um dos principais 
pilares do nosso produto é o sistema de recomendação que ajuda nossos membros encontrar 
vídeos para assistir em cada sessão.94 (HUNT; URIBE, 2015, p. 13, tradução nossa) 

Os engenheiros Neil Hunt e Carlos Uribe seguem a definição do funcionamento do mapeamento de 

dados Netflix: 

Nosso sistema de recomendação não é um algoritmo, mas sim uma coleção de diferentes 
algoritmos servindo a diferentes casos de uso que se juntam para criar a experiência completa 
Netflix. Internet TV é uma questão de escolha: o que assistir, quando e para que assistir, e onde 
assistir, em comparação com os sistemas de transmissão e canais cabos que oferecem de tudo 
um pouco e que neste momento está sendo reproduzido em talvez 10 a 20 canais favoritos. 
Mas os seres humanos são surpreendentemente ruins em escolher entre muitas opções, 
rapidamente ficam sobrecarregado e escolhem "nenhuma das anteriores" ou fazem escolhas 
pobres (ver Schwartz [2015]). Ao mesmo tempo, um benefício de TV Internet é que ela pode 
oferecer vídeos em um catálogo mais amplo e atraente de acordo com uma ampla gama de 
dados demográficos e gostos, e incluindo títulos de nicho de interesse apenas de grupos 
relativamente pequenos de usuários.95 (HUNT; URIBE, 2015, p. 14, tradução nossa) 

O mapeamento de dados é uma das práticas que requer a Cultura Analítica, definida por Lev 

Manovich (2015) como “a análise cultural dos grandes bancos de dados e fluxos usando técnicas 

computacionais e de visualização”, combinando os domínios da Humanidades Digitais e da 

Computação Social nos estudos das culturas – com foco no particular, na interpretação, e no 

passado das humanidades, com foco no geral (todo), nos modelos formais, e prevendo o futuro das 

ciências. 

A Cultura Analítica também pode estar servindo para prever o gosto do público. Pelo menos é o 

que acredita Gustavo Miller, digital creative, que segundo o jornal Meio e Mensagem, de 2 de 

agosto de 2016, escreveu que o mais novo sucesso da Netflix, a série Stranger Things, pode ter sido 

“a maior obra de arte do algoritmo da Netflix”.  

Segundo ele, o algoritmo da plataforma já ajudou a ressuscitar seriados como Arrested 

Development e Full House, além de estreitar a parceria com a Marvel com produções como 

Demolidor e Jéssica Jones. “Em 2013, 75% dos assinantes escolhiam o que assistir por base das 

                                                           

94 Netflix lies at the intersection of the Internet and storytelling. We are inventing Internet television. Our main product 
and source of revenue is a subscription service that allows members to stream any video in our collection of movies 
and TV shows at any time on a wide range of Internet-connected devices. As of this writing, we have more than 65 
million members who stream more than 100 million hours of movies and TV shows per day. The Internet television 
space is young and competition is ripe, thus innovation is crucial. A key pillar of our product is the recommender 
system that helps our members find videos to watch in every session. 

95 Our recommender system is not one algorithm, but rather a collection of different algorithms serving different use 
cases that come together to create the complete Netflix experience. Internet TV is about choice: what to watch, when 
to watch, and where to watch, compared with linear broadcast and cable systems that offer whatever is now playing 
on perhaps 10 to 20 favorite channels. But humans are surprisingly bad at choosing between many options, quickly 
getting overwhelmed and choosing “none of the above” or making poor choices (e.g., see Schwartz [2015]). At the 
same time, a benefit of Internet TV is that it can carry videos from a broader catalog appealing to a wide range of 
demographics and tastes, and including niche titles of interest only to relatively small groups of users. 

 
 



recomendações da empresa. Conhecendo um pouco como a Netflix analisa todos os nossos hábitos 

ali, tem muito big data por trás de Stranger Things”, afirmou Miller. 

No mesmo artigo do Meio e Mensagem, Ilos Schuler, strategic planning da E.life Group, diz não 

acreditar que o uso de algoritmos por parte da Netflix seja tão profundo a esse ponto, apesar de 

ser relevante na geração de insights. “O fato de a série conter referências de filmes famosos é 

totalmente mérito dos roteiristas e produtores e não de um big data que vai traçar todas as 

referências que a série precisa ter para agradar a audiência.” Ele acredita, porém, que o conteúdo 

assistido pelos usuários indica tendências. 

Considerando a relevância que o sistema de algoritmos Netflix tem para o serviço admitido pelos 

próprios donos da plataforma, é bem provável que o mapeamento de dados dos usuários seja a 

nova forma de se acompanhar o gosto do público dos atuais tempos da sociedade da aceleração, 

para dizer o mínimo. Embora, oficialmente isso ainda não tenha sido admitido pela Netflix.  

E quanto às narrativas? O ato de contar histórias será diferente nesses novos tempos? 

Contar histórias sempre foi o cerne da natureza humana. Os grandes avanços tecnológicos que 
mudaram a sociedade de forma fundamental também permitiram que as histórias passassem 
a ser contadas de formas mais ricas e envolventes. Não é difícil imaginar os nossos ancestrais 
recolhidos ao redor do fogo em uma caverna saboreando histórias que se enriqueciam com o 
suporte das pinturas rupestres. A escrita, e mais tarde a imprensa, criaram as mais variadas e 
ricas histórias que passaram a ser distribuídas de forma mais ampla do que nunca. Mais 
recentemente, a televisão levou a uma explosão no uso e distribuição de vídeo para contar 
histórias. Hoje, todos nós temos a sorte de estar testemunhando as mudanças trazidas pela 
Internet. Como os principais avanços tecnológicos anteriores, a Internet também está tendo 
um impacto profundo na narrativa.96 (HUNT; URIBE, 2015, p. 13, tradução nossa) 

Quando surge um meio, surge uma nova forma narrativa. Assim foi com o cinema, com a TV, e 

agora com a Internet TV como Hunt e Uribe se referem ao que afirmam estar criando, que 

provavelmente vai unir a linguagem das narrativas criadas pela internet (memes, gifs, twits, posts, 

etc.), textos e imagens mais rápidas e interativas a uma linguagem já existente, a da TV, cuja 

principal herança é a narrativa seriada. 

Para Arlindo Machado (2014):  

Chamamos de serialidade essa apresentação descontínua e fragmentada do sintagma 
televisual. No caso específico das formas narrativas, o enredo é geralmente estruturado sob 
forma de capítulos ou episódios, cada um deles apresentado em dia ou horário diferente e 
subdividido, por sua vez, em blocos menores, separados uns dos outros por breaks para a 
entrada de comerciais ou de chamadas para outros programas. Muito frequentemente, esses 
blocos incluem, no início uma pequena contextualização do que estava acontecendo antes 
(para refrescar a memória ou informar o espectador que não viu o bloco anterior) e, no final 

                                                           

96 Storytelling has always been at the core of human nature. Major technological breakthroughs that changed society in 
fundamental ways have also allowed for richer and more engaging stories to be told. It is not hard to imagine our 
ancestors gathering around a fire in a cave and enjoying stories that were made richer by supporting cave paintings. 
Writing, and later the printing press, led to more varied and richer stories that were distributed more widely than ever 
before. More recently, television led to an explosion in the use and distribution of video for storytelling. Today, all of 
us are lucky to be witnessing the changes brought about by the Internet. Like previous major technological 
breakthroughs, the Internet is also having a profound impact on storytelling. 

 



um gancho de tensão, que visa manter o interesse do espectador até o retorno da série depois 
do break ou no dia seguinte. (MACHADO, 2015, p.83) 

Essa apresentação descontínua e fragmentada continua sendo utilizada nas produções da Netflix, 

embora não existam mais os breaks ou intervalos, os enredos ainda são estruturados em capítulos 

ou episódios e é comum uma pequena contextualização do que aconteceu no episódio anterior e a 

utilização do “gancho” de tensão para prender a atenção do espectador até o capítulo seguinte.  

A plataforma Netflix atende à demanda da sociedade da aceleração em relação à distribuição do 

audiovisual: não é programática, nem estática (se pode assistir de onde quiser, de diversos 

dispositivos conectados à internet, inclusive podendo continuar a assistir, no celular a caminho do 

trabalho, no mesmo ponto de onde se tiver parado de assistir um filme ou série da televisão de 

casa, por exemplo). Exatamente o que Rosa define de Revolução das Transmissões, que estamos 

vivendo.  

Mas ainda não apresentou uma inovação de linguagem narrativa, não uniu a interatividade da 

Internet à linguagem já estruturada e existente da televisão, que é o que se espera da Internet TV, 

como os próprios Carlos A. Gomez-Uribe e Neil Hunt estão chamando este novo meio. Nem ainda 

em termos de linguagem de câmera, como um recurso como a câmera 360º ainda foi inserida nos 

enquadramentos das produções Netflix. Sendo que na Sociedade da Aceleração o telespectador 

não é mais o mesmo que apenas assistia à televisão passivamente.  

Na Web 2.0, de fato, a relação entre textualidade e visualidade parece estar passando por uma 
redefinição, tanto em termos metodológicos e no plano prático-experiencial. As imagens 
podem ser tão rápida e facilmente compartilhadas agora que tendemos a exibi-las diretamente, 
sem ter que recorrer a uma descrição verbal, graças ao alto volume de conteúdos visuais na 
Internet, facilmente transportáveis de uma interface para outra, ou mesmo de um dispositivo 
para outro. Estas operações contribuem para o que Francesco Casetti definiu como pós-media 
transformação do espectador de uma condição de observação a uma condição de performance 
(Casetti, 2009): a mudança de uma mera condição passiva para a de uma contínua condição 
ativa que permite ao sujeito operar com imagens de vídeo e imagens.97 (SMITE; SMITS; 
MANOVICH, 2015, p. 114, tradução nossa) 

Este espectador cada vez mais ativo e envolvido pela web 2.0 (marcada pelo advento do Facebook 

em 2005), tende a perder o interesse pelos antigos formatos televisivos. Segundo as estimativas da 

Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), em abril de 2015; em 2013, 130,2 milhões de brasileiros acima de 10 anos 

de idade tinham celular para uso pessoal, um aumento de 49,4% ante a pesquisa realizada em 2008. 

Ou seja, um aumento considerável que pode explicar as pesquisas de mercado que demonstram as 

audiências dos canais de TV literalmente despencando, principalmente, em relação aos jovens, que 

                                                           

97 In Web 2.0, indeed, the relationship between textuality and visuality seems to be undergoing a redefinition, both 
methodologically and on the practical-experiential plane. Images can be so quickly and easily shared now that we 
tend to exhibit them directly, without having to resort to a verbal description, thanks to the high volume of visual 
contents on the Internet, easily transportable from an interface to another, or even from a device to another. These 
operations contribute to what Francesco Casetti defined as the post-media spectatorship passage from a condition of 
attendance to a condition of performance (Casetti, 2009): a shift from a mere passive condition to that of a 
continuously active condition that allows the subject to operate with images and on images. (SMITE; SMITS; 
MANOVICH, 2015, p. 114) 

 



já crescem com acesso à internet e suas novas ferramentas e narrativas: youtube, twitter, facebook, 

e uma quase infinidade de redes sociais e possibilidades de interação e produção de conteúdo. 

Como será essa nova narrativa da sociedade da Internet TV? Por certo só o tempo será capaz de 

nos dizer, mas é possível saber que será baseada nesta nova percepção de tempo circular, 

compartilhada e, sobretudo, acelerada. E deverá unir a inovação da linguagem criada pela Internet 

(principalmente com base na interatividade) junto à linguagem já estabelecida da televisão, 

considerando esta como “um dispositivo audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir 

a seus contemporâneos os seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e descrenças, as suas 

inquietações, as suas descobertas e os voos de sua imaginação” (MACHADO, 2014). 

A série Sense 8, criada e produzida pela própria Netflix, já é um exemplo de roteiro que trabalha 

um tempo narrativo compartilhado e interconectado (que reproduz a percepção de tempo que se 

vive pelas redes sociais). Sense8 conta a história de oito desconhecidos: Cada uma dessas pessoas 

é de uma cultura e um país diferente. Em seu cotidiano, todos subitamente têm uma visão da 

violenta morte de uma mulher chamada Angelica e, a partir de então, eles descobrem estar mental 

e emocionalmente ligados um ao outro, sendo capazes de se comunicar, sentir e apoderar-se do 

conhecimento, linguagem e habilidades alheias. Porém, a série não traz inovações nas linguagens 

de câmera, edição nem possibilidade de interação. O criador/roteirista/produtor executivo J. 

Michael Straczynski admitiu que eles já têm planos para cinco temporadas. Ele revelou que, mesmo 

antes da Netflix confirmar a renovação da segunda temporada, o roteiro já havia sido escrito. Mas 

ainda não se sabe se a Netflix irá renovar a série até seu quinto ato. De acordo com o site Netflix, a 

segunda temporada da série só será disponibilizada no Brasil em 2017. 

É provável que a linguagem da Internet TV não surja das produções Netflix. Afinal, a linguagem 

televisiva não foi criada por um único veículo, não é exclusividade de um canal, mas o somatório 

de criações e contribuições pelo mundo (com influências mais fortes de algumas regiões, é 

verdade). Portanto, não necessariamente esta nova linguagem será criada pela Netflix, mas com 

certeza surgirá de todos os que passarem a criar para a Internet TV e suas possibilidades.  
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Um bonde chamado Almodóvar: um passeio colorido pelas temáticas do 

diretor espanhol  
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Resumo 
Pedro Almódovar Caballero é um diretor espanhol com mais de 30 filmes, entre curtas e longas metragens, 
dois Oscars, dois Globos de Ouro, quatro BAFTAs e quatro Cannes Film Festival, além de outras indicações 
(IMDB, 2016). Ele é um dos expoentes do cinema espanhol, com várias contribuições para a história do 
cinema. Para além da sua estética, já consolidada e que inspira diversos diretores novos e premiados, o 
espanhol possui uma gama de temáticas recorrentes e personagens específicos sobre as quais esse trabalho 
disserta, o que garante seu estilo de direção (BORDWELL, 2013). Essas temáticas são, também, uma 
característica elementar para entender a construção da sua obra e como isso é um traço do seu cinema 
autoral (PINHEIRO, 2012), tornando seus filmes um meio de expressão sutil e complexo tal como a literatura 
(ASTRUC, 1948). Aliando as duas coisas, a sua mise-èn-scene cria uma “textura das imagens” únicas 
(BORDWELL , 2008), considerando essa como o processo que proporciona uma realidade peculiar para a 
produção e possibilita maior espaço de intervenção do diretor autor no desenvolvimento do espaço 
dramático, ou seja, esteticamente a mise-en-scène é que possibilita o destaque autoral e a sua constituição 
é a maior herança técnica estética do grupo para o cinema atual, uma forma através da qual o seu trabalho 
é reconhecido,  uma assinatura que garante que seu reconhecimento e no seu trabalho ela tem um destaque 
especial, afinal é na construção desse artifício, por meio da interpretação, que seus filmes carregam uma 
carga dramática que lhe possibilita trabalhar com sua gama de temáticas de forma característica. A proposta 
desse trabalho, tendo isso em mente, é fazer um panorama histórico da política de autores, do surgimento 
do cinema até seu fortalecimento na Nouvelle Vague francesa, bem como estabelecer um passeio sobre a 
filmografia do diretor e descrever esses elementos característicos presentes nas suas temáticas que, juntas, 
compõem a identidade da obra do diretor e uma das suas principais marcas no cinema. 
Palavras-chave Pedro Almodóvar; Temática cinematográficas; Cinema de autor 
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Abstract 
Pedro Almodóvar Caballero is a Spanish director with more than 30 films, including short and feature films, 
two Oscars, two Golden Globe Awards, four BAFTAs and four Cannes Film Festival, as well as other 
nominations (IMDB, 2016). He is one of the exponents of Spanish cinema, with several contributions to the 
history of cinema. In addition to its aesthetic, already consolidated and that inspires many new and award-
winning directors, the spanish has a range of recurring themes and specific characters on which this work 
dissertation, which ensures your film directing style (Bordwell, 2013). These are themes also an elementary 
feature to understand the construction of his work and how it is a trait of his authorial film (PINHEIRO, 2012), 
making his films a means of subtle expression and complex as literature (ASTRUC, 1948). Combining the two, 
his mise-en-scene creates a "texture of the images" only (Bordwell, 2008), considering this as a process that 
provides a unique reality for the production and enables greater author director intervention space 
development dramatic space, or aesthetically the mise-en-scène is that enables copyright highlighted and its 
constitution is the most aesthetic technical heritage of the group for the current cinema, a way by which their 
work is recognized, a signature which ensures that their recognition and their work she has a special focus, 
after all is the construction of this device, through interpretation, that his films carry a dramatic charge which 
enables you to work with a range of characteristic shape of themes. The purpose of this work, with this in 
mind, is to make a historical overview of the authors of politics, the emergence of cinema to its strengthening 
in the French Nouvelle Vague, as well as establishing a ride on the filmography of the director and describe 
these characteristic elements present in their themes that together make up the identity of the director work 
and one of its major brands in the movies. 
Keywords  Pedro Almodóvar ; film theme; auteur cinema 

 

Cinema de autor e mise-èn-scene 

Da geração de diretores que constituíram o que se convencionou chamar de Nouvelle Vague, 

movimento artístico surgido por cineastas e críticos franceses em meados de 1960, duas heranças, 

afora as obras, são marcantes e importantes ao cinema mundial: a implementação e a necessidade 

constante de uma política de autores e a estética peculiar de várias mídias no cinema, que se tornou 

rotineira no cinema chamado pós-moderno, como se verá mais à frente. 

Nesses dois pontos, ressalta-se que a política de autores não é um fator que surgiu a partir da 

Nouvelle Vague, pelo contrário, os “jovens turcos”, se juntavam para louvá-la ou criticar sua 

ausência. Sua importância está pautada na capacidade e o dispêndio deles em instituir no 

imaginário popular sua necessidade; o outro ponto a ser ressaltado é que através de suas obras, 

constituídas de várias referências do cinema que eles louvavam, além de diversas outras mídias, 

como revistas, quadrinhos, cartoons, rádio impressa e fotografia, se tornou um legado para o 

cinema pós-moderno surgido após 1980. 

Historicamente, a instituição de uma política de autores é um processo recheado de percalços e 

comum desde o primeiro cinema (1895-1915). Segundo Pinheiro (2012), já na sua concepção, após 

a criação do cinematógrafo a reprodução é relegada aos empregados dos irmãos Lumière por todo 

o mundo, assim os autores seriam os operadores-projecionistas, “pois cabia a eles fazer funcionar 

a novidade”. Em solos americanos Thomas Edison cria o kinetoscópio, que também possibilitava 

uma experiência dita cinematográfica, a partir de então os dois lados da moeda da autoria: tanto 

os Lumières quanto Thomas requerem a patente sobre a invenção do cinema. Aqui já surgem os 

problemas com a autoria no cinema, mas essa “não tem nada a ver com estética: é mais uma 



questão puramente comercial sobre os direitos – e obviamente os lucros” (PINHEIRO, 2012, p. 62-

63). 

Com um salto na história do cinema chega-se ao patamar em que o desenvolvimento do mercado 

industrial cinematográfico norte americano se vê preso em um modelo narrativo de sucesso que 

gere audiência e receita. Aqui, a autoria está tensionada, de um lado o autor e sua expressão 

autoral, do outro a pressão dos estúdios por um cinema que sigam padrões economicamente 

rentáveis. Em função disso, diversos autores perdem suas características de expressão para manter 

o emprego nos estúdios, sua revalorização é dada através da Nouvelle Vague e da Cahier du Cinema, 

na qual se reconhecem elementos autorais, mesmo em produções comerciais. 

Antes da chegada dos jovens turcos, a autoria é um procedimento relegado apenas às vanguardas 

cinematográficas, como impressionismo francês, construtivismo soviético e neorrealismo italiano, 

por exemplo. “A busca por um cinema essencialmente ‘cinemático’, baseado no ritmo, movimento 

e nas qualidades estritamente visuais do cinema valoriza a concepção do cinema enquanto arte”, 

cujo processo é controlado pelos autores. A partir da sua estética e da sua constituição peculiar da 

imagem na tela é que eles entendem que só se pode fazer filme “dentro de uma concepção de 

cinema enquanto arte, tarefa de um cineasta-autor, que seja ele mesmo roteirista e diretor de seu 

filme” (PINHEIRO, 2012, p. 64). 

Nesse período, Alexandre Astruc, um dos primeiros críticos da Cahier du Cinéma, escreve o artigo 

Câmera Caneta – Nascimento de uma nova vanguarda. Seu argumento é que o cinema é um meio 

de expressão sutil e complexo tal como a literatura e, por isso, merece expressão do artista, assim 

como aconteceria ao se escrever um ensaio ou romance. Para ele, “o cinema irá libertando-se 

paulatinamente desta tirania do visual, da imagem pela imagem, do concreto, para tornar-se uma 

escrita tão maleável e tão sutil como a linguagem escrita” (ASTRUC apud Bernardet, 1994, p. 21).  

Escrevendo para o Cahier, Truffaut incita o questionamento acerca da autoria, envolvendo o 

trabalho do diretor e do roteirista. Nessa concepção, e na concepção do grupo, “o autor do filme 

não é mais o roteirista e sim o diretor”, a proposta dos críticos é “estudar obras de cineastas 

inseridos no modelo mais comercial”, na qual o “autor se revelaria na escolha de seus temas, suas 

obsessões e em seu estilo” (PINHEIRO, 2012, p. 66-67). 

É do agrupamento destas críticas que se entende a noção de autoria, uma vez que, como lembra 

Bernardet (1994, p. 13), os “jovens turcos” “(...) não produziram nenhum texto programático, 

nenhum manifesto que defina quer a política, quer a noção de autor (...)”. Política aqui surge como 

uma proposta de crítica cinematográfica, através da qual se tornou comum à ideia de cinema 

autoral. 

Nesse sentido se percebe a autoria e a política dos autores da Nouvelle Vague como elementos 

narrativos ou estéticos do filme sobre o qual o diretor impõe suas características e assinatura. 

Mesmo nos filmes comerciais isso seria possível já que o diretor tem o poder de utilizar-se dos 

aparatos técnicos como lhe convir.  

A outra herança da Nouvelle Vague para o cinema atual diz respeito a algumas características 

estéticas, ou técnicas de produção, de seus filmes que foram adotadas por outros diretores, dentre 

eles Pedro Almodóvar. Nos filmes do período se percebe o conhecimento dos jovens turcos acerca 



do cinema, dado que eles conseguiam utilizar-se dos elementos que o compõem de forma 

autêntica, imprimindo nos filmes suas características autorais. Um componente amplamente 

discutido e elaborado por eles foi a mise-en-scène, enquanto um processo de consolidação da 

autoria. 

Para Truffaut, citado por Bernadet (1994), a interpretação é que proporciona uma realidade 

peculiar para a produção e proporciona maior espaço de intervenção do diretor autor no 

desenvolvimento do espaço dramático, ou seja, esteticamente a mise-en-scène é que possibilita o 

destaque autoral, além disso, ele considera também o movimento da câmara como um elemento 

característico da mise-en-scène. Já David Bordwell (2013), acredita o movimento de câmera seria 

uma variável independente que diz respeito à cinematografia.  

A mise-en-scène é uma característica intrínseca ao cinema, afinal o que mostrado na tela do cinema 

é o resultado do seu processo, mas só passou a receber mais atenção a partir da profissionalização 

do cinema. Para Bordwell (2008, p. 28-29) o cerne do conceito é a encenação. De acordo com ele, 

“em quase toda a história do cinema, a encenação foi essencial para a construção de um filme”, daí 

a comprovação do processo como conceito fundamental ao cinema e à evolução da sua história. 

As teorias de André Bazin, criador da Cahier du Cinéma, desse crítico influenciaram a geração dos 

críticos que escreviam para a revista, para esses jovens o respeito do cineasta pela realidade era 

menos importante que sua habilidade em criar artifícios expressivos. As características de produção 

que Bazin glorificava passaram a expressar a visão de mundo dos “jovens turcos”, na qual do diretor 

apresenta suas visões pessoais de auteur por meio da mise-en-scène. 

Partindo desse princípio, os diretores precisavam deixar sua marca nas obras, mesmo não sendo os 

roteiristas, afinal eles ainda teriam autonomia sobre a mise-en-scène e, portanto, na composição 

do quadro: com as entradas dos autores, cenários, figurinos e também no desenrolar da ação no 

fluxo temporal.  

Para Truffaut, crítico da Cahier e defensor da mise-en-scène, o conceito compreende “a posição da 

câmera, o ângulo selecionado, a duração da tomada, o gesto do ator”, ou seja, “simultaneamente 

a história que está sendo contada e a maneira de conta-la”. Essa conceituação é frequente na obra 

do cineasta, tanto enquanto crítico da revista, quanto nos filmes em que assina como “mise-en-

scène” e não “direção”, como acontece em Os Incompreendidos (1959) (MARIE, 2003, sem página). 

O que se percebe nessas conceituações de mise-en-scène é que, antes de tudo, ela é resultado do 

processo de filmagem dos diretores e como tal trazem sua identidade nas obras. Assim, ela diz 

respeito à utilização de todos os elementos diante da câmera. A concepção de mise-en-scène do 

próprio Bordwell (2008) sintetiza que, “o essencial sentido técnico do termo denota cenário, 

iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos atores dentro do quadro” (BORDWELL, 2008, p. 26). 

Temáticas e Cinema de Pedro Almodóvar Caballero 

A vida e o cinema de Almodóvar são separados por uma linha tênue. Em vários filmes é possível ver 

como sua vida é reproduzida na tela. Autodidata em fazer cinema, o diretor sintetiza vários 

movimentos cinematográficos para criar uma forma própria. Pedro Almodóvar Caballero nasceu 

em 1951 na cidade espanhola de Calzada de Calatrava, em La Mancha. Aos 17 anos o diretor 

mudou-se sozinho para Madri, para estudar cinema, o que não foi possível dado o fechamento da 



Escola Oficial de Cinema pelo regime ditatorial de Franco. Sua inserção artística, então, começa no 

teatro e escrevendo para revistas. Nesse entretempo, ele trabalha para uma empresa de telefonia 

espanhola e grava curtas em Super8. Essas produções são caracterizadas pelo experimentalismo e 

sua aficção por histórias marginais.  

A Madri desse período era o berço da efervescência jovem, que mais tarde influenciará (e muito) o 

cinema do diretor, sobretudo em seu primeiro longa (Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, 

1980). Era a movida madrilena99. Tendo seu auge em 1981, o movimento possibilitava que jovens 

recuperassem os anos de marasmo da Espanha em ditatura e eles o fizeram dando ênfase ao 

underground.  

Madri surge em vários filmes surge como personagem de grande destaque, a geografia da cidade é 

mudada para atender suas particularidades. A cada filme uma parte é atualizada, resultando em 

uma filmografia complexa a respeito da cidade e dos comportamentos dos seus cidadãos. Na 

Madrid dos filmes de Almodóvar, “o centro perde seu brilho, passando a ser o da tensão entre o 

centro e o periférico, modernidade e destruição do antigo, passado e futuro”, sobre a qual se atuam 

os olhares ao desenrolar de cada trama e do conjunto delas. A cidade é um compilado de áreas 

justapostas, um local de transição e desestabilidade, na qual “os personagens estão em íntima 

relação com ela, mas não conseguem fundir-se” (SANTANA, 2007, p. 186). 

Em Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988) a cidade é o local de germinação, ela é 

metaforizada em um corpo – o da personagem Candela – e suas funções biológicas básicas são 

representadas pelas relações sociais dos cidadãos da cidade. Já em Que fiz para merecer isso? 

(1984) há uma relação de resignação dos personagens em se integrar à cidade, os personagens 

querem voltar para o interior da Espanha, assim, Madri surge como local em que se tem a essência 

extraviada, em contraposição ao interior que é metaforizado como revigorante ao desgaste urbano. 

A Madrid aparece também ligada por um túnel, em uma metaforização de nascimento, a Barcelona 

em Tudo sobre minha mãe. Em todos os casos, a cidade é representada como cúmplice dos 

personagens, intensificando as ações dramáticas em todos os sentidos, sobretudo com o ambiente. 

Outros diretores também possuem um sentimento de ligação com suas cidades e as representam 

em suas obras. É o que acontece com Woody Allen e Manhattan e Federico Fellini com Roma, mas 

para Santana (2007), ninguém o faz como Almodóvar, segundo ele: 

Federico Fellini demonstra sua paixão por Roma construindo uma cidade como palco de 
excelência do processo entre o tradicional e o moderno (...) seus enquadramentos buscam um 
cenário de admiração que presencia acontecimentos pitorescos, homenagens e a apropriação 
pública como espaço circulado. (...) Já Woody Allen apresenta Manhattan monumental. Tudo 
é favorável no espaço para que suas histórias se desenvolvam: o anonimato das pessoas nas 
ruas, a cortesia de praxe como vizinhança, o passeio com animais nas calçadas, o fluxo do 
transito dando ritmo à cidade, os arrabaldes (...) nos dois diretores, a cidade, apesar de 
encantadora, funciona como um belo cenário para abrigar suas histórias e ampliar a ação 
dramática, permanecendo como o elo estético e estático na narrativa. Almodóvar faz com 

                                                           

99 Não éramos nem uma geração, nem um movimento artístico, nem um grupo com uma ideologia concreta, éramos 
simplesmente um montão de gente que vivia em um dos momentos mais explosivos do país, e de Madri em particular 
(...). Como dizia, houve um momento em que de repente as pessoas perdem o medo, da polícia, dos vizinhos, da 
própria família, do ridículo, e delas mesmas (CERVERA, 2002, p. 14-15). 



Madri algo mais visceral.  Dialoga com a cidade como se esta fosse uma pessoa com quem 
alimenta relações de amor e ódio (SANTANA, 2007, p. 187-188). 

Outra característica das suas temáticas, e do seu cinema autoral, é que seus filmes são 

metalinguísticos do cinema em duas formas principais: através de referências de filmes e 

mostrando o fazer cinema. Em Matador, o primeiro encontro dos protagonistas acontece no 

cinema onde se projetava um filme de King Vidor, Duel in the sun (1947). Já em Tudo Sobre Minha 

Mãe, isso se acentua porque o filme é cheio de referências e faz referência a All about Eve (1950) 

de Joseph L. Mankiewicz.  

Um filme que faz a intersecção das duas formas de metalinguística do diretor é Abraços Partidos 

(2009), a qual a personagem Lena, interpretada por Penelope Cruz, é também personagem de 

“Chica y Malas” que o personagem Harry faz um remake. Não obstante “Chicas y Malas” evoca o 

filme Mulheres à beira de um ataque de nervos, outro filme de Almodóvar, e a personagem que 

Lena interpreta tem figurino, sonho e comportamento inspirados na personagem interpretada por 

Audrey Hepbrun em Breakfast at Tiffany's (1961). 

Já no que diz respeito a levar para a tela o processo de produção, também recorrente, pode-se ver 

em Que fiz para merecer isso?, as primeiras cenas mostram um filme que está sendo gravado, além 

de ter referências ao estilo de direção de Hitchcock. Em Mulheres à beira de um ataque de nervos, 

o diretor reproduz na tela o processo de dublagem do filme Jonhy Guitar (1954) de Nicholas Ray, 

no qual Ivan é o responsável por dublar a voz de Sterling Hayden. O evocar do fazer cinema 

acontece em Fale Com Ela (2002), em suas reproduções das sessões de cinema ou ainda em Ata-

me! (1989) onde a protagonista é também atriz e A lei do desejo, onde o protagonista é diretor de 

cinema. 

Sobre a mescla de formatos característicos na construção do seu formato de narrativa, alguns 

comuns são os reality-shows, publicidade, televisão e noticiários, seja no sentido de criticar, elogiar 

ou satirizar os meios e/ou a sociedade. Em Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, há um 

comercial de calcinhas, as quais permitiam que as mulheres soltassem gases que seriam 

transformados em perfume. Essa crítica satírica a publicidade acontece também em Mulheres à 

beira de um ataque de nervos, aqui a publicidade é de sabão em pó, na qual a mãe de um serial 

killer deixa as roupas de seu filho ensanguentadas tão limpas que impossibilita a polícia de 

encontrar vestígios do crime. 

A televisão surge de forma acentuada na obra do diretor em De Salto Alto (1991), o filme surgiu de 

uma cena em que a apresentadora de um telejornal confessa um crime ao vivo e o diretor faz o 

filme criando uma história que desvende as motivações dela ao assassinato, sem fazer julgamento 

de valores. Já em Kika (1993) o diretor critica a mídia trazendo o reality-show como uma forma de 

recreação baseada na miséria humana. 

Sobre a construção das tramas, os filmes trazem temas tabus, mas nunca sobre a alcunha 

ideológica, o diretor mostra as histórias como elas realmente são, sem julgá-las ou acrescentar-lhes 

cargas de culpa, seus desfechos abrem para novas formas de esperança. As narrativas não 

representam denúncias, mesmo que elas tenham várias críticas políticas e ideológicas, antes de 

tentar reconhecer o problema ou culpa, mostra meios de encará-lo de forma satírica e/ou amável. 

É o que acontece, para dar alguns exemplos, com a AIDS, homossexualidade e prostituição em Tudo 



sobre minha mãe, assassinato em A lei do desejo (1987) e Matador (1986), ética médica em A pele 

que habito (2011). Das temáticas do cinema de Pedro Almodóvar, as mais recorrentes tratam sobre: 

família, relações amorosas, solidão e sexualidade, sobretudo na personificação do queer e da 

homossexualidade. Menos recorrente em suas obras também está a religião, através da Igreja de 

Roma, cuja representação é ou caricata ou punitiva.  

No que tange à família, um tema recorrente em quase todas as obras do diretor. Para Santana 

(2007), ela surge de forma diferente das convenções sociais. Um filme em que a representação dos 

laços familiares é acentuada é em Tudo sobre minha mãe. Nele a protagonista, Manuela, volta a 

Barcelona, após perder o filho em um acidente, em busca de Lola, seu ex marido. Na viagem ela 

começa a compreender sua própria vida e perceber que a significação dela está em laços de afeto, 

não de sangue. Já em Fale com ela o diretor traz a família sobre a ótica dos sentimentos capazes de 

gerá-la.  

Em Má educação, a representação da família está na história da própria família, em Volver sua 

família é representada com base nas raízes e também na vida do pueblo. Um dos únicos filmes que 

apresenta uma família consanguínea é a família de Pablo em A Lei do desejo, mas com a assinatura 

almodovariana de família: os papeis são invertidos e compostos por uma irmã transexual, a filha 

abandonada de uma amiga e um irmão.  

Nessas representações da família uma figura que surge com frequência é a da mãe. Em quase todos 

os filmes que trazem esse tema como mote, a relação delas com os filhos é conturbada e até 

recorrente como pode ser visto em De salto alto, Matador, Carne trêmula (1997), Fale com ela, 

Tudo sobre minha mãe, A lei do desejo e A pele que habito. Nesses casos a mãe representa o pai e 

a mãe.  

As relações amorosas que permeiam as obras do diretor são outro ponto peculiar em suas 

temáticas, essas relações “misturam-se as discussões acerca das carências de afeto e sentimentos 

exacerbados que levam ora para a dificuldade de transmiti-los ora em relações nas quais o amor é 

liberado com as atitudes isentas de moral”. Na representação delas, Almodóvar compõe tramas 

com personagens de personalidade complexas e contrastantes, com atitudes ousadas, viscerais e, 

sobretudo “atitudes tensas em constantes desfechos inesperados” (SANTANA, 2007, p. 145-146). 

O que se destaca é o sentimento de solidão. Há quase sempre alguém na pessoa do solitário, 

sobretudo suas protagonistas femininas. Essa representação da solidão se acentua especialmente 

após 1995 com o lançamento de A flor do meu desejo, neste mesmo ano, quando a comicidade é 

trocada pelo melodrama em seus filmes, até quando ele volta a gravar comédia em Amantes 

passageiros (2013). O que se percebe sobre a retratação desse sentimento é que antes de tudo é 

uma condição imposta naturalmente, do qual não tem o que questionar, contudo mesmo solitário, 

seus personagens encontram formas de realizar os desejos latentes, mesmo que por meios escusos. 

Falando em desejo, esse é um sentimento com certa frequência em sua obra. Em todo caso, no 

cinema, a representação desse aspecto humano traz interpretações objetivas e subjetivas. A 

sexualidade, uma expressão desse aspecto, é presente como parte de um jogo entre o que é 

permitido e negado e há também uma subversão dos discursos da sexualidade e do poder que gira 

em todo de quem e como se deve falar sobre ela.  



Na concepção de Santana (2007, p. 147), “o que mais se percebe nos filmes é a necessidade de 

realizar o prazer. E desde a projeção até as atitudes físicas num mesmo plano e a busca por uma 

liberdade antes cerceada”. Isso pode ser considerado um dos aspectos da teoria queer. Ela, dentre 

outras coisas, defende as pessoas que não se adaptam as convenções normativas de gênero. “A 

política queer (...) adota a etiqueta da perversidade e faz uso da mesma para destacar a ‘norma’ 

daquilo que é ‘normal’ (...) Queer não é tanto se rebelar contra a condição marginal, mas desfrutá-

la” (GAMSON, 2002, p. 151).  Nos filmes, isso se percebe tanto na forma homossexual quanto 

heterossexual, seja na polêmica em torno de Má educação, que faz jus à causa homossexual ou no 

padre pedófilo de A lei do desejo, mas que também aparecem em Tudo sobre minha mãe, na figura 

de Agrado. Embora esses processos, que baseiam a teoria queer na sua obra, sejam calcadas em 

melodramas, mostram as relações e ações sem julgamento de valor, reafirmando a capacidade do 

diretor de tratar problemas de forma empática. 

Mesmo que o diretor trabalhe com personagens a margem dos padrões pré-estabelecidos, ele 

instiga empatia na plateia, que pode até beirar a compaixão, porém não se sente pena dos seus 

personagens imersos em dramas cotidianos intrínsecos. Ele não se porta como juiz, carrasco ou réu, 

nem passa esses sentimentos para o público, ele é, antes de tudo, cúmplice de seus personagens. 

O papel de juiz e algoz é, quase sempre, uma metáfora do regime ditatorial ou sátira da igreja. Sua 

imagem e suas influências sobre a moral surgem em vários de seus personagens, quase sempre de 

forma negativa.  

Considerações de Percurso 

Os personagens marginais, o queer, a homossexualidade, o controle ou a ausência de controle 

eclesiástico são apenas peças do quebra cabeça que compõem o que o diretor a expressão do 

diretor das relações humanas e da sociedade. Se em um primeiro momento da sua obra elas 

tenham como principal foco a sexualidade, no qual seus personagens transformistas, estupradores, 

psicopatas, sadomasoquistas e travestis possuem relações obsessivas em um gradiente de 

melodrama e comédia, em um panorama onde “o que conta é a realização desenfreada da vontade 

sexual sem limite e sem respeito ao outro para que os desejos se satisfaçam”, alimentando a trama 

dos filmes até 1993. Já no segundo momento da sua obra, as relações humanas e afetuosas não 

são mais calcadas na sexualidade, essa perde o foco que agora se vira para a afetividade, que “se 

subordinam à compreensão dos valores que cercam sentimentos de aproximação amorosa entre 

as pessoas, cada vez mais em tom familiar ou de resgate pessoal de afetos” (SANTANA, 2007, p. 

151). 

No que concerne ao trabalho do diretor, ele, obviamente não é o único que leva personagens 

marginais e transsexuais para a tela, mas, Almodóvar se recusa a postular o “verdadeiro eu” de seus 

personagens. As constituições desses fatores psicológicos dos indivíduos são construídas por eles, 

eles são capazes e aptos a escolheres os gêneros que querem interpretar. As ações desses 

personagens são em todos os casos frutos dos desejos e anseios deles mesmos.  

Assumidamente apaixonado pelas representações femininas, em todos os seus filmes a mulher é o 

centro e o homem surge ou na representação da sociedade patriarcal ou como crítica política ao 

sistema franquista do país. 



A família outro tema recorrente é uma instituição. É sagrada e sacramentada. Ela está ora ausente, 

ora é um laço de sangue forçado ou uma constituição afetiva de pessoas com sentimentos comuns, 

mas quase nunca obedece a consanguinedade. E o pai é ausente ou não tem o sexo biológico 

natural à função que desempenha na família. 

Assim, no que tange as suas temáticas, essas são algumas das características que podem ser 

consideradas como elementos principais do seu cinema de autor, elementos sobre os quais ele tem 

poder e que são uma das suas marcas registradas e reconhecíveis. 
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Resumo 
O presente artigo traz uma análise do filme intitulado “Basquiat – Traços de uma vida” do diretor Julian 
Schnabel (1996). O roteiro registra a biografia do artista, sob a perspectiva de sua trajetória individual, que 
estava inserida no circuito artístico e no mercado da arte do seu país e fora dele. O objetivo da pesquisa será 
investigar o sujeito como ator social imerso à discriminação, à violência, e às consequências que acarretou 
em sua morte, pelo uso das drogas. A metodologia envolveu uma pesquisa de natureza básica de abordagem 
teórica que situa o campo interdisciplinar como foco da investigação. Foram utilizados autores como 
Ostrower (1977), Salles (2016), dentre outros que sustentam o embasamento sobre as relações humanas 
projetadas no contexto do universo da arte. Gabbard (1998), Dalgalarrondo (2000) serão fundamentais para 
a compreensão das funções defensivas e adaptativas do ser humano em um contexto interno fragilizado e 
seu entorno, inóspito e hostil. 
Palavras chave: Jean-Michel Basquiat; história de vida; dores emocionais; arte contemporânea; filme doc-
ficção. 
 
Abstract 
This paper presents an analysis of the film entitled "Basquiat - Traces of a life" director Julian Schnabel (1996). 
The script records the biography of the artist from the perspective of their individual path that was inserted 
into the art world and market of their country and abroad. The objective of the research is to investigate the 
subject as social actor immersed in discrimination, violence, and the consequences which resulted in his death, 
by the use of drugs. The methodology involved a basic nature of research theoretical approach which places 
the interdisciplinary field focused research. Authors like Ostrower (1977), Salles (2016), and many others that 
support the foundation of human relationships designed in the context of the art world. Gabbard (1998), 
Dalgalarrondo (2000) will be key to understanding the defensive and adaptive functions of the human being 
in an internal context weakened and its surrounding, inhospitable and hostile. 
Keywords: Jean-Michel Basquiat; life's history; emotional pain; contemporary art; doc-fiction film. 

 

Introdução 

 “Toda arte se caracteriza por um certo 

modo de organização em torno do vazio" ( 

LACAN, 1953). 

A proposta desta pesquisa é envolver os temas: artes visuais, psicanálise e cinema a partir da análise 

do filme “Basquiat - Traços de uma vida", do diretor Julian Schnabel (1996). Busca investigar a 

angústia e a relação do artista com suas criações artísticas, partindo da hipótese de que tais gestos 

poderiam ser uma tentativa de circunscrever o vazio vivido pelo protagonista, visto que ele, 

reiteradas vezes, denuncia tal sentimento. 
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Num primeiro momento, tais aproximações entre as áreas do conhecimento podem soar estranho, 

todavia, a psicanálise pode fornecer indícios importantes para a compreensão do processo criativo 

do personagem, que chega até nós pelo olhar das cenas fílmicas.  

Assim, o universo cinematográfico deve ser percebido como uma linguagem midiática consistente, 

capaz de despertar, no receptor, uma reação sensível causada pelo impacto da mensagem que, por 

sua vez, permite a liberdade de interpretação da obra.  

É por este viés que o filme aproxima o espectador à vida de Basquiat. Uma vida cuja história aponta 

para um sujeito que escolhe a arte como uma linguagem expressiva, capaz de manifestar seus 

intensos embates internos e revelar as forças psíquicas conflitivas, bem como a necessidade 

desesperada de dar uma ordem ao seu caos emocional.  

 O filme Basquiat, traços de uma vida (1996), foi dirigido por Julian Schnabel (pintor de arte 

moderna nos anos 80) e relata a biografia de Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988). O roteiro revela 

a identidade do personagem decorrente das influências familiares e dos relacionamentos e vínculos 

que ele cria ao longo da vida. Incorpora cenas do seu relacionamento interpessoal que desencadeia 

na criação de laços afetivos e na fragilidade de sua capacidade de confiar e conviver. 

Nesse sentido, optamos por observar o cinema para além do discurso composto de imagens e sons. 

O cinema é, “[...] a rigor, sempre ficcional, em qualquer de suas modalidades; sempre um fato de 

linguagem, um discurso produzido e controlado, de diferentes formas, por uma fonte produtora” 

(XAVIER, 2005, p.14). Todavia, nesta reflexão, interessa-nos pensar na produção cinematográfica, 

que supera os termos lucrativos de sua criação. Embora seja um discurso ficcional, apontamos para 

a força comunicativa que subjaz à linguagem cinematográfica, em especial, ao trazer, para o 

público, a memória de um artista que vale ser lembrado. 

Dor, cultura e arte 

Filho de uma família de classe média alta (pai haitiano e mãe porto-riquenha), nasce Jean-Michel 

Basquiat em Nova Iorque (Brooklyn), no ano de 1960. Pelo estimulo materno, foi despertado a 

desenhar, a visitar museus e espaços culturais. E por conta de uma fratura no braço, recebeu, de 

presente da mãe, um livro sobre anatomia. 

Tais desenhos de figura humana, vistos na infância, iriam povoar sua obra artística na vida adulta, 

pois os procedimentos adotados em suas telas revelariam a memória dessas imagens. São desenhos 

e textos que projetam o imaginário fértil do artista visibilizados em traços rápidos e em cores 

vibrantes.  

Seus pais separaram-se, sua mãe foi internada em um hospital psiquiátrico e Basquiat vivenciou um 

sentimento de “não pertencimento” e encontrou nas ruas uma forma de “andar à margem”, 

refletindo sua desvalia. Descobriu, no grafite, uma forma de liberdade expressiva e pelo pigmento 

da tinta, manifestava um traço gráfico de vigor intenso e excessivo. Assim surgiram seus desenhos 

anatômicos inspirados por desenhos infantis.  

 



     

Figura 1 e 2: Basquiat. Disponível em: 

http://1.bp.blogspot.com/_XnZlDLULo6k/Sy1OcbREIKI/AAAAAAAAAes/jiEYouzZWhs/s1600-

h/basquiat_3_334.jpg. Acesso em: 09/10/2016 

 

Vale destacar que o grafite é diferente da pichação, mas como manifestação pictórica ainda é tido 

como uma linguagem sígnica marginal. Está presente no espaço público e nos diferentes suportes 

como muros, fachadas, paredes, entre outras construções e, atualmente, adentra os museus e 

começa a ser mais valorizado.  

Nas ruas e experimentando o abandono, Basquiat passou a assinar com o pseudônimo de SAMO 

ou "SAMO shit" ("same old shit", ou, traduzindo, "sempre a mesma merda").  

  

 

 

 Figura 3: Grafite com assinado por SAMO.  

Disponível em: 

http://www.stencilrevolution.com/profiles/jean-

michel-basquiat/. Acesso em: 02/09/2016 

  

Esse pseudônimo agressivo chegava a despertar a curiosidade dos que liam essa assinatura, mas 

também revelava o sentimento de abandono de Basquiat, cuja origem parecia estar na 

internalização inadequada das figuras parentais. Como consequência, ficava psiquicamente sem 

autoproteção: refém de uma hipersensibilidade emocional, geradora de dificuldades em regular 

afetos, de controlar impulsos e de manter a autoestima.  

Pelo viés cultural, é notório que o preconceito racial, muito presente nos Estados Unidos dos anos 

80, potencializava, em Basquiat, o sentimento de exclusão, já tão íntimos da sua subjetividade. 

Numa determinada cena do filme, o artista deu sinal para um taxi que não se deteve. Ele percebeu 

a estigmatização e pediu para a sua namorada (branca) que desse sinal: somente assim o taxi parou.  



É mais uma amostra da sua condição racial e social, discriminada, pela cultura, e presente em um 

universo cujas condutas interpessoais estão fundamentadas em estereótipos. 

É interessante refletir sobre o corpo como órgão que se encarrega de apresentar o seu próprio 

discurso. Na dificuldade de dizer e expressar suas angústias com palavras, “o corpo diz”. Em várias 

cenas do filme, o personagem teve que lidar com lesões dermatológicas no rosto, justamente na 

parte do corpo que é o emblema corporal da identidade.  

Sabendo que a pele é o órgão mais extenso do corpo, tanto fisiológica como simbolicamente e 

representa o limiar entre o mundo interno e o externo, podemos interpretar que a pele do rosto 

de Basquiat refletia as emoções indigestas e tornava-se também “tela” e mensagem para suas 

doenças psicossomáticas.  

     

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Jean – Michel Basquiat (1060-1988) 

Disponível em: https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http:// 

basquiat.com/images/homepage. Acesso em: 09/09/2016 

 

Nesse contexto cultural repleto de desigualdades, aflora a linguagem artística, como manifestação 

de sua voz que denuncia o sentimento que ele internaliza. Aquilo que o artista vivencia explode em 

seu corpo e pode ser visto em sua obra. Um outro modo mais contundente de entender isso é a 

reflexão de Ostrower (1990, p.17) que considera:  

[...] na arte, as formas expresssivas são sempre formas de estilo, formas de linguagem, formas 
de condensação de experiencias, formas póeticas. Nelas se fundem a uma só vez o particular e 
o geral, a visão individual do artista e da cultura em que vive, expressando assim certas 
vivencias pessoais que se tornaram possíveis em determinado contexto cultural.  

“Sua pintura surge da imundice”, disse uma crítica de arte em certa ocasião e essa fala ecoou no 

seu mundo interno reforçando a sensação de desamparo. 

A vida na cidade tornou-se, também, inspiração para sua produção artística. Basquiat vendia 

camisetas que pintava, fazia pequenos postais e ainda se tornava conhecido e popular pelos grafites 

e por haver participado de um filme (Dawtonwn 81 ou New York Beat Movie - 1981) em que 

retratava o artista no contexto da rua.  
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Figura 5: Basquiat. Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=basquiat+e+suas+obras. Acesso em: 8/09/2016 

 

O contato com as drogas surgiu precocemente e a dependência química logo atingiu sua vida em 

todos os níveis: quer familiar, física, social e profissional. “O abuso de substâncias é definido pela 

ingestão de substâncias químicas que podem levar à adição, problemas físicos ameaçadores à vida 

e uma série de problemas emocionais” (GABBARD, 1998, p. 239). 

O desenvolvimento da adição e o abuso de substâncias psicoativas têm importantes aspectos 

psicológicos envolvidos. Por um lado, a depressão pode coexistir com o abuso de drogas e atingir 

indivíduos impulsivos, isolados e pouco satisfeitos com a vida. Para Basquiat, as drogas tiveram uma 

função defensiva, afastaram-no do sentimento de insegurança e da baixa autoestima, além de 

haver provocado uma função adaptativa a um meio social hostil.   

Por outro lado, vínculos complexos com os pais estão entres fatores preditivos altamente 

significativos no abuso de substâncias. Levanta-se uma questão:  é a depressão e a complexidade 

nas relações afetivas que estimulam o uso da droga ou o contrário? As variáveis retroalimentam-se 

no caso deste artista.  

A visão atual afirma que “[...] as drogas podem reforçar as defesas do ego imperfeitas que atuam 

contra afetos poderosos como raiva, vergonha e depressão” (GABBARD, 1998 p. 244). Ao mesmo 

tempo que o uso potencializa os mecanismos defensivos, inibe, também, o contato do sujeito com 

as suas angústias. 

Estudos apontam que o uso de substâncias aditivas traz um reflexo maior referente ao déficit no 

autocuidado do que a manifestação de impulsos autodestrutivos. É uma tentativa desesperada de 

compensar o funcionamento frágil do ego, a baixa autoestima e os problemas interpessoais. 

O uso pesado de múltiplas drogas foi diretamente relacionado à incapacidade dos adictos de 
tolerarem e regularem a proximidade interpessoal. Contribuem para estes problemas de 
relacionamento a vulnerabilidade narcísica inerente aos riscos interpessoais e a incapacidade 
de modular os afetos associados à intimidade (GABBARD, 1998, p.244). 

Vale dizer que um sujeito, que se sente fragilizado, pode lançar mão das drogas para proteger-se 

dos vínculos, desejados e temidos ao mesmo tempo. 

O paradoxo revela-se no fato das drogas provocarem em alguns sujeitos, temporariamente, a 

capacidade de enfrentamento e de promover alívio à dor emocional.  

Segundo Vaillant (1983, apud, GABBARD, 1998, p. 240), o uso de drogas como automedicação pode 

ser originada numa infância instável, com baixa tolerância à ansiedade e um pobre controle afetivo. 

https://www.google.com.br/search?q=basquiat+e+suas+obras


O seu uso na juventude pode ser compreendido como forma de expressão de hostilidade e busca 

de independência em relação aos adultos, para reduzir sensações desagradáveis (tensão, 

ansiedade, solidão, tristeza e impotência). 

Além dos aspectos psicológicos, em muitos casos, como o de Basquiat, seu uso desenvolveu uma 

forma de psicose conhecida como tóxica: “Psicoses induzidas por drogas […] aqueles quadros 

psicóticos causados, diretamente pela ação da droga sobre o cérebro”. “Esses quadros geralmente 

incluem rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, ilusões e alucinações visuais”. 

(DALGALARRONDO, 2000, p.213).  

As alucinações visuais são “experiências da percepção de um objeto (imagem) sem a presença do 

objeto estimulante real”. (DALGALARRONDO, 2000), e apresentam características tais como nitidez, 

projeção no espaço externo, constância e corporeidade.  

No caso de Basquiat, as alucinações provocadas pelas drogas constituíram-se como alucinações 

cenográficas: foram visões de cenas completas. Na medida em que a vida do artista foi se 

desenvolvendo, psicologicamente, o embate entre aspectos destrutivos e a pulsão de vida se 

expressaram de forma nítida. As grandes ondas foram temas recorrentes em suas alucinações. 

Nelas havia um surfista, tentando equilibrar-se, projeções dele próprio. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cena do filme – Disponível em: 

http://debarte.blogspot.com.br/2007/08 

/filmes-sobre-pintores-basquiat.html. Acesso 

em: 08/09/2016 

O mar simboliza a dinâmica da vida, os nascimentos, as transformações, a morte, e os 
renascimentos. O movimento das ondas do mar simbolizam o estado transitório da vida, a 
ambivalência entre a realidade e as possibilidades de realidade, representa a incerteza, a 
dúvida, a indecisão, podendo levar tanto ao bem como ao mal. Por isso, o mar simboliza tanto 
a vida como a morte. O significado simbólico de mar está muito associado ao da água, e a ele 
se atribui a propriedade divina de dar e tirar a vida, em diferentes mitologias. (DICIONÁRIO DE 
SIMBOLOS online). 

Na sua produção artística, como na sua vida, o contato com o uso abusivo das drogas  tornou-se 

constante. E mesmo neste contexto conturbado, o artista criava obras que pareciam jorrar do seu 

mundo interno. 

Devemos pensar, portanto, a obra em criação como um sistema aberto que troca informações 
com seu meio ambiente. Nesse sentido, as interações envolvem também as relações entre 
espaço e tempo social e individual, em outras palavras, envolvem as relações do artista com a 
cultura, na qual está inserido e com aquelas que ele sai em busca. A criação alimenta-se e troca 
informações com seu entorno em sentido bastante amplo. Damos destaque, desse modo, aos 
aspectos comunicativos da criação artística. (SALLES, sd, p. 25) 

http://debarte.blogspot.com.br/2007/08/filmes-sobre-pintores-basquiat.html
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Pouco a pouco, o artista tornou-se cada vez mais conhecido. De sua participação em banda musical, 

ou das exposições importantes patrocinadas por galerias conceituadas, foi tornando-se famoso no 

cenário internacional.  

Daí, aproximou-se com o já tão reconhecido artista Andy Warhol (1928- 1987), famoso por 

reinventar a pop art ao utilizar objetos e conceitos advindos da publicidade em suas obras.  

Da parceria, surgiram novas obras, novo vigor e pujança criativa para ambos.  

A explosão criativa 

Comumente a sociedade determina o que pode ser considerado como alguém “criativo”. Todavia, 

essa designação limita-se aos juízos de especialistas (críticos de arte, académicos, cientistas, entre 

outros).  

Neste curto espaço, não caberá o aprofundamento teórico do conceito sobre criatividade ou das 

características dos que a possuem ou não. Interessa-nos o consenso mais simplista que admite, 

como criativo, o sujeito que apresenta originalidade em suas obras. E ainda, aquele que traz um 

significado “novo”, ao representar de modo interessante, inesperado e impactante, o registro 

gráfico do seu criador.  

Nesse sentido, as produções de Basquiat fizeram-se notáveis com base nos atributos do artista que 

conseguia combinar desenhos, textos, cor e excesso de informações em suas obras.  

[...] podemos falar no processo de criação artística como uma rede dinâmica guiada pela 
tendencialidade. As interações são norteadas por tendências, rumos ou desejos vagos. O 
artista, impulsionado a vencer o desafio, sai em busca da satisfação de sua necessidade, 
seduzido pela concretização desse desejo que, por ser operante, o leva à ação, ou seja, à 
construção de suas obras. A tendência é indefinida, mas o artista é fiel a esta vagueza. O 
trabalho caminha para um maior discernimento daquilo que se quer elaborar. Não há 
tendências fixas, mas há aquelas historicamente manifestas, em determinados momentos da 
obra de um artista, que se desenvolvem e se modificam. (SALLES, sd, p.27). 

As tendências, pelas quais as produções de Basquiat foram percebidas, estavam delimitadas pela 

intencionalidade presente (por vezes consciente, por vezes não), mas que revelaram os valores 

individuais e sociais nas quais ele estava imerso. Até as produções vagas e esvaziadas de sentido 

revelavam a força da sua vida e dinâmica de sua criatividade, manifestas, de forma sublimatória, 

através das quais ele encontrou algum tipo de reconhecimento. 

A sublimação é um processo postulado por Freud para explicar as atividades humanas das quais 

“[...] encontrariam seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como 

atividades de sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual”. 

Laplanche e Pontalis (1991, p. 495) explicam que “[...] a pulsão é sublimada na medida em que é 

derivada para um novo objetivo não sexual e que visa objetos socialmente valorizados”.  

A ação criativa de Basquiat promovia um impulso mesmo em face a conflitos e tensões vividos.  

Nova motivação surgiu em suas produções em parceria com Andy Warhol. Um começava a pintura, 

o outro interferia. Um iniciava, o outro terminava, e assim as ações e gestos de artistas valeram-se 

da amizade que aflorou e fez crescer o sentimento de importância na estima de Basquiat.  



 

Figura 7 – Andy Warhol e Basquiat. Disponível em: 

http://thetimetaler.blogspot.com.br/2013/12/the-unfortunate-couple-1-andy-warhol.html.  

Acesso em 08/08/2016 

 

Esse encontro interessante demostrou que ambos valeram-se de um impulso criativo, de 

crescimento pessoal, da experiência que resultou na interação mútua.  

Como resultado, as obras manifestaram o procedimento de difícil definição dos artistas, pois 

tratava-se da elaboração, ora sucessiva de fragmentos ou partes, ora de elaboração de entidades 

particulares. O gesto mutuo deu espaço para a interação de interferências, modificações, restrições 

e compensações. Assim, revela-se a complexidade do pensamento de ambos. 

Sobre a forma visionárias como o artista se expressa, Cal Gustav Jung (1875-1961) diz que elas  

[...] causam perturbadora impressão de estranheza. Não são as vicissitudes por que passam 
seres conhecidos que nos inquietam. O que ocorre é que esses seres se nos apresentam 
misteriosos e existem numa atmosfera ainda mais misteriosa. Nas obras de arte deste tipo: a 
experiência vivida ou o objeto que constituem o tema da elaboração artística nada tem que 
nos seja familiar. Sua essência nos é estranha e parece porvir de distantes planos da natureza, 
das profundezas de outras eras ou de mundos de sombra ou de luz existentes para além do 
humano. Este tema é uma experiência primordial que excede a compreensão e face à qual o 
homem sente-se petrificado pela sua singularidade e sua frieza ou, ao contrário pelo seu 
aspecto significativo e solene que parecem, tanto num quanto no outro caso, surgir do fundo 
das idades [...] O artista não domina o ímpeto da inspiração que dele se apodera. Obedece e 
executa “sentindo que sua obra é maior que ele e por este motivo, possui uma força que lhe é 
impossível comandar” (SILVEIRA, 1990, p. 157). 

Foi altamente significativa a relação de Basquiat com Andy Warhol: a troca, a reciprocidade entre 

ambos artistas, a amizade e o reconhecimento mútuo pareciam funcionar para Basquiat como uma 

segurança da qualidade da sua produção artística e por momentos na valorização rara da 

autoestima.  Warhol, mais experiente, ocupava o lugar de um ego auxiliar, que diminuía em 

momentos de crises as incertezas do jovem artista. 

A morte inesperada de Warhol, provocou um impacto emocional muito difícil de superar. 

Deprimido e melancólico, Baquiat buscou resgatar outra parte fundamental de si mesmo: tirar a 

mãe do hospital psiquiátrico. Projetivamente, é ele quem precisava sair do estado de loucura, de 

http://thetimetaler.blogspot.com.br/2013/12/the-unfortunate-couple-1-andy-warhol.html


angústia, fugir do sentimento de abandono. Sua luta foi inglória: o guarda o impedira. Para 

Basquiat, foi como se o mundo se interpusesse entre o seu desejo de liberdade e salvação, e o 

sofrimento e força da doença. 

Num dos últimos capítulos da sua história de vida, ele sucumbiu aos sentimentos de solidão e 

vulnerabilidade, perambulando pelas ruas. O amigo da juventude o resgatara e o levara de carro.  

As alucinações voltaram: agora via um mar com ondas gigantescas, mas não havia ninguém 

surfando nele. O mar pode ser entendido como símbolo do inconsciente pelo qual o eu do artista 

estava sendo engolido, significando o rompimento com a realidade externa e sucumbindo ao 

mundo interno imensamente conflitivo e caótico.  

Assim, seu ego foi engolido pelo inconsciente que o arrastou para a loucura.  

Considerações finais 

Basquiat teve ao longo da sua vida, vínculos significativos com os quais se identificava no amor e 

na dor. Os vínculos infantis, imensamente impactantes na vida dos sujeitos, e sua estrutura parental 

fazem da infância o prólogo da vida. A separação dos pais e a internação da mãe em um hospital 

psiquiátrico foram uma marca permanente e dolorida. 

Outras relações humanas, que podem ser entendidas como reedições dos primeiros amores, 

encontravam-se na amizade de seu parceiro musical da sua juventude, no amor e na sexualidade 

presentes em Gilda, sua namorada, relação que não prosperou diante da sensação conflitiva da 

intimidade e os seus riscos inerentes.  

Já em um dos momentos finais do filme “Traços de uma vida”, Basquiat andava pela rua, vestindo 

farrapos, e o seu amigo de juventude estava alguns passos atrás, carregando provisões (símbolo da 

sobrevivência e da vida), numa tentativa de cuidado e proteção. Mas Basquiat, já no seu próprio 

devaneio, relatava uma história que sua mãe lhe contara quando criança, história que se parece 

com o conteúdo manifesto de um sonho: 

“Havia um príncipe com uma coroa mágica e um marceneiro mau o raptou. Fechou-o numa cela na 

sua torre enorme e tirou-lhe a voz. Havia uma janela com barras e o príncipe batia a cabeça 

esperando que alguém ouvisse qualquer coisa e o encontrasse. A coroa fazia o som mais bonito que 

jamais alguém ouviu. Podia-se ouvir a quilômetros, era tão belo, que as pessoas queriam agarrar o 

ar. Nunca encontraram o príncipe, ele nunca saiu da cela, mas aquele som que fazia enchia tudo de 

beleza ....” e Basquiat diz: “está na hora de vazar daqui. ” 

A overdose, aos 27 anos, foi a forma que encontrou de fugir da dor emocional incontrolável. Mesmo 

no auge do reconhecimento como artista, o drama da sua vida pesou fortemente. O “príncipe- 

Basquiat” deixou um legado cultural como artista, mas sua existência, de alguma forma, nunca saiu 

da cela, aprisionado na torre da sua dor existencial, não foi encontrado nem salvo.  
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Roteiro: o meio, a obra e o profissional  

 

Amanda Magalhães, Janderson Silva e Marcella Souza 101 

 

Resumo: Este trabalho discute o lugar do roteirista na TV brasileira, a partir da reflexão acerca da importância 
do roteiro televisivo nesse contexto midiático, no qual a TV ainda é um veiculo relevante para a população 
no que se refere à transmissão de informação, como canal de entretenimento, sua responsabilidade na 
formação da cidadania e de uma identidade nacional. Destacamos a importância dos profissionais que criam 
para a TV para a institucionalização de um fluxo de programação em uma perspectiva mercadológica, do 
roteiro como mecanismo legitimador para construção de conteúdos para TV e sua relação com a recepção. 
Tomando a TV como um sistema de difusão o trabalho salienta a necessidade de agentes capazes de produzir 
conteúdo para suprir uma demanda cultural, profissional e mercadológica e o papel dos roteiristas ao longo 
da história da TV brasileira na produção e difusão de conteúdos simbólicos diversos, estando este profissional 
da mídia consciente disto ou não disso. Desta maneira, é possível visualizar o lugar do roteiro como peça 
fundamental na história do audiovisual brasileiro, contribuindo para uma visão além do que é disposto no 
vídeo. Para isto, a pesquisa que deu origem a este trabalho discute o paradoxo em torno do bom nível técnico 
das produções brasileiras, reconhecidas mundialmente, ao passo em que a qualidade do conteúdo dessas 
produções é avaliada muitas vezes como duvidosa. Entendemos que esta ambiguidade é característica 
constitutiva da televisão brasileira, voltada para um público diversificado social, econômica e culturalmente. 
Escrever para um público interno com interesses muitas vezes excludentes não é uma tarefa simples. 
Entretanto, é surpreendente que o trabalho dos roteiristas, os processos de formação para desempenhar tal 
função, estilos, etc., não sejam largamente pesquisados pela academia, a não ser pela prevalência do 
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interesse pela dramaturgia.  Nessa perspectiva, abordamos o roteiro como responsável por moldar a 
intensidade de quadros de referência, levando em conta aspectos sociais e técnicos bem como sua concepção 
histórica, o planejamento das relações entre personagens, o ritmo e a coerência narrativa, definindo 
conceitos e norteando a estética a ser apresentada, contribuindo decisivamente para a consolidação de 
padrões narrativos e visuais apresentados por meio de produtos de mídia. Os relatos dos roteiristas 
entrevistados na pesquisa nos levou a concluir que esta atividade no Brasil é desenvolvida por profissionais 
capazes de escrever para os diversos formatos não especificamente para televisão, sendo um mesmo capaz 
de se adaptar ao teatro, ao cinema, por exemplo. Por isto, foi interesse deste trabalho investigar também 
métodos de trabalho muito distintos utilizados por estes profissionais, cujos processos criativos envolvem 
vivências dos próprios autores, Por meio desta estratégia de “roteirização” do cotidiano, somos levados a 
supor que o público acaba por traçar uma identificação com aquela história e seus personagens, pois, de 
alguma forma, eles estão ali representados. 
Palavras-chave: roteiro; televisão; roteirista; 
 
Abstract 
This paper discusses the writer's place in Brazilian TV, starting from the reflection of the importance of the 
television script in that media context in which the TV is still an important vehicle for the population as regards 
the transmission of information, such as entertainment channel, its responsibility in the formation of 
citizenship and national identity. We highlight the importance of professionals who create for the TV to the 
institutionalization of a programming flow in a marketing perspective, the script as legitimating mechanism 
for building content for TV and its relation to the reception. Talking about TV as a broadcast system this work 
highlights the need for agents capable of producing content to fill a cultural demand, and professional and 
market and the role of writers throughout the history of Brazilian television production and broadcasting 
several symbolic content, being the professional aware of it or not. In this way, you can see the place of the 
script as a key player in the history of Brazilian audiovisual, contributing to a vision beyond what is provided 
in the video. The research that led to this paper discusses the paradox around good technical level of Brazilian 
productions, recognized worldwide, while in the quality of the content of these productions is often assessed 
as doubtful. We understand that this ambiguity is a defining characteristic of Brazilian television, facing a 
social diverse audience, economically and culturally. Writing for an internal audience with interests often 
mutually exclusive is not a simple task. However, it is surprising that the work of writers, training processes to 
perform such a function, styles, etc., are not widely researched by the academy, except for the prevalence of 
interest in playwriting. In this perspective, we approach the script as the responsible for shaping the intensity 
of frames of reference, thinking about social and technical aspects as well as its historical conception, planning 
of relations between characters, rhythm and narrative coherence, defining concepts and guiding the aesthetic 
to be presented, contributing decisively to the consolidation of narrative and visual patterns presented 
through media products. The speech of the writers interviewed in the search led us to conclude that this 
activity in Brazil is developed by professionals who are able to write to the various formats not specifically for 
television, being even able to adapt to the theater, the cinema, for example. For this, it was interest of this 
work also investigate very different working methods used by these professionals, whose creative processes 
involve experiences of the authors; Through this strategy of "scripting" everyday life, we are led to assume 
that the public ends up identifying with the story and its characters, because in some way they are represented 
there. 
Keys-words: script; television; writer;  

 

 

1 – Lugar Social da TV 

Neste artigo vamos apresentar os resultados obtidos com a pesquisa de iniciação científica sobre 

Roteiro televisivo no Brasil: panorama histórico, escolas e o enfoque da diversidade cultural, 



aprovado pelo Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (ProPIC) da Universidade FUMEC102. A 

pesquisa veio contribuir com mais informações a respeito do tema, dada a escassez de estudos 

realizados sobre a importância do roteiro para produção de conteúdos voltados para a televisão e 

isso demonstra a relevância do trabalho realizado. 

 Na primeira sessão deste artigo pretendemos expor a importância da televisão para a população 

brasileira e seu desmembramento em relação à transmissão de informação, como canal de 

entretenimento, sua responsabilidade na formação da cidadania e de uma identidade nacional. 

Para isto, nos baseamos nos autores Arlindo Machado (2003) Doc Comparato (2009) John B. 

Thomspon (2008), Syd Field (2001) e Pierre Bourdieu (1989), os entrevistados Doc Comparato, 

pioneiro dos estudos sobre roteiro no Brasil, Luciana Savaget e Margareth Cunha, da Rede Globo e 

Ana Luisa Azevedo, da Casa de Cinema de Porto Alegre, além de dados secundários de pesquisas. 

Discutiremos também a importância dos profissionais de mídia para a institucionalização de um 

fluxo de programação em uma perspectiva mercadológica, o roteiro como mecanismo legitimador 

para construção de conteúdos para TV e sua relação com a recepção.   

Os avanços tecnológicos das mídias comunicacionais vêm transformando o convívio social, 

possibilitando o surgimento de novas maneiras de interação, a partir da transmissão de 

informações dentro de um dispositivo midiático cultural diverso. À luz dessa perspectiva, a TV 

ocupa lugar de ponta como meio tecnológico responsável pelo acesso à informação, à cultura e ao 

lazer de grande parte da população brasileira. Mesmo no contexto contemporâneo que viu surgir 

novas mídias, o papel da TV permanece relevante. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) o país tinha 63,3 milhões 

(97,2%) de casas com acesso à televisão, em 2013.   

 Há diversas maneiras de conceituar a televisão. Machado (2003) comenta que permanece 

disseminado, mesmo não havendo nada de errado nisso, a ideia de que a TV é "um serviço", sistema 

de difusão, fluxo de programação, ou [...] produção de mercado" (MACHADO, 2003, p. 16). Aqui, 

tomamos a televisão como meio responsável por apresentar um conjunto de trabalhos audiovisuais 

que detêm um fluxo de programação.  

Com relação aos programas de TV, Machado irá defini-los como   

... qualquer série sintagmática que possa ter tomada como uma singularidade distintiva, com 
relação às outras séries sintagmáticas da televisão. Pode ser uma peça única, como um 
telefilme ou um especial, uma série em capítulos definidos, um horário reservado que se 
prolonga durante anos, sem previsão de finalização, e até mesmo a programação inteira, no 
caso de emissoras ou redes "segmentadas" ou especializadas, que não apresentam variação de 

blocos (MACHADO, 2003, p. 27).   

À luz da perspectiva de Machado, é importante pensar a respeito da necessidade de agentes 

capazes de produzir conteúdo suficiente para suprir uma demanda profissional e mercadológica, 

decorrente de um tempo social diverso e dinâmico, tendo em vista a vasta quantidade de produtos 

de mídia variados, não só em formatos como em conteúdo. Doc Comparato (2009) ilustra bem esta 

ideia ao dizer que "os produtores compreendem cada vez melhor que sem material escrito não se 
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pode dizer nada. O que fica bem no papel fica bem na tela" (COMPARATO, 2009, p. 28). Comparato, 

ao dizer isto, legitima a importância do profissional de comunicação capaz de trabalhar com a 

produção de conteúdos, seja para televisão ou qualquer outro meio de transmissão de informação.  

Ao constituir-se como importante fator na configuração da sociedade moderna e ganhar cada vez 

mais importância, a presença da mídia adquiriu um caráter transversal em todas as dimensões da 

vida social contemporânea. Uma dessas dimensões, a cultura, adquiriu centralidade, validada pela 

enorme expansão de tudo que está associado a ela, sobretudo a partir da segunda metade do 

Século XX (cf. HALL, 1990). Em um mundo em que os processos midiáticos estão presentes de forma 

tão ostensiva, a cultura, entendida como uma contínua produção de sentidos, atualmente pode ser 

melhor compreendida juntamente da comunicação. A mídia estende sua ação sobre as formas 

culturais e as expande, tornando-as mais presentes na vida social e com visibilidade jamais 

experimentada. Desta maneira, os aspectos culturais que pela mídia são veiculados, tornam-se uma 

força importantíssima de socialização, subjetivação, formação identitária e de orientação nas 

interações sociais; uma força que constrói modelos de identificação e inserção social.    

Dentre os veículos de mídia, a sociedade brasileira conferiu destaque à TV e aos conteúdos por ela 

transmitidos. Seus efeitos são analisados de diferentes maneiras, sendo responsável por aumentar 

a capacidade de troca de informações e conteúdos simbólicos atribuído ao seu poder de fala direto 

ao(s) público(s); criação de uma empatia e simpatia, dirigindo-se ao telespectador não somente 

como público, mas de modo a provocar uma intimidade mediada; sua capacidade de transformar 

e apresentar seus conteúdos como comuns a nós, etc. Dado o tempo de exposição dos brasileiros 

à televisão, a ela também é atribuído o papel de agente de formação, de difusão de conhecimento 

e informação, estimuladora de mudanças nos padrões culturais, transformando valores e costumes 

em diferentes contextos sócio-históricos. 

No país, o trabalho televisivo de construção e divulgação das imagens e temas comuns aos 

brasileiros foi essencial para a formação de uma cultura e identidades nacionais, atuando 

decisivamente para a existência de condições essenciais para o exercício da cidadania. O Brasil é 

um dos maiores consumidores de televisão do mundo e, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 

(PBM 2015), maior levantamento sobre os hábitos de informação dos brasileiros, realizada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), em média, a população 

brasileira passa cerca de 4h31 por dia, de 2ª a 6ª feira, e 4h14 nos finais de semana consumindo 

conteúdos veiculados por meio da televisão. Ainda de acordo com a pesquisa, as pessoas assistem 

à TV, principalmente, para se informar (79%), como diversão e entretenimento (67%), para passar 

o tempo livre (32%) e por causa de um programa específico (19%). Há ainda um número expressivo 

de entrevistados pela pesquisa que declararam ter esse meio de comunicação como uma 

companhia (11%).    

Deste modo, os profissionais da mídia têm um papel importante na produção e difusão de 

conteúdos simbólicos diversos, estando este profissional da mídia consciente ou não disso. Desta 

maneira, é possível perceber o lugar do roteiro como peça fundamental na produção audiovisual 

contribuindo para uma análise de aspectos que vão além do que é disposto no vídeo. Adiante, 

falaremos mais a respeito desse mecanismo fundamental que é o roteiro.  



Sobre produtos da mídia e a difusão de conteúdos simbólicos, Thompson diz que estes se tornaram 

no mundo moderno uma atividade rotineira e prática, o que significa que a recepção não deve ser 

vista como algo passivo e sim como uma atividade pelo meio da qual os indivíduos elaboram os 

conteúdos simbólicos que recebem. Para ele "no processo de recepção, os indivíduos usam as 

formas para as suas próprias finalidades, em maneiras extremamente variadas e relativamente 

ocultadas, uma vez que estas práticas estão circunscritas a lugares particulares". (THOMPSON, 

1998, p. 42).     

 O autor observa ainda que a recepção é uma atividade situada, uma vez que os produtos da mídia 

são recebidos por sujeitos situados em específicos contextos históricos. Porém, ele ressalva que 

esta atividade é capaz também de permitir aos sujeitos um distanciamento dos contextos práticos 

de sua vida cotidiana: "A mídia eletrônica permitiu que a informação e o conteúdo simbólico fossem 

transmitidos por largas distâncias. Dessa forma [...] os indivíduos puderam ver pessoas, ações e 

acontecimentos, bem como ouvir a palavra falada e outros sons de forma ao mesmo tempo 

simultânea e despacializada". (THOMPSON, 2008, p. 23).  Isso implicaria à produção pensar uma 

base de conteúdos diversos, para múltiplas realidades, em diferentes conformidades temporais. 

O bom nível técnico das produções brasileiras é reconhecido mundialmente, ao passo em que a 

qualidade do conteúdo dessas produções é avaliada muitas vezes como duvidosa. Esta 

ambiguidade, ao que podemos supor, é característica constitutiva da televisão brasileira, voltada 

para um público diversificado social, econômica e culturalmente. Escrever para um público interno 

com interesses muitas vezes excludentes não é uma tarefa simples. Entretanto, é surpreendente o 

trabalho dos roteiristas, os processos de formação para desempenhar tal função, estilos, etc., não 

sejam largamente pesquisados pela academia, a não ser por razões óbvias, pela prevalência do 

interesse pela dramaturgia. Pode-se dizer sobre o tema que as preocupações como os aspectos 

técnicos dos roteiros se sobrepõem às análises dos programas, estilos ou à sua inserção 

sociocultural.   

2 – Sobre roteiro 

Nesta sessão apresentamos uma breve discussão sobre o que é roteiro e o papel de instituições 

que aglutinam os roteiristas: a Casa de Cinema de Porto Alegre; o Núcleo Guel Arraes; a nova 

Associação Brasileira de Autores Roteiristas e dados de entrevistas feitas com dois roteiristas com 

relevante experiência em TV, Luís Filipe Loureiro Comparato – Doc Comparato e Luciana Savaget. 

Além disso, apresentaremos uma breve revisão da história destes, por onde começaremos. 

O surgimento do roteiro está vinculado à história, principalmente das “artes”, inicialmente nas 

peças teatrais e musicais feitos para o entretenimento da população, em praças públicas. Com o 

passar do tempo, o cinema se apropriou do modelo. A princípio, os filmes não eram roteirizados, 

as ideias eram desenvolvidas em pequenos textos, apenas para formalizar. Veículos como o rádio 

e a televisão já tem registros de roteiros desde a criação. Atualmente, o roteiro tem um novo locus, 

ele se insere diretamente na internet e nas produções tecnológicas, desafiando os profissionais da 

área, como destaca Comparato, em entrevista para esta pesquisa, diz que os produtos estão 

virando pequenas peças de poucos minutos. “Acho que o tempo está cada vez mais curto, as 

pessoas não têm mais tempo de passar 3 horas vendo alguma coisa, 10 horas vendo TV. Então agora 

eu tô escrevendo coisas mais curtas.” 



Ainda segundo Doc Comparato, o roteiro é a transição da obra escrita para a obra audiovisual. É 

um meio literário passageiro, pois só existe durante o período que leva para ser transformado em 

um produto audiovisual. Entretanto, sem o escrito não se pode produzir nada, por isso um roteiro 

eficiente não é a garantia de um bom filme, mas sem um roteiro, ele pondera, não existe um bom 

filme. Ainda segundo o autor “o trabalho do roteirista não se limita à escrita de roteiros originais 

para o cinema e a televisão, mas conta com muitas outras possibilidades, como os roteiros para as 

web-series”. 

Syd Field (2001), roteirista estadunidense e pensador da técnica de roteiros, argumenta que o 

roteiro é uma história narrada em imagens, com o detalhamento das conversações, dos 

personagens, da trama, tendo que estar vinculado com o contexto de uma estrutura dramática. 

Para Field o essencial do roteiro é sua estrutura, é a ligação entres as partes e o todo. Quanto maior 

a riqueza de detalhes, aspectos de personalidade do personagem e da cena, melhor será o roteiro 

e sua arte. Quando se estabelece previamente os pontos marcantes do personagem, mais fácil será 

prever se o personagem será simpatizado pelo público. 

Para Luciana Savaget, editora-chefe do Arquivo N, programa semanal do canal Globo News - sobre 

acontecimentos e personalidades históricos-, o roteiro é o recurso que permite a TV transmitir uma 

história a alguém, à um público diversificado social, econômica e culturalmente. Para ela o roteiro 

nunca deve estar fechado, ou seja, você deve analisá-lo como se estivesse assistindo ao produto, 

pensar se o público entenderia aquele conteúdo. 

O roteiro é um guia de produção audiovisual, quer seja no cinema, no teatro, na TV. É a peça 

essencial para a direção de uma obra, na qual o diretor deve se basear para conduzir os 

acontecimentos e estabelecer as intervenções técnicas, para dar veracidade ao que está sendo 

produzido. O roteiro faz uma analogia a uma receita, e o diretor é como se fosse o cozinheiro. Nessa 

perspectiva, temos o roteiro como responsável por moldar a intensidade de quadros de referência, 

levando em conta aspectos sociais e técnicos como angulação de câmera, processo de edição e 

preferências editorias, bem como sua concepção histórica, o planejamento das relações entre 

personagens, o ritmo e a coerência narrativa, definindo conceitos e norteando a estética a ser 

apresentada, contribuindo decisivamente para a consolidação de padrões narrativos e visuais 

apresentados por meio de produtos de mídia. 

A pesquisa nos levou a postular que, no caso brasileiro não podemos falar na existência de uma 

“escola de roteiristas”, de uma formação “escolar”. Os roteiristas que produziram e produzem para 

a TV brasileira têm formações em diversas áreas tais como, artes visuais, jornalismo, medicina, 

antropologia, entre outras, que se “formaram” como roteiristas muito mais pela prática, criando, 

roteirizando e passando por escolas livres de criação de roteiro. Os roteiristas entrevistados para 

esta pesquisa afirmaram que aprenderam na prática tudo o que sabem. 

As instituições que aglutinam os roteiristas desempenham um papel essencial na formação e na 

valorização dessa categoria de trabalhadores, por promoverem a união dos profissionais. Além 

disso, dão suporte técnico para o desenvolvimento de habilidades e criatividade do profissional, 

servindo de referência para aqueles que os observam.  



No começo dos anos 1980, pós-ditadura, Guel Arraes, cineasta brasileiro conhecido por títulos 

como “Auto da compadecida” e, mais atualmente, “Mr. Brau”, série da Rede Globo, além de ser 

ganhador de prêmios como o EPFTV, por melhor direção e roteiro, criou o Núcleo Guel Arraes, que 

levou seu próprio nome e que surgiu a partir do encontro de profissionais advindos de mídias e 

movimentos alternativos. Esses profissionais introduziram na Rede Globo um formato diferente 

daqueles mostrados até então. Foi nessa atmosfera de pós-censura que apareceram os diversos 

grupos literários, de vídeo, teatrais e jornalísticos que mais tarde formariam um núcleo maior de 

produção de entretenimento. Outro fato marcante foi à abordagem política dos temas, sem perder 

a sua natureza experimentalista de criação e adaptação103. O Núcleo contribui na reinvenção das 

obras midiáticas e desenvolve uma metodologia de criação em grupo, algo que antes não era 

praticado pelos autores. Dessa maneira, a união desses profissionais possibilitaria visões diversas e 

ideias novas, que contribuíam para a criação de produtos midiáticos.  

A Casa de Cinema de Porto Alegre foi criada por um grupo de cineastas gaúchos, em dezembro de 

1987. A cooperativa contava com onze realizadores e com um condomínio de quatro produtoras, 

que se empenhavam na disseminação dos filmes e arquitetavam a produção dos próximos planos. 

Em 1991, se tornou uma produtora independente, com seis sócios.  Em 24 anos, a Casa realizou 

dezenas de filmes, vídeos, programas de televisão, cursos de roteiro e de introdução à produção 

cinematográfica, programas eleitorais para TV e fóruns de debates104. Atualmente a cooperativa é 

liderada pelos sócios Giba Assis Brasil, roteirista e montador, Nora Goulart, produtora, Jorge 

Furtado, roteirista e realizador e Ana Luiza Azevedo, roteirista e realizadora, a quem tivemos a 

oportunidade de entrevistar para esta pesquisa. 

A pesquisa sobre o papel da Casa de Cinema de Porto Alegre nos revelou a organização e a 

importância de seus produtos para a mídia país, levando em consideração que não fazem parte do 

eixo Rio-São Paulo de produções. Ana Luiza Azevedo destaca que, desde o início da cooperativa, 

eles tinham uma preocupação vital com a qualidade do material desenvolvido, não só para 

venderem, mas para se destacarem no cenário nacional e disputarem verba pública para a 

realização de seus produtos. Contudo, Azevedo ainda indica a posição do roteiro na qualidade 

destas produções: “o roteiro é a base do trabalho, então se o roteiro for ruim, o filme não tem a 

menor chance de ser bom”, ou seja, o roteiro sempre foi um ponto de excelência dos produtos da 

Casa de Cinema de Porto Alegre. 

A Associação de Roteiristas (AR) surgiu na internet, após um grupo de roteiristas se unirem e 

protestarem contra a falta de créditos em um programa humorístico da Rede Globo. Os roteiristas 

passaram a se reunir com o intuito de debater problemas da profissão, as condições e direitos 

trabalhistas. A Associação conectou roteiristas de todas as emissoras de televisão brasileiras, e 

também roteiristas de cinema e de outros veículos. A associação Autores de Cinema (AC) foi criada 

em 2006 com o objetivo também de profissionalizar a atividade e assegurar a qualidade dos 

projetos cinematográficos no Brasil.  
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No início de 2016 ambas associações iniciaram um processo de fusão para a criação da Associação 

Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA). Segundo o site da mesma, “a ABRA tem como objetivo 

representar, exercer e defender os direitos dos autores de roteiros e argumentos de obras 

audiovisuais de qualquer natureza, televisão, cinema ou quaisquer meios eletrônicos de difusão de 

roteiros de obras audiovisuais, existentes ou a serem criadas, bem como aproximar os roteiristas 

de um modo geral”. Percebe-se que a categoria vem se unindo e fortalecendo através dessas 

associações, tendo como um de seus objetivos garantir os direitos trabalhistas da profissão. 

3 – Roteiristas: seus trabalhos e processos criativos 

Nesta sessão, nosso objetivo é destacar o roteirista na sua atividade profissional, seus trabalhos e 

como funciona seu processo criativo. Os dados apresentados foram obtidos principalmente a partir 

de entrevistas realizadas com Ana Luiza Azevedo, roteirista da Casa de Cinema de Porto Alegre, Doc 

Comparato, autor do livro pioneiro sobre a atividade de roteirista “Da criação ao roteiro”, publicado 

em 1984 e a roteirista do Globo Repórter, programa jornalístico semanal da Rede Globo, Margareth 

Cunha (Meg Cunha). 

O Brasil tem importantes representantes na área de produção de roteiros, o que faz do registro de 

suas trajetórias por meio de depoimentos se constituir em material original e pertinente para o 

conhecimento desta atividade e de seu papel na mídia brasileira. O profissional roteirista é aquele 

que coloca no papel um conteúdo a ser executado e gravado, no caso da televisão.  Este não 

necessariamente tem uma formação acadêmica em cinema. A título de exemplo, a roteirista da 

Casa de Cinema de Porto Alegre, Ana Luiza Azevedo, tem formação em Artes Visuais e entrou na 

produção audiovisual gradativamente a partir de um trabalho relacionado às artes na RBS, afiliada 

da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Ela se desenvolveu na área por interesse e envolvimento 

próprio. Em seu depoimento para esta pesquisa disse que o que mais a seduziu no roteiro 

audiovisual, além de trabalhar com imagem em movimento, foi a possibilidade de o trabalho 

repercutir imediatamente, muito mais que nas artes visuais. A roteirista é reconhecida por escrever 

curtas, longas e episódios de séries, como feito em “Doce de mãe”, série da Rede Globo ganhadora 

de Emmy em 2015.  

Na atualidade, existem livros e escolas de formação de roteiristas, sejam acadêmicas ou livres, 

baseados em trabalhos e técnicas de roteiristas, que, anteriormente, não tiveram este mesmo 

aparato teórico. Doc Comparato, por exemplo, se notabilizou como um profissional voltado para a 

formação de novos roteiristas, além, claro, de seus diversos trabalhos de grande repercussão na 

televisão brasileira, como “Lampião e Maria Bonita” e “Plantão de Polícia”, entre outros. Segundo 

Comparato, a ideia de escrever um livro voltado para a técnica deveu-se ao fato dele não ter 

encontrado ninguém que o ensinasse. Então, resolveu “se ensinar” e buscar na prática os 

aprendizados teóricos aplicáveis ao roteiro. “Como não tinha nenhum, eu resolvi escrever o meu 

(livro) [...] Eu comecei o estudo de roteiro pelo estudo da forma”, afirma Comparato.  

A partir dos relatos dos profissionais entrevistados para esta pesquisa chegamos à conclusão de 

que profissional roteirista no Brasil se caracteriza por sua versatilidade, sendo capaz de escrever 

para os diversos formatos. Em geral, não há um roteirista exclusivo de televisão que não se 

aventure, por exemplo, a se adaptar ao teatro ou ao cinema. A diferença está no roteiro para cada 



formato, como argumenta Jorge Furtado, sócio da Casa de Cinema de Porto Alegre e autor de 

diversas obras notáveis, como “Lisbela e o prisioneiro” e “O mercado de notícias”. Em entrevista ao 

site Tela Brasil, em 2012, Furtado fala que “cada projeto tem um formato, um jeito de fazer [...] São 

métodos de trabalho muito distintos”. Em concordância, Ana Luiza Azevedo argumenta que “um 

filme que vai passar no cinema tem uma tolerância; e tem a força da imagem que é muito grande 

e muitas vezes dispensa muita palavra - do que o produto que vai só para televisão”. 

Azevedo cita Guel Arraes ao falar sobre as especificidades do roteiro para TV. “Televisão a gente 

tem que ‘começar começando’, porque o telespectador é muito menos tolerante”, e destaca que 

os roteiros televisivos têm que “cercar” o espectador, pela facilidade de trocar de canal, e chamar 

atenção desde o início. Ou seja, eles acreditam que, na televisão, você já tem que começar dando 

informações “grandes” e “boas” ao público, pois dessa forma o espectador não muda de canal.  

Os roteiristas entrevistados para a pesquisa relataram que seus processos criativos para a produção 

de roteiros são baseados em suas próprias vivências. Comparato explica: “você lê no jornal, você 

escuta, você faz uma pergunta, alguém te conta uma história, um documentário e você achou 

interessante transformar em um produto ficcional [...] Você busca em diversos lugares”. Ou seja, 

ele descreve que o cotidiano faz parte do processo criativo dos roteiros.  

Ana Luiza Azevedo concorda com esta ideia de Doc Comparato e afirma que ela normalmente parte 

de coisas que a estão instigando, que está vivendo ou que está vendo pessoas viverem, para 

escrever o roteiro. Tendo em vista esta “roteirização” do cotidiano, o público acaba por traçar uma 

identificação com aquela história e seus personagens, pois, de alguma forma, eles estão ali 

representados. 

Considerando não só a diferença entre formatos, mas também entre estilos, gêneros e modos, cada 

profissional tem seu processo criativo desenvolvido de maneira diferente, uma vez que as 

experiências pessoais que lhes são inspiradoras são singulares. Comparato considera que este 

processo “depende basicamente de pesquisa, de concentração, de solidão, de fé, no sentido de 

autoconfiança, talento.”  

Ana Luiza Azevedo experimenta na Casa de Cinema de Porto Alegre, um processo de 

compartilhamento do processo criativo com outros profissionais: 

Ao criar o projeto, todos discutem. Às vezes a gente escreve junto, às vezes a gente vai buscar 
outros parceiros para escrever e agora a gente tem um núcleo (do Guel Arraes) de roteiro, 
então têm outras pessoas trabalhando, mas a gente sempre lê e sempre critica o projeto dos 
outros. 

No entanto, roteiro para programas jornalísticos, por exemplo, tem um diferencial dos roteiros 

ficcionais: não é fechado e pode sofrer alterações no meio do processo, como explica Meg Cunha, 

uma das roteiristas do Globo Repórter: 

Tudo vem com a pauta. A partir da pauta aprovada a gente sai em campo para gravar o 
programa. Geralmente a gente leva umas duas, três semanas gravando e com isso a gente vai 
pra rua já diferente do que vai um repórter para fazer uma notícia que acabou de acontecer. 
Então a gente sabe praticamente o desenrolar da reportagem, porque, claro que as surpresas 
vêm com as entrevistas, com os imprevistos que aparecem durante a gravação e isso tudo é 
muito rico, mesmo que seja meio programado, meio roteirizado, o processo de captação – 
imagem e áudio, a gente tem sempre surpresas. 



4 – Roteiristas: papel social do roteiro e a diversidade cultural 

Nesta última sessão, trataremos do papel social do roteiro de acordo com a opinião dos roteiristas 

entrevistados e outros autores, em entrevista a diversos meios, pois é a partir do roteiro, que o 

autor traz para o espectador assuntos e discussões importantes para a sociedade. O olhar do autor 

sobre um assunto será o olhar colocado no roteiro, que será executado. 

A autora de novelas Glória Perez que roteirizou “Caminho das Índias” e “Hilda Furacão”, acredita 

que “O escritor nasce pronto, o olhar dele está voltado para a dramaturgia da vida [...] Os dramas 

humanos é o que nós privilegiamos. E isso não se aprende na escola105”. Sendo assim, a questão do 

olhar para o cotidiano, volta naquele ponto de que o pontapé inicial de toda história roteirizada é 

o cotidiano da sociedade. 

Ao analisar o papel social do roteiro, retomamos as formas simbólicas de Bourdieu (1998), que trata 

os chamados “universos simbólicos” (mito, língua, arte, ciência) como instrumentos de 

conhecimento e construção do mundo. Segundo Bourdieu 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
[...]. Os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social, enquanto 
instrumentos de conhecimento e de comunicação (BORDIEU, 1989, p. 14). 

Dessa forma, torna-se importante entender o papel social do roteiro, na visão de especialistas, que 

se apropriam e dispõe destes símbolos, ou seja, de mecanismo de construção de realidades, por 

meio do conteúdo do produto gerado.  

Segundo Meg Cunha, este papel gira em torno de dar outros sentidos para os fatos observados e 

isso pode ser “o fio da meada” para transformar a sociedade, na opinião da roteirista. Cunha 

conclui:  

Quanto mais a gente vir às coisas, tanto as novidades quanto as que custam a melhorar, isso 
nos faz refletir. [...] A notícia faz a gente pensar melhor, as histórias fazem a gente se abrir, 
crescer, isso a literatura já mostrou, tanto poesia, quanto prosa. 

Para Ana Luiza Azevedo “quando você faz uma obra de expressão, seja ela um filme, uma série [...] 

você quer provocar uma reflexão, quer provocar uma emoção”. Esta fala da autora, junto à ideia 

de Meg Cunha, endossa e destaca as funções (trans)formadoras dos roteiros e a necessidade de 

atribuir novos sentidos aos fatos familiares. 

Para Doc Comparato, o papel social do roteiro é de formação, fazer com que o espectador entre 

em um novo mundo: 

Nesse instante você passa uma porção de informações para as pessoas, porque se elas entram 
em um novo mundo, elas têm que aprender essas informações novas para acompanhar a 
história. Nesse processo de “tirar ela do mundo”, e colocar informações, você forma uma 
terceira pessoa, ou seja, há uma formação. [...] Essa transformação tem uma repercussão 
social, principalmente se for massiva, como televisão. Em um país pobre como o nosso, onde 
toda a cultura é baseada na televisão, e basicamente na telenovela, realmente é uma cultura 
baixo nível. De todas as formas, se vende poucos livros, se lê pouco, vai pouco ao teatro e ao 
cinema, se vê mais televisão. Mas o sentido social é de transformação, a pessoa ver o mundo 
com outros olhos. 
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Nesta formação, destaca-se a necessidade da representação cultural dentro da nossa sociedade. A 

diversidade de representações não é tratada especificamente “como uma bandeira”, como destaca 

Ana Luiza Azevedo, “mas ela [a diversidade] sempre aparece. Assim, quando você está trabalhando 

em um universo real, de alguma forma, ela sempre vai aparecer”. 

A autora Glória Perez, diz que gosta de trabalhar as diferenças106. Em todos os seus roteiros ela 

discute um tema, porque acredita que as pessoas têm dificuldade para lidar com elas. Ao escrever 

um novo trabalho, Perez diz que faz uma pesquisa “antropológica”, evolve a equipe com uma 

discussão e traz isso para o roteiro. Segundo Perez, “O grande desafio da comunicação é 

surpreender. O escritor não tem que trazer um tema novo, mas um olhar novo”. 

Dessa maneira, somos levados a concluir que roteiro é o meio pelo qual uma narrativa se constrói, 

é a forma escrita de um produto a ser desenvolvido. A presença de profissionais capacitados para 

a roteirização torna-se essencial ao passo que as produções no Brasil estão se desenvolvendo, o 

que torna o trabalho dos autores-roteiristas – e a organização da categoria - necessários para este 

crescimento. O trabalho do roteirista não se limita apenas a criar algo novo; o mais importante é a 

capacidade de escolher temas de interesse geral e apresentá-los ao público de maneira criativa, 

dando novos sentidos aos fatos e adequando-os à realidade dos diversos públicos.  

Esses sentidos possivelmente permitem que a TV, por meio dos roteiros, capture o telespectador e 

proporcione novas experiências, capazes de informar e formar. É necessário que o profissional saiba 

conciliar os interesses do público, seus próprios interesses e os da empresa, que neste caso busca 

o lucro em qualquer trabalho feito. Os roteiros, independente de formato e gênero, dão importante 

contribuição para a disseminação de referências e valores, limitando ou expandindo as 

possibilidades de intervenções sociais e criações valorativas.  

Referências  

Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal: 2013. Série: 

Coleção Ibgeana. Rio de Janeiro, IBGE:  2015. Acesso em: 28/06/2016. Disponível em 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv93373.pdf>.  

A Casa, Casa de Cinema de Porto Alegre. Disponível em: <http://www.casacinepoa.com.br/>. 

Acesso em 02/09/2016. 

AZEVEDO, Ana Luiza: depoimento [junho, 2015]. Entrevistadores: J. Silva e A. Magalhães. Porto 

Alegre: Casa de Cinema de Porto Alegre, 2015. Áudio mp3. Entrevista concedida ao Projeto de 

Pesquisa sobre Roteiros Televisivos, Universidade Fumec. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Editora Bertrand Brasil, 1989. 

COMPARATO, Doc. Da Criação ao Roteiro: teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Summus Editorial, 

2009. 

 COMPARATO, Doc: Depoimento [outubro, 2014]. Entrevistadores: J. Silva e A. Magalhães. Rio de 

janeiro: Jardim botânico, 2014. Áudio mp3. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa sobre 

Roteiros Televisivos, Universidade Fumec. 

                                                           

106 Entrevista concedida ao programa Ofício em Cena do GloboNews, em abril de 2015. 



CUNHA, Meg: depoimento [outubro, 2014]. Entrevistadores: J. Silva e A. Magalhães. Rio de janeiro: 

Jardim botânico, 2014. Áudio mp3. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa sobre Roteiros 

Televisivos, Universidade Fumec. 

FECHINE, Yvaa. O Núcleo Guel Arraes e sua “pedagogia dos meios”. Disponível em 

<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/135/136>. Acesso em 

02/09/2016. 

FIELD, Syd. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001. 

FURTADO, Jorge: depoimento [março, 2012]. Vídeo Youtube. Entrevista concedida ao site Tela 

Brasil. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2003.   

Missão, ABRA. Disponível em: <http://www.abra.art.br/missao/>. Acesso em: 02/09/2016. 

PEREZ, Glória: depoimento [abril, 2015]. Entrevistadora: Bianca Ramoneda. Rio de janeiro, 2015. 

Vídeo. Entrevista concedida ao programa Ofício em Cena, do canal GloboNews.  

Pesquisa Brasileira de Mídia 2015: Hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: 

Secom, 2014. Acesso em: 06/07/2016. Disponível em 

<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>.  

THOMPSON, John. B.; A nova visibilidade. In: Matrizes, 2008. v. 1. n.2 São Paulo. Acesso em: 

23/06/2016. Disponível em 

<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/82/124>. 

 

Os Hábitos Alimentares das Mulheres na Maturidade no Cinema 

Selma Felerico107 
 

Resumo 
O presente artigo tem como objetivo analisar os hábitos alimentares das mulheres, na maturidade no cinema. 
O objetivo principal é compreender a produção de sentido a partir dos saberes e dos sabores alimentares 
dirigidos à mulher e como objetivos secundários: registrar os hábitos de consumo e classificar os tipos de 
corpos encontrados, que constroem novos hábitos alimentares e legitimam os novos corpos femininos na 
sociedade. O artigo inicia com uma revisão sobre: alimentação funcional; midiatização e paladar. Numa 
segunda etapa são apresentadas a metodologia de pesquisa e as técnicas de análise utilizadas. E em seguida 
as considerações finais que ratificam a hipótese: que o imaginário alimentar feminino se constrói pela 
influência familiar e se reconstrói pela mídia, e de acordo com o fazer feminino e o saber midiático surgem 
novas práticas de consumo gastronômico. 
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Saberes Midiáticos: Paladar, Alimentação, Midiatização e Consumo 

 

 

O Paladar, a Alimentação, a Midiatização e o Consumo são os conceitos centrais abordados nesse 

artigo, resultado parcial da pesquisa Os Saberes e Sabores femininos. Os hábitos alimentares das 

mulheres na maturidade. Mudanças, Regras e Prazeres. desenvolvida entre 2015/2016  no âmbito 

do meu pós-doutoramento.  

Muitos autores no campo filosófico, psicanalítico e cognitivo estudam os mecanismos fisiológicos 

do paladar, como signo de uma experiência que legitima a cultura de uma época. O mecanismo da 

alimentação foi analisado por Jean Loius Flandrin, no século XIX, de forma inédita, no plano 

histórico: “reconstruindo as “estruturas do paladar” de forma coletiva, ou seja, as tendências, as 

escolhas recorrentes numa outra sociedade (abrangendo inclusive, considerações de natureza 

antropológica).” (MONTANARI, 2013, p.6). Perullo (2013) nos alerta que mesmo levando em 

consideração os estudos do século XIX, para manter unidas as complexidades e as múltiplas facetas 

do binômio Paladar e Alimentação – que é ao mesmo tempo cultural e biológico; individual e 

coletivo; efêmero (que se exaure no ato de comer) e durável (pois legitima valores socioculturais e 

econômicos compartilhados) – é necessário repensá-lo constantemente.  

O autor que há anos pesquisa o tema Paladar, decidiu que deveria colocar o assunto, mesmo que 

de forma incômoda, na dimensão da marginalidade. Para ele dedicar tempo ao estudo do Paladar, 

pode ser intelectualmente subversivo. Visto que na pós-modernidade é um sentido ligado à gula e 

aos excessos, subvertendo a ordem da manutenção de um corpo saudável e rígido.  

Perullo (2013) delineia uma teoria da experiência gustativa como dimensão específica da estética 

do Paladar. Uma relação harmônica que une de maneira indissolúvel os protagonistas – o sujeito, 

que ingeri e o alimento, que é digerido –, fazendo a mesma correspondência entre a biologia e a 

cultura e entre o gesto e o pensamento.  Seu estudo é também um projeto de pensamento filosófico 

que se baseia na experiência que por definição, pertence a todos. Uma reflexão sobre os 

significados nem sempre evidentes, sobre a razão, muitas vezes subentendida, que governa as 

pequenas escolhas cotidianas, sobre a relevância das ideias, que sempre acompanha o gestual. Sua 

teoria reconhece de fato a profundidade de cada uma das nossas praticas alimentares, mesmo que 

sejam inações ou indiferença e as intenções do ser humano ao relacionar-se com o alimento.  

Para o autor o ato de comer merece uma atenção mais atenta sobre o impulso do prazer ou sobre 

o desejo de degustar.  Faz-se necessário um aprofundamento sobre a importância das coisas que 

parecem pequenas, mas que contem o mundo ou o que, pelo menos, revelam a nossa relação com 

o mundo e consequentemente com nós mesmos, já que somos parte do mundo. “Comer é 

geralmente uma ação simples, mas nem sempre. De toda forma, não é nem um pouco uma ação 

banal.” (MONTANARI, 2013, p. 7)  



A refeição é um ato essencial da vida.  Entre todos os povos, em todas as épocas, cada 

acontecimento significativo da vida – seja casamento, aniversário ou nascimento – é marcado por 

uma refeição, ou por comida ou bebida partilhada.  

É a cerimonia habitual, o longo registro da vida a dois, a escola de comportamento, o prelúdio 
do amor... A refeição é a marca da civilização. O que alguém saberia acerca de como a vida deve 
ser vivida ou de como as noites devem ser passadas se não houvesse as refeições? (SALTER, 
2014, p.9)  

O ato de alimentar-se é sempre mediado por regras dietéticas, cujas origens e finalidades são 

múltiplas e são elaboradas a partir de diversas formas de saber, como o conhecimento científico, o 

senso comum, as religiões, que criam interdições para excluir do cardápio alimentos considerados 

culturalmente nocivos, e atualmente marginalizados pela indústria dietética alimentícia e/ou pelo 

discurso midiático, que legitimam novas práticas de consumo e alimentação. O termo dieta refere-

se aos hábitos alimentares individuais. Cada pessoa tem uma dieta específica. Cada cultura costuma 

caracterizar-se por dietas particulares. Contudo, popularmente, o emprego da palavra "dieta" está 

associado a uma forma de conter o peso e/ou manter a saúde em boas condições. 

As grandes religiões também se preocuparam em seus livros sagrados registrar e estabelecer tabus 

alimentares delimitando o que os fiéis podiam ou não comer. Regras dietéticas estão presentes na 

Bíblia, no Levítico  e no Deuteronômio, classificando os animais em puros e impuros, permitidos ou 

proibidos para consumo.  

Assim, pode-se comer animais que têm unha fendida dividida em duas e que ruminam, como 
boi, ovelha, cabra; mas são impuros e impróprios para o consumo aqueles que só apresentam 
uma dessas   características, como camelo, lebre, porco, com unha fendida, mas que não são 
ruminantes. Dos que vivem na água são comestíveis aqueles com barbatanas e escamas, mas 
são imundos os que não têm essas duas características. Essas interdições, analisadas estão 
relacionadas à ideia de santidade, de integridade. A raiz de “santidade” significa “colocar 
separadamente”, estabelecer a ordem correta, fundada ano sagrado. (ROMANELLI, 2013, 
p.333)  

 Em termos de discurso midiático e suas intermediações, para Eneus Trindade (2014) a posição 

privilegiada da mídia em nosso cotidiano fez emergir nas pesquisas em comunicação, nos últimos 

anos, a necessidade de se encontrar uma nomenclatura capaz de abranger as transformações que 

vêm ocorrendo devido à presença midiática. O termo que está sendo utilizado para isso é 

midiatização (COULDRY & HEPP, 2013, p. 197) “midiatização é um conceito usado para analisar 

criticamente a inter-relação entre mudanças na mídia e comunicações por um lado, e mudanças na 

cultura e sociedade, por outro”. (MAURO; TRINDADE, 2014).   

Trindade também investiga os hábitos alimentares nos espaços domésticos - sendo a matriz 

inspiradora desse estudo – Os Saberes e Sabores femininos. Os hábitos alimentares das mulheres 

na maturidade. Mudanças, Regras e Prazeres. Segundo o autor (2008), os estudos sobre o 

consumo alimentar nos espaços domésticos, com pressupostos da enunciação da recepção 

publicitária auxiliaram a mapear o que é da ordem dos vínculos sígnicos-materiais e dos vínculos 

sígnicos-simbólicos a partir das representações dos rituais de consumo, observando a influência da 

mediação das marcas e do discurso midiático nas práticas de consumo contemporâneas.  

Entende-se como vínculo de sentido sígnico-material o elo que se pode estabelecer entre as 
marcas/produtos e serviços com seus mundos imaginados, publicizados, e o mundo vivido, na 



possibilidade de construir um sentido comum ou cronotrópico entre o tempo e o espaço da 
marca e o tempo e o espaço dos consumidores/receptores. (TRINDADE, 2012, P.78)  

Para Trindade o consumo é operado por uma influência direta e indireta das mensagens 

publicitárias das marcas. A influencia é direta pois as mensagens da publicidade e da marca são 

signos de identificação com o consumidor/receptor.  E indireta, porque a intermediação e 

identificação do emissor/produto com o consumidor/receptor dependem também de outros 

fatores ligados ao nível socioeconômico do sujeito, do seu repertório cultural e seus valores – que 

influenciam suas decisões de compra. (TRINDADE, 2012, p.78)  

O segundo vínculo, o sígnico/simbólico, existente nessa intermediação ocorre quando existe algum 

tipo de influência da publicidade e da marca junto ao consumidor/ receptor. Vale ressaltar que o 

vínculo não se converte necessariamente em consumo do bem (marca/produto ou serviço) 

anunciado.  

Implica, entretanto, na incorporação de um estilo de vida, de um modo de existência 
pragmática ou afetiva adotada pelo consumidor/receptor em seus comportamentos de 
usos e consumos e que toma para si como forma de manifestação de seus hábitos, o que, por 
sua vez, reforça seus valores e visões de mundo. Isso logicamente ganha adaptações e variações 
conforme o repertório cultural e nível socioeconômico dos sujeitos. (TRINDADE, 2012, p.78)  

Considerou-se trazer a esta discussão o consumo – ato fundamental no processo de alimentação 

dos indivíduos desde sua plantação, produção até seu preparo à mesa. Segundo Featherstone 

(1995) as mercadorias são uma espécie de demarcadores das relações sociais. Para o autor as 

pessoas servem-se dos objetos para criar afinidades ou para estabelecer distinções dentro de um 

grupo social. Assim as formas de consumo constroem relações, ou seja, quando um produto é 

consumido de maneira semelhante tende a derrubar as fronteiras sociais, quando consumido de 

maneira diferente gera barreiras. Além disso, um mesmo produto carrega dimensões simbólicas 

distintas, por exemplo, para uns o vinho serve apenas como bebida, para outros, terem uma garrafa 

específica na coleção é também uma maneira de consumir. Vários autores se mostram simpáticos 

a esse posicionamento. O consumo simboliza o meio de satisfação de prazeres pessoais e realização 

de sonhos.  

Baudrillard afirma que a produção das mercadorias hoje não se faz em função do respectivo valor 

de sua utilização ou de sua durabilidade:  

Mas sim “em função de sua morte”, cuja aceleração só é igualada pela inflação dos preços... a 
publicidade realiza o prodígio de um orçamento considerável gasto como o único fim, de 
diminuir o seu valor/tempo, sujeitando-se ao valor/moda e à renovação acelerada. 
(BAUDRILLARD 2008:44-45) 

Normas, Regras e Disciplinarização: O Percurso Metodologico    

Que marcas e significações culturais presentes no discurso midiático alimentar são decodificadas 

pelas mulheres contemporâneas? Quais são as práticas de consumo encontradas nos saberes e nos 

hábitos alimentares femininos?  Quais são as narrativas, os sentimentos e razões das mulheres 

consumidoras em relação às regras e prazeres culinários? Comer proporciona prazer?  A mídia 

informa, educa e/ou influencia na cultura gerando novos hábitos femininos? Quais alimentos e 

marcas são privilegiados pelas mulheres?  Como são adquiridos e armazenados esses produtos 

funcionais? Existe um “ritual” de preparo para essas refeições? As refeições são compartilhadas 



com a família, os amigos ou individuais? São questões contempladas nesse estudo, ancoradas pela 

hipótese que o imaginário alimentar feminino se constrói pela influência familiar e se reconstrói 

pela mídia, de acordo com o fazer feminino e o saber midiático surgem novos hábitos alimentares 

e novas práticas de consumo gastronômico. 

Destaca-se que o objetivo do projeto é conhecer e avaliar os saberes alimentares das mulheres na 

maturidade – acima dos cinquenta anos, classes A e B – e compreender as transformações 

contemporâneas nas práticas de consumo relacionadas à alimentação funcional e à construção 

estética corporal feminina. Os objetivos específicos são: registrar os novos hábitos alimentares, 

formas de preparo e armazenamento dos alimentos junto às mulheres; identificar e categorizar os 

vários tipos de corpos encontrados que contribuem para a construção e a manutenção estética da 

mulher contemporânea. 

O percurso metodológico percorre a seguinte ordem: 1. Levantamento documental composto por 

trechos presentes em duas obras literárias, em que os saberes e os sabores alimentares formam o 

argumento central da narrativa: A Festa de Babette (1956) da autora Karen Blixen, é um romance 

curto, que pode ser também classificado como um conto ou uma novela e Como Água para 

Chocolate (1989), de Laura Esquivel, que é uma mistura de romance e livro de receitas, narrado em 

doze capítulos sendo que cada um refere-se a um mês do ano e a uma receita diferente. 3.  Registrar 

os hábitos de consumo e legitimam modelos culturais e os hábitos alimentares da cultura.  

A classificação aplicada nesse estudo baseia-se no binômio consumo e alimentação: consumo e 

prazer – mulheres que encaram a alimentação como um dos melhores benefícios que a vida pode 

lhe dar, ou mesmo uma recompensa por tudo que já passaram; consumo e sacrifício – a 

alimentação torna-se um elemento punitivo, para obter e/ou manter um corpo magro e rígido; 

consumo e reeducação – são as normas impostas pela sociedade em geral, o grupo é composto 

pelos indivíduos que seguem as dietas alimentares que reorganizam seu corpo e sua saúde em 

geral; consumo e aceitação: o grupo é composto por mulheres que reconhecem seus excessos, 

como gordura, flacidez, celulites, entre outros problemas corporais, se aceitam e preferem 

desfrutar dos prazeres gastronômicos. 

Saberes Femininos e Sabores Funcionais: Romance e Opiniões  

 

Além de avaliar a percepção sobre os saberes e os sabores femininos midiáticos e os hábitos 

alimentares na maturidade, é essencial compreender o significado das refeições na sociedade.   A 

refeição é um ato essencial da vida. O cotidiano necessário midiatizado por marcas, culturas e 

hábitos de consumo.  Nos dois romances acima citados encontram-se essas marcas e 

representações que legitimam as relações sociais e porque não dizer os relacionamentos humanos.  

Num pequeno vilarejo norueguês, por volta de 1871, as irmãs Martina e Philippa tentam manter 

vivos os ensinamentos do falecido pai, um conhecido deão e profeta da região que pregava a 

renúncia de todos os prazeres terrenos. Numa noite chuvosa chega em suas casas uma mulher com 

uma carta de um conhecido cantor de ópera com quem tiveram contato muitos anos atrás. Ele 

pede a elas que recebam Babette em sua casa, pois a mesma perdeu tudo que tinha em Paris na 

guerra civil, inclusive o marido e o filho. A única menção que faz das habilidades da refugiada é 



“Babette sabe cozinhar”. Babette demonstra pouca ou nenhuma emoção e pouco se expressa, 

principalmente tendo em vista que nunca aprendeu a falar o idioma local, permanecendo um 

enigma para as irmãs. Após algum tempo, se torna figura admirada por todos no vilarejo, que antes 

a viam com desconfiança. Seus dotes culinários, apesar de reduzidos ao preparo de pratos simples 

e insossos, começam a se manifestar, denota-se aqui a importância dos saberes culinários da 

personagem e sua interação com a comunidade. 

E logo descobriram que, a partir do dia em que Babette encarregou-se da administração da 
casa, seus gastos foram milagrosamente reduzidos e as panelas de sopa e destas adquiriram 
um poder novo e misterioso de estimular e fortalecer os pobres e enfermos. (BLIXEN, 2006, 
p.21) 

Um momento significativo da obra, é quando Babette recebe uma carta dizendo que ganhou a 

loteria francesa no valor de 10 mil francos. As irmãs e todos na cidade creem que Babette logo 

deixará o local e voltará para o seu lar, porém, a cozinheira as surpreende. Babette entra na sala de 

visitas para pedir um favor:  que a deixassem preparar um jantar de comemoração para o 

aniversário do deão.  

Não fora intenção das senhoras que houvesse jantar algum. Uma ceia muito simples com uma 
xicara de café era a refeição mais suntuosa à qual haviam levado qualquer convidado a sentar. 
Mas os olhos negros de Babette eram ansiosos e suplicantes como os de um cachorro: 
concordaram em que fizesse as coisas do seu jeito. Ao ouvir isso, o rosto da cozinheira se 
iluminou. (BLIXEN, 2006, p.27) 

O consentimento para comandar o jantar mudou Babette completamente.  Quando os ingredientes 

do jantar começam a chegar, as irmãs ficam completamente temerosas do que está por vir, crendo 

que aquilo será um grande sacrilégio a memória de seu pai. Martine fica tão impressionada, que 

chega a ter um pesadelo na noite anterior do jantar, convencendo a si e aos outros seguidores da 

religião que Babette é na verdade uma bruxa. Eles então fazem o seguinte voto: “No dia do nosso 

mestre, limparemos nossas línguas de todo paladar e as purificaremos de todo prazer ou aversão 

dos sentidos, resguardando-as e preservando-as para coisas mais elevadas de louvor e ação de 

graças”. (BLIXEN, 2006, p.37) 

 No dia do jantar, as irmãs ficam surpresas com uma carta pedindo para que o general 

Loewenhielm, antigo conhecido e sobrinho de uma das mais antigas seguidoras do deão, tão velha 

que já “perdera todo o sentido do olfato ou do paladar”, pudesse também vir ao jantar. O pedido 

é recebido com alegria por Babette. O general tinha vindo visitar a região, pois algo não parecia 

certo em sua vida. Ele analisa diversos aspectos de sua vida, em busca do que lhe causa essa 

inquietação, e é nesse momento que o narrador nos dá uma perspectiva interessante sobre as 

mulheres da época e sua relação com a comida.  

O jantar em si é um momento quase mágico na narrativa. O grupo de seguidores do deão, que ao 

longo dos anos tinha tido cada vez mais desentendimentos, começa a se lembrar das mensagens 

do deão. Dos seus possíveis milagres, de seus ensinamentos e de sua caridade. A humilde casa se 

enche de luz celestial e o amor fraterno impera ali. A esperança e fé são renovadas. 

Já em Como água para Chocolate, o contexto gastronômico, traça a história de Tita, personagem 

principal da história. Seu nascimento é seguido pela morte de seu pai e, portanto, o luto de sua 

mãe, que não tinha leite para amamenta-la. A menina então é praticamente criada dentro da 



cozinha, junto com Nacha, a cozinheira da família. Como filha caçula, pela tradição da família que 

sua mãe faz questão de manter, Tita nunca poderá se casar, devendo cuidar da sua mãe até o fim 

dos seus dias.  

Aos 15 anos Tita se apaixona um por rapaz e anuncia a mãe que Pedro Muzquiz gostaria de falar 

com ela, ao que a mãe responde que se a intenção dele é pedir a mão dela em casamento, ele 

estará “perdendo o tempo dele e o meu” (p. 13). Tita e a mãe Elena tem uma relação conturbada, 

cheia de brigas e com muita frieza por parte de sua mãe. Ao longo de gerações, ninguém na família 

questionou essa tradição.  

Neste trecho é possível perceber a amplitude da opressão a que Tita é submetida. A mãe, sua 

opressora, crê que a filha deve cumprir a tradição da família, que diz que a menina deve cuidar da 

mãe em tudo que ela precisar até o fim dos seus dias. Sua própria existência é condicionada a 

existência da mãe, sem direito a ter sua individualidade e sua identidade própria.  

A comida aqui também assume um caráter mágico, com a primeira manifestação de poder no 

casamento de Rosaura e Pedro. Mãe Elena obriga Tita a participar do preparo de todos os pratos 

do grande banquete de casamento. A tristeza imensa da menina culmina durante o preparo do 

bolo, quando desata a chorar sobre a massa. Após ingerirem o bolo todos os convidados sentem 

uma grande nostalgia e tristeza, seguidas por um grande mal-estar. “Tita jamais conseguiu 

convencê-la de que acrescentou apenas um ingrediente ao bolo – as lágrimas que derramou 

enquanto o preparo.” (ESQUIVEL, 2014, p. 38) 

Outro grande acontecimento se dá durante o casamento, Nacha, a cozinheira da família La Garza e 

mãe postiça de Tita, falece. A menina logo foi indicada para assumir a cozinha, afinal “Tita era o 

último elo de uma cadeia de cozinheiras que passaram segredos culinários de geração a geração 

desde a época pré-hispânica e era considerada a maior expoente da maravilhosa arte de cozinhar” 

(p. 43). 

É a partir desse momento que Mãe Elena perde um pouco do poder que exerce sobre sua filha. 

Apesar da mesma ainda controlar todos os mantimentos da casa, Tita é a responsável por escolher 

o que será servido à família e, com essa responsabilidade, isso também se torna uma forma de 

expressão de seu ser e um instrumento de mudança na casa dos La Garza. 

Uma prova disso se apresenta quando Tita recebe rosas de Pedro em celebração do seu aniversário 

de um ano como cozinheira da família. A mãe manda Tita jogar as flores fora, mas a menina 

transforma as flores em um prato de Codorna em Pétalas de Rosa. O estranho poder que a filha 

caçula exerce sobre os alimentos que prepara também incide sobre o jantar, que se torna 

fortemente afrodisíaco, fazendo com Gertrudes, irmã do meio, fuja de casa em arroubos de fogo e 

paixão. 

A próxima demonstração mágica de poder ocorre após o nascimento do filho de Pedro, sobrinho 

de Tita. Após passar por um parto muito difícil, Rosaura não consegue amamenta-la. A família 

encontra uma ama de leite para a criança, mas a mesma morre após ser atingida por uma bala 

perdida da revolução mexicana. O bebê tem o mesmo destino de Tita, sendo alimentado pela 

cozinheira da casa. O problema é que o pequeno não aceita as papinhas, pois já estava acostumado 

ao leite.  



O bebê se agarrou ao bico do seio e sugou. Quando viu o rosto do sobrinho se tranquilizar e quando 

ouviu o modo como estava engolindo, começou a suspeitar que algo extraordinário acontecera. Era 

possível que ela estivesse amamentando o bebê? Ela retirou o menino do seio. Uma fina corrente 

de leite pingava. Tita não podia entender aquilo. Era impossível que uma mulher solteira tivesse 

leite, era uma exceção sobrenatural jamais vista naquela época. Quando percebeu que fora 

separada de sua alimentação, a criança começou a chorar de novo. Tita o deixou pegar seu peito 

até que sua fome fosse completamente satisfeita e que ele estivesse dormindo pacificamente, 

como um santo. (ESQUIVEL, 2014, p. 38) 

Nota-se que é através da comida que Tita afirma seu poder sobre a mãe e é também por meio da 

comida que Mãe Elena encontra uma forma de rechaçar esse poder, confidenciando ao médico que 

acha que Tita está colocando veneno em sua comida, pois sente um sabor amargo na mesma. 

Ninguém mais sente esse sabor, somente ele. Ela se convence de que Tita está tentando matá-la 

para se casar com o Dr. Brown.  

Daquele dia em diante recusou completamente qualquer comida preparada por Tita. Mandou 

Chencha assumir essa tarefa e preparar suas refeições. Somente Chencha, e mais ninguém, poderia 

servir-lhe a comida, e precisava prova-la na presença de Mãe Elena antes que ela decidisse comer. 

Porém isso dura pouco. Após mais um de seus acessos de fúria, Mãe Elena expulsa Chencha, 

obrigando Tita a contratar uma cozinheira. Porém, nenhuma das mulheres contratadas suporta as 

exigências e os péssimos modos dela, portanto Mãe Elena é obrigada a comer os alimentos 

produzidos por Tita.  

A comida e a alimentação são realmente fatores muito importantes na obra, regendo todos os 

elementos da narrativa, manifestando-se ao longo de toda a relação conturbada da mãe e da filha, 

e culminando com a morte da mãe, que gira em torno das refeições que ela crê estarem 

envenenadas. Um curioso aspecto é o sabor amargo que só ela sente e que coincide com a 

amargura de mãe Elena com relação à filha que não se comporta da maneira que ela acredita ser 

apropriada.  

Outro trecho interessante é relacionado à Chencha, a empregada da família, que cai em profunda 

depressão após ser expulsa da casa. Ela vai para casa da família para passar alguns dias e tentar se 

recuperar do estupro. Além das imensuráveis consequências que tamanha violência causa em uma 

mulher, Chencha acredita na visão machista da sociedade que a cerca, de que nenhum homem se 

casará com ela por ela não ser mais virgem, afirmando que “Sabe como são os homens. Todos 

dizem que não vão comer um prato requentado” (p. 116).  

 

Considerações à mesa 

Num olhar sobre o espaço social da alimentação no mundo contemporâneo, em especial a Gula, 

não foi libertada do pecado, pois: interesse, desejo, pertencimento, religiosidade e identidade 

cultural são alguns sentimentos que pairam sobre ela, e com o decorrer dos anos foram 

determinando hábitos sociais e práticas de consumo na civilização.  

O conceito da gula é moralizante, porém contextual e repleto de diferentes significados. É a 

representação do “muito” e seu significado carrega um viés cultural, já que “muito“ não quer dizer 



necessariamente “quantidade”. A gula é um símbolo que marca o “muito” no sentido de prazer 

total, seja da comida, da carne, da emoção, do conhecimento ou da fé religiosa. A gula está na boca, 

nos sabores, nas memórias do paladar de cada um. (LODY, 2014, p. 19)  

Em sua dimensão sociocultural alimentar-se é um meio de marcar identidades, de estabelecer 

fronteiras entre segmentos sociais, valores culturais, regras e costumes de cada época. Antes de 

considerar as escolhas alimentares como fruto de uma irracionalidade que atinge apenas alguns, 

como pobres, anoréxicos, bulímicos, obesos e outros, seria melhor pensar nessas escolhas como 

possibilidades sempre presentes para a espécie humana.  

Ao nos alimentarmos, “o mundo penetra o eu”, realiza-se um princípio de incorporação em que 
as substâncias do mundo se tornam a nossa própria carne e, por isso, a alimentação é, ate mais 
do que a sexualidade, “um campo ideológica e moralmente delicado.  (FISCHER; MASSON, 
2010, p.11)  

 Ratificando as palavras de Fischer (2008), podemos concluir que existem regras sociais e que elas 

estão implícitas no ato de comer, onde os comedores seguem sem ter consciência, há o conceito 

desestruturação em função da individualização do ato de comer. Para o autor hoje, não se tem mais 

ao certo quais as regras que devem ser seguidas. Existem muitas informações e conselhos que são 

conflituosos. Não se sabe qual deles são os corretos. Como resultado, existe uma insegurança e 

desconfiança cada vez maior do comedor.  

Ao nos alimentarmos, “o mundo penetra no eu”, realiza-se um princípio de incorporação em 
que as substâncias do mundo se tornam a nossa própria carne e, por isso, a alimentação é, até 
mais do que a sexualidade, “um campo ideológica e moralmente delicado”. Assim, “todas as 
religiões comportam uma dimensão alimentar”, em que as noções do puro e do impuro, da 
hierarquia social e outras são manifestadas nessa relação entre os comedores e as matérias 
ingeríveis provenientes da terra, do ar e das águas. (FISCHER; MASSON, 2010, p. 10) 

De acordo com os autores DOUGLAS; ISHERWOOD (2009) as dimensões culturais e simbólicas do 

consumo, e para a diversidade de motivações no que concerne o ato de consumir. 

A cultura se constrói a partir de práticas tradicionais ao longo do tempo. Ela é vista como padrão 

possível de significados herdados do passado, ao mesmo tempo em que é um abrigo para as 

necessidades interpretativas do presente, levando em consideração que o principal problema da 

vida social é fixar, de modo que eles fiquem estáveis por algum tempo. “Os rituais são convenções 

que constituem definições públicas visíveis. Antes da iniciação, havia um menino, depois dela, um 

homem; antes do rito do casamento, havia duas pessoas livres, depois dele, duas reunidas em 

uma.” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 112). 
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Resumo 
A presente comunicação aborda a transposição de contos tradicionais e clássicos para a série de TV Once 
upon a time, produzida desde 2011 pela rede norte-americana ABC. Permeando o imaginário desde as 
sociedades primitivas, os contos tradicionais produzem cosmogonias que criam uma visão mítica do locus e 
do cosmo. Os contos populares frutos da tradição oral, associados a mitos e lendas, configuram-se ao longo 
da história, adequando-se às culturas e difundindo-se posteriormente através das diversas mídias. A 
transformação das narrativas orais em escritas e, posteriormente, em outros formatos é uma constante ao 
longo da história: divindades tornam-se fadas, bruxas, ninfas, ondinas, dríades e valquírias. A partir do século 
XVII, parte desse imaginário ganha corpo literário em versões compostas por La Fontaine, Perrault, Madame 
D’Aulnoy e Swift, popularizando-se, no século seguinte, como literatura para a infância através de Andersen 
e dos irmãos Grimm. Adam Horowitz e Edward Kitsis, roteiristas e criadores de Once upon a time, propõem 
a reconstrução de contos tradicionais, desenvolvem elementos ficcionais que antecedem a diegese conhecida 
das narrativas. A série apresenta como antagonista a jovem e romântica Regina, cujo percurso narrativo a 
transforma na vilã dos contos, a Rainha Má, madrasta cruel e vingativa de Branca de Neve. Responsável por 
lançar uma terrível maldição sobre todos os personagens dos contos, Regina extingue os finais felizes, 
lançando-os ao mundo cotidiano e sem magia da fictícia cidade de Storybrooke, no Maine, Estados Unidos. 
Os personagens amaldiçoados perdem a memória, submetendo-se aos desmandos de Regina, a prefeita de 
Storybrooke. Seu cúmplice, o duende Rumpelstiltskin, desempenha o papel de um segundo antagonista, que 
entra em confronto tanto com a Rainha como com os demais personagens vitimados pela maldição. 
Abordam-se neste trabalho as diferenças entre a construção dramática da narrativa popular e a narrativa 
audiovisual proposta na série, voltada para o público jovem e adulto.  
Palavras-chave Série de TV Once upon a Time. Branca de Neve. Rainha Má. Literatura infantil e juvenil. 
Roteiro de série de TV. 
 
Abstract 
This paper studies the transposition of traditional tales and classics tales for the TV series Once upon a time, 
produced since 2011 by the American network ABC. Permeating the imaginary from primitive societies, 
traditional tales produce cosmologies that create a mythical view of locus and cosmos. The folk tales came 
from the oral tradition associated with myths and legends, are configured throughout History, adapting to 
cultures and diffusing later through various media. The transformation of oral narratives in written and later 
in other formats is a constant throughout History: divinities become fairies, witches, nymphs, undines, Dryads 
and Valkyries. From the seventeenth century, part of this imaginary wins literary form in composite versions 
of La Fontaine, Perrault, Madame d'Aulnoy and Swift, becoming popular, the next century as literature for 
children by Andersen and the Brothers Grimm. Adam Horowitz and Edward Kitsis, screenwriters and creators 
of Once upon a time, proposed the reconstruction of traditional tales, developing fictional elements prior to 
diegesis known narratives. The series features as antagonist the young and romantic Regina, whose narrative 
journey transforms her into the villain of the tale, the Evil Queen, cruel and vindictive stepmother of Snow 
White. Responsible for launching a terrible curse on all the characters of classic tales, Regina extinguishes 
happy endings, sending them to Storybrooke, Maine, a common city, with an everyday life and without any 
magic. The cursed characters have lost their memory, submitting to outrages of Regina, the mayor of 
Storybrooke. Her accomplice, Rumpelstiltskin, plays the role of a second antagonist who clashes with both the 

                                                           
108 Universidade Anhembi-Morumbi, sandratrabucco@uol.com.br 

 

mailto:sandratrabucco@uol.com.br


Queen and with the other characters victimized by the curse. In this paper, we present differences between 
the dramatic construction of the popular narrative and audiovisual proposal narrative in the series, destined 
to young and adult audiences. 
Keys Words TV series Once upon a Time. Snow White. Evil Queen. Children's and Young Literature. Screenplay 
for TV series. 

 

1 Introdução 

O presente trabalho propõe o estudo da construção dramática da Rainha Má como releitura de 

textos clássicos e sua transposição para a série de TV Once upon a time (OUAT), produzida pela ABC 

e Disney, desde 2011. Os roteiristas da série, Adam Horowitz e Edward Kitsis, também conhecidos 

pelos roteiros da série Lost (2004-2010), propuseram a ideia de Once Upon a Time em 2004, porém, 

a mesma foi engavetada, devido à demanda requerida por Lost. Assim, somente em 2011 é que 

OUAT vai ao ar, com uma proposta inovadora, como expõe Horowitz: 

The idea is to take these characters that we all know collectively and try to find things about them 

that we haven’t explored before. (...) Sometimes it’s a story point, sometimes it’s a thematic 

connection, sometimes it’s a dilemma they face in both worlds that is similar. We are not generally 

retelling the exact same story as the fairy tale world (CBR, 2011). 

Mitos e lendas compõem o imaginário das sociedades, ao construir cosmogonias direcionadas a 

compreender o mundo circundante. Por sua vez, o maravilhoso incide na composição das narrativas 

difundidas através da tradição oral, associando-o a elementos ficcionais. 

Nessa transformação, divindades ganham uma diversidade de aspectos e formas, povoando a 

história mítica e a formação do imaginário das diversas culturas. Assim, fadas, bruxas, magos, 

ninfas, dríades, duendes e valquírias passam a conformar elementos mágicos que transitam entre 

o bem e o mal, entre o belo e o feio, entre a redenção e o castigo, entre a vida e a morte. A partir 

do século XVII, parte desse imaginário ganha corpo literário em versões propostas por La Fontaine, 

Perrault, Madame D’Aulnoy e Swift, com base na tradição oral, popularizando-se como uma escrita 

voltada para a infância através das obras de Jacob (1775-1863) e Wilhelm Grimm (1784-1859), os 

irmãos Grimm, e de Hans Christian Andersen (1805-1875), que fixaram histórias transmitidas 

oralmente de geração a geração, além de lendas, narrativas medievais e contos populares 

celebrados como folclore e, portanto, representativos da cultura nacional. 

A série de TV Once upon a time, lançada em 2011, propõe a reconstrução dos contos tradicionais, 

trabalhando com elementos ficcionais que antecedem a diegese conhecida das narrativas. Nas 

palavras de Horowitz, 

The idea is to take these characters that we all know collectively and try to find things about them 

that we haven’t explored before (...). Sometimes it’s a story point, sometimes it’s a thematic 

connection, sometimes it’s a dilemma they face in both worlds that is similar. We are not generally 

retelling the exact same story as the fairy tale world. (CBR, 2011). 

A série revela como uma jovem romântica se transforma na vilã Regina, a Rainha Má, que lança sua 

maldição sobre todos os personagens dos contos, despojando o mundo encantado dos finais felizes 

na medida em que os condena à vida cotidiana sem magia na cidade de Storybrooke. 



A “dark curse” (“maldição sombria”) lançada pela Rainha Má durante o casamento de Branca de 

Neve e do Príncipe Encantado aprisiona os personagens dos contos uma vida cotidiana numa cidade 

comum – Storybrooke —, onde não há magia e nem finais felizes, perdendo assim os atributos 

mágicos que os diferencia da realidade comum dos mortais. Os personagens amaldiçoados perdem 

a memória, tornam-se fracos e, por isso, submetem-se aos desmandos da Rainha, uma mulher 

hostil e vingativa. Seu cúmplice, o duende Rumpelstiltskin, desempenha o papel de um segundo 

antagonista, que entra em confronto tanto com a Rainha como com os demais personagens 

vitimados pela maldição (Valenzuela, 2016, p. 61).  

A primeira temporada da série Once upon a time propõe duas diegeses diferentes: a Floresta 

Encantada, onde habitam os personagens dos contos, e a diegese de Storybrooke, no Maine (EUA), 

cidade contemporânea onde os personagens vivem a maldição de viver uma vida cotidiana e sem 

magia, e sob os desmandos de Regina, a prefeita da cidade, encarnada pela Rainha Má. 

No piloto da série, após a citação da clássica cena do despertar de Branca de Neve após o beijo do 

Príncipe Encantado, segue-se o casamento de ambos, cercado por seus súditos. No entanto, o final 

feliz dos personagens é abalado durante a cerimônia: a Rainha Má surge, sem ser convidada, e lança 

diante de todos a sua maldição sobre o futuro dos noivos e demais habitantes da Floresta 

Encantada. Esta fórmula da maldição assemelha-se à predestinação lançada no conto “A Bela 

Adormecida”, quando a 13ª. fada, que não fora convidada para a festa, adianta-se à 12ª. e preconiza 

a morte da princesa recém-nascida quando esta completar 15 anos. A 12ª. fada atenua a 

predestinação, determinando que a jovem não morreria, mas ficaria adormecida por 100 anos 

(Grimm, 2012: 43). A maldição da Rainha Má e a da 13ª. fada geram medo e a angústia pelo que 

poderá ocorrer no futuro em especial, nas figuras dos progenitores.  

Em OUAT, a ira da Rainha Má — madrasta de Branca de Neve – deve-se não à inveja despertada 

pela beleza da enteada, mas pela morte precoce de Daniel, um jovem cuidador de cavalos com 

quem Regina, ainda jovem, teria fugido para viver um grande amor. Por sua vez, Regina é filha de 

Cora, mãe malvada e bruxa truculenta, que coleciona corações. Cora arquiteta a morte da mãe de 

Branca de Neve para que Regina se case com o viúvo rei Leopold. Cora coloca seus interesses acima 

de tudo e não aceita o amor de Regina e Daniel, a quem julga indigno. Para aproximar o rei de 

Regina, Cora provoca um acidente com a ainda criança, Branca de Neve. Regina a salva, e aproxima-

se do rei.  

Branca de Neve, contudo, deixou-se enganar por Cora, contando a ela o plano de fuga, explicando 

que Regina não queria se casar com o rei Leopold. Enfurecida, Cora arranca o coração de Daniel e, 

por isso, Regina culpa Branca de Neve por sua infelicidade eterna. Amarga e vingativa, Regina 

dedica sua vida para impedir a felicidade de Branca de Neve. Por sua vez, o duende Rumpelstiltskin 

introduz Regina ao mundo da bruxaria, ensinando-a como livrar-se de Cora, prendendo-a num 

mundo paralelo ao da Floresta Encantada. Regina passa então a temer o retorno de sua mãe. Desse 

modo, a Rainha Má é dominada por dois sentimentos: a ira por sua infelicidade amorosa e o medo 

do retorno de Cora. 

Na primeira versão de Branca de Neve encontrada num manuscrito escrito pelos irmãos Grimm em 

1810, mas nunca publicado, quem inflige todo o sofrimento a Branca de Neve é a sua própria mãe, 



e não a madrasta, por sentir inveja da filha. (Valenzuela, 2016, p. 71). A opção ficcional de matar a 

mãe de Branca de Neve e fazer da antagonista sua madrasta, permite aos autores a associação da 

figura materna à imagem religiosa da Família, vista como uma instituição a ser preservada. Assim, 

em Once upon a time, é Regina quem sofre com a maldade da mãe, justificando de certo modo seu 

comportamento agressivo e assustador. Esta escolha permite a manutenção tanto da tensão 

provocada por uma mãe cruel, como pela madrasta má. Numa perspectiva da Psicologia, “a fantasia 

da madrasta perversa não só preserva a boa mãe intacta, como também evita a necessidade de se 

sentir culpado devido aos pensamentos e desejos zangados em relação a ela” (Bettelheim, 1980: 

245).  

Por outro lado, ocorre a metamorfose da fada madrinha em madrasta ou bruxa, que através de 

poderes maléficos, interfere negativamente na vida da enteada. Regina era gentil e bondosa, a 

ponto de salvar Branca de Neve da morte quando seu cavalo disparou, mesmo sem saber que a 

menina era a filha do rei viúvo e que tudo fora preparado por Cora. Assim, devido à infelicidade no 

amor, Regina passa de salvadora a vilã, de provável madrasta gentil, a cruel malfeitora da enteada 

e dos personagens da Floresta Encantada. 

2 Bruxas e feiticeiras 

O termo “witch” – “Bruxa” – , provém do o Inglês arcaico, "wicce", que significa "mulher mágica", 

que se relaciona com o demônio ou espíritos do mal, capazes de auxiliar na realização de atos 

sobrenaturais (OED, witch). 

A personagem Regina é inicialmente apresentada como uma jovem romântica, apaixonada pelo 

jovem Daniel, considerado seu inferior socialmente, e rejeitado por Cora, mãe de Regina, que sonha 

para a filha um casamento com um rei. A morte do amado, provada por Cora e indiretamente por 

Branca de Neve, é que desperta o lado “sombrio” em Regina, atraindo Rumpelstiltskin e seu desejo 

de ensinar lhe magia. 

Nos contos de fada e contos maravilhosos é constante a posição entre o bem e o mal, em geral, 

representado pelo binômio bruxa/feiticeira versus jovem belo/bela, cujo destino é marcado por 

uma terrível maldição ou presságio, que pode ser modificado através de agentes de intermediação 

positivas, ligados ao bem, como fadas, por exemplo. 

Em OUAT, Regina torna-se em alguns momentos uma bruxa, em outros assume o papel de 

feiticeira. De acordo com Nogueira (2004), magos, feiticeiros e bruxos não apresentam a mesma 

definição ao longo da história. Enquanto na antiguidade os magos vinculavam-se à nobreza e eram 

considerados sábios, por conhecerem alquimia, teologia e filosofia, as feiticeiras surgiram na Idade 

Média, como mulheres que possuíam amplos conhecimentos sobre a natureza e, em especial, sobre 

o uso medicinal de plantas e elementos da natureza. Remédios naturais eram entendidos como 

poções capazes de promover a cura ou, ao contrário, produzir doenças ou malestar, o que associou 

sua imagem a poderes mágicos. 

As bruxas surgiram mais tarde, na Idade Moderna, remetendo-se o termo a pessoas (mais 

diretamente a mulheres) que, segundo a Igreja Católica, teriam pacto com instâncias demoníacas, 

ao cultuar o paganismo através de rituais. Perseguidas pela Inquisição, todos aqueles considerados 



bruxos ou feiticeiros pacediam queimados em fogueiras. Assim, bruxas e feiticeiras tornam-se 

sinônimos dentro deste contexto histórico persecutório (Nogueira, 2004). 

Embora muitos contos de fada surjam no contexto medieval, as versões mais populares são fixadas 

na literatura do século XIX. OUAT constrói o personagem da Rainha Má como um amálgama entre 

o mago, a feiticeira e a bruxa, que conhece alquimia, é capaz de valer-se com habilidade dos 

elementos da natureza e provome o mal através de pactos e do uso da magia. 

3 A Rainha Má na cerimônia de casamento 

A figura da festa de casamento assolada pelo mal impetrado por seres míticos e/ou mágicos é 

recorrente na cultura ocidental. Éris, a deusa da Discórdia, é uma das potestades primordiais da 

mesma geração de Nix (a Noite) e, é apontada por Hesíodo como sendo mãe de outras 

personificações do mesmo tipo, Algos (a Dor), Horcos (o Juramento), Lete (o Esquecimento) e Ponos 

(a Fadiga) e outros flagelos. Éris é a deusa que, mesmo sem ser convidada para o casamento de 

Peleu e Tétis - por seu caráter litigioso -, compareceu ao festejo, lançando o chamado “pomo da 

Discórdia”, uma maçã seria presenteada à deusa mais bela do panteão. O presente torna-se um 

desafio e uma disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite para saber quem era a mais bela e 

ficaria com o pomo. Este conflito terminará por causar a Guerra de Troia. Assim, em Once upon a 

time, Regina assume a função de Éris, da deusa Discórdia, ao aparecer no casamento sem ser 

convidada, interrompendo a alegria vivida na festa e gerando consequências malignas. 

A presença de Regina amedronta a todos os personagens, com exceção de Branca de Neve e do 

Príncipe. Todos os personagens presentes à cerimônia evitam dirigir o olhar em direção a Regina. 

A invasão solitária de Regina constitui uma afronta ao sagrado, ao espaço cerimonial de sentido 

místico onde se efetuam os votos matrimoniais. 

Regina surge na cerimônia trajando preto, caminhando com passos quase flutuantes, e lança sua 

maldição em solo sagrado: o fim dos finais felizes virá quando nascer o primeiro filho do novo casal 

que realiza os votos. Como é comum nos contos, a maldição não é precisa em termos de linguagem, 

propiciando uma ambiguidade. Regina sentencia: “todos perderão aquilo que mais amam”, mas 

não sabem como tudo acontecerá. Regina aproveita-se da incerteza para gerar o medo, numa 

forma de oráculo ou predestinação que determina a morte, seja física, seja metafórica.  

As vestes de Branca de Neve e da Rainha oferecem o contraste entre claro e escuro, reforçando a 

oposição bem e mal. Contudo, Branca de Neve ostenta seu caráter guerreiro: ao ouvir a maldição, 

Branca desembainha a espada de Encantado e a ameaça Regina com a arma, evidenciando sua 

personalidade heroica. 

4 Regina: entre o bem e o mal 

Regina é a personificação do mal, proposta inicialmente como uma versão da Rainha Má do conto 

tradicional dos Irmãos Grimm, Branca de Neve. Há, porém, diferenças evidentes: Regina tinha um 

bom relacionamento com a pequena Branca de Neve, até que Daniel morreu devido a uma 

indiscrição de Branca, ao relatar a Cora que Regina fugiria com Daniel.  

Regina se casa com o pai de Branca, torna-se Rainha, e só então começa seu ódio e sua tentativa 

de vingança com relação tanto a Branca como a Cora. Não há uma preocupação pela beleza ou por 

inveja de Branca, já que ela ainda era uma criança e já estava em suas mãos. O Rei Leopold falece 



e, com isso, Regina vê-se como a toda poderosa, com uma única motivação: impedir a felicidade de 

Branca de Neve.  

A tradição expressão “Espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais bela do que eu”, não 

cumpre a mesma função que enfatiza a inveja pela beleza e juventude de Branca. Regina tem uma 

preocupação: aprender magia para vingar-se da própria mãe, uma bruxa poderosa e temida pela 

própria Regina. É então que Rumpelstiltskin começa a auxiliar Regina, ensinando-lhe os princípios 

da magia, no intuito de vencer Cora. Como reitera Rumpelstiltskin, “toda magia tem seu preço”; o 

preço de dominar a magia é a infelicidade. Regina tem plena consciência desse preço, mas, mesmo 

assim, opta por pagá-lo. 

Já com o domínio da magia, Regina vence Cora, aprisionando a mãe num universo paralelo. No 

entanto, Regina conhece os poderes de Cora e, por isso, passa a temer o seu retorno, sentindo 

permanente insegurança pelo medo gerado pelo possível regresso da própria mãe. 

Livre de Cora, Regina volta seu ódio contra Branca de Neve. Já conhecida como a Rainha Má, ela 

usa o poder político, colocando o exército do Reino aos seus serviços, amedrontando a todos os 

habitantes da Floresta Encantada com seu poder. A Rainha torna-se cada vez mais cruel e 

determinada a produzir a infelicidade. 

Em muitos momentos da série, Regina revela sua insegurança e sua personalidade anterior à morte 

de Daniel: há uma permanente busca de Regina pela própria felicidade, porém, ciente do seu poder, 

assume uma atitude prepotente, ao tentar manipular os sentimentos de todos aqueles que a 

cercam: deseja viver um novo amor, quer cercar-se e oferecer amor, como no caso dos irmãos João 

e Maria (Hansel e Gretel), aos quais oferece o conforto de viver no palácio em troca de deixar o pai 

sozinho. A mesma atitude observa-se na Regina de Storybrooke, quando ela seduz, com seu poder, 

o xerife, deixando-o sob seu jugo. Ao perceber o interesse do xerife por Emma, o xerife perde a 

vida, considerando-o como um traidor. 

A adoção de Henry é uma demonstração do amor que Regina quer dividir, mas não sabe como. O 

nome da criança é uma homenagem e uma compensação pela dor de ter matado o próprio pai — 

Henry — para conseguir realizar um feitiço. A solidão é o pior castigo de Regina e ela nutre o desejo 

de ter amigos, familiares e viver um amor. No entanto, como afirmou Rumpelstiltskin, “a magia tem 

um a preço”, e ela sabe disso: 

Através dos tempos, os poetas revestiram a mulher do sinal do bem e do mal e investiram nela com 

a febre do desejo e do ódio. A história da humanidade pode resumir-se neste enunciado – o desejo 

amoroso e sua satisfação, as desilusões do amor e a angústia são o segredo de todo o bem e de 

todo o mal que existe na terra. A trama de romances, novelas, poemas e epopeias desenrola-se 

dentro do amor, irradiação da bondade divina, simples exercício da sexualidade, autodestruição e 

sadismo, como resumo dos mitos primitivos e literários (Turchi, 2003, p. 135). 

Na teoria junguiana, a “ânima” representa a porção feminina do homem, enquanto que o “ânimus” 

é a porção masculina da mulher. Interessa-nos aqui a “ânima” como elemento do inconsciente 

coletivo, vinculada ao feminino. Regina é possessiva e quer dominar a todos com o seu poder, ela 

deseja o amor, o amor que não recebera da mãe, personagem distante dos preceitos do arquétipo 

materno, que se alia à bondade, à nutridora que oferece condições de crescimento através de 



alimento em seu sentido real ou metafórico, proporcionando sabedoria de elevação espiritual 

(Jung, 2000). Por sua vez, temos na “ânima” a projeção do caráter feminino, que mostra a 

polaridade entre a bondade, da fada, por exemplo, e da maldade, empreendida pela bruxa.  

Regina representa esta ambiguidade arquetípica: ao mesmo tempo, é a mãe nutridora que deseja 

o bem do filho Henry, por outro, é a mãe destrutiva e obscura que não permite o desenvolvimento 

do filho. O medo faz com que Regina assuma as máscaras da crueldade e da bondade, afastando-

se da narrativa tradicional da Rainha Má da Branca de Neve dos Irmãos Grimm. 

5 Considerações finais 

Os contos de fada expressam sonhos e medos, emoções e sentimentos através de mitos e histórias 

que tentam compreender os fatos humanos, como fenômenos sociais (disputa pelo poder, modelos 

de comportamento, conquista de status social), questões éticas (luta entre o bem e o mal, artifícios 

usados para alcançar os objetivos), e necessidades inerentes ao ser humano, através de abordagens 

arquetípicas e contextos culturais.  

Regina dissimula o medo da solidão sobrepondo a máscara da maldade. Sua vingança, dar fim aos 

finais felizes, é compartilhar com todos a sua própria dor. Ela opta por vivenciar uma pseudo 

realidade na qual ostenta o poder, sem a necessidade de enfrentar adversidades (Valenzuela, 

2016), cercando-se de bajuladores ou de pessoas que a temem.  

Como receptores, compartilhamos com os personagens da mesma maldição: o mundo sem magia 

e sem finais felizes é, como anuncia OUAT, “o nosso mundo”, este no qual vivemos.  
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Mais estranho que a ficção: um surpreendente jogo intertextual 

 

Edmundo Gomes Junior109 e Helena Bonito Couto Pereira110 

 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar o filme Mais estranho que a ficção (2006), dirigido por Marc Foster, 
no viés do conceito de intertextualidade, criado por Julia Kristeva. Apresenta-se uma pesquisa sobre as obras 
literárias citadas na película, como as tragédias shakespearianas, Édipo Rei e Frankenstein, dentre outras, e 
seus efeitos na narrativa fílmica, visando assim discutir de que modo a intertextualidade propicia a produção 
de sentido. A mesma teórica, além da intertextualidade, os conceitos de ambivalência e transposição, termos 
empregados posteriormente por outros autores. A análise demonstrou, por intermédio dos intertextos 
presentes no filme, a natureza prometaica da criação ficcional nos termos da jornada do herói (segundo 
Joseph Campbell). Nessa “jornada”, dentre outros aspectos, destacam-se dois: a decadência com a qual os 
criadores devem se confrontar, e as semelhanças entre as representações dos mestres na ficção em relação 
à jornada do herói épico.  
Palavras-chave: Intertextualidade; Cinema; Literatura; Mais estranho que a ficção. 
 
Abstract 
This work aims to analyze the film Stranger than Fiction (2006), directed by Marc Forster, through the concept 
of intertextuality created by Julia Kristeva. It presents a survey of the literary works mentioned in the film, 
such as the Shakespearean tragedies, Oedipus and Frankenstein, among others, and its effects on filmic 
narrative, in order to discuss how intertextuality provides the production of meaning. The same theoretical, 
as well as intertextuality, the concepts of ambivalence and transposition, terms used later by other authors. 
The analysis showed, through intertexts present in the film, the prometaic nature of fictional creation under 
the hero's journey (according to Joseph Campbell). In this "journey", among other aspects, we highlight two: 
the decay with which creators must confront, and the similarities between the representations of the masters 
in fiction in relation to the epic hero's journey. 
Keywords: Intertextuality; film; Literature; Stranger than fiction. 
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Este trabalho discute o filme Mais estranho que a ficção na perspectiva da produção 

cinematográfica como objeto artístico com linguagem própria, mas que se apropria de recursos de 

outras linguagens, como a pintura e a literatura. Ao adotar o viés da intertextualidade, examinam-

se as obras literárias citadas na película e seus efeitos na narrativa fílmica, discute-se o modo pelo 

qual a intertextualidade propicia a produção de sentido. A escolha deste filme deve-se à grande 

quantidade de referências à literatura nele presentes. A partir da narrativa fílmica, comentam-se 

os principais aspectos intertextuais conforme eles são apresentados na obra.  

Partiremos da gênese do conceito de intertextualidade e de sua repercussão epistemológica e 

trabalharemos essa formulação não só na pesquisa sobre as obras citadas, mas também nos efeitos 

de sentido e recursos que são utilizados em comum na Literatura em obras aparentemente sem 

relação com o filme, mas, como a pesquisa indicará, dialogam entre si dentro de um universo 

temático.  

 Sobre o Objeto de Estudo 

Mais estranho que a ficção, título original Stranger than Fiction, conta a estória de Harold Crick (Will 

Ferrell), um solitário auditor da Receita Federal americana (e seu relógio, nas palavras da 

narradora). Harold tinha vida e rotina controladas de modo quase obsessivo-compulsivo, até que 

começa a ouvir uma voz descrevendo seus atos. Passa então a tentar descobrir de quem é essa voz, 

busca a ajuda de uma analista, que lhe recomenda, mediante sua recusa em tomar medicação, a 

procurar um especialista em Literatura. Harold se encontra com o professor Jules Hilbert (Dustin 

Hoffman), que recomenda descobrir se a vida de Harold, caso seja uma obra literária, consiste em 

uma tragédia ou em uma comédia, e é neste trecho específico que iremos focar nossa análise.  

Intertextualidade  

O conceito intertextualidade foi estabelecido por Julia Kristeva, sob a influência do pensamento de 

Bakhtin, autor cuja obra ela se tornou uma das maiores responsáveis pela divulgação. Esse conceito 

tem sido desenvolvido por autores dentre os quais citamos Dominique Maingueneau, Roland 

Barthes e Gérard Genette, leitores da autora búlgara, além de autores contemporâneos a este 

trabalho cuja produção intelectual indica a leitura de ambos. 

Kristeva define o texto como um objeto de três dimensões: o sujeito da escritura, o destinatário e 

os textos anteriores (1974, p. 63). Sendo assim, ao mesmo tempo em que a palavra no texto 

pertence simultaneamente ao sujeito da escritura e ao destinatário, ela também está orientada 

para o corpus literário anterior ou sincrônico.  

Roland Barthes explica que apesar da origem da palavra texto vir do latim textum, significando 

tecido, a trama dos fios que o formam se assemelha muito mais a uma teia de aranha, em que o 

sujeito pode se enrolar qual uma aranha presa em sua própria construção (BARTHES, 1987, p. 82). 

O tecido do texto, portanto, é formado por mais do que linhas horizontais e verticais que se cruzam, 

mas por outros eixos que o trespassam em outros sentidos.   

“Todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de uma 

multiplicidade de outros textos”, diz Kristeva (1974, p. 64), que vê a intertextualidade como uma 

maneira de a história passar por nós, assim como, para a autora, o texto, não é um sistema fechado 



de significado referente a ele mesmo. Ao invés disso, seu significado se deposita na dependência a 

outros textos.  

Compreendendo o filme como um tipo de texto, a intertextualidade se torna importante para o 

cinema pela produção de sentido que as imagens e discursos contidos nos filmes propiciam. 

Diferentes leituras que se pode fazer da narrativa fílmica dependem muito do hábito que sua platéia 

ocasional tem de assistir a filmes com enredos mais elaborados.  

Clüver recorre ao termo referência para estabelecer relações entre textos verbais e imagens (2006, 

p. 134-148), assim como Hoek ressalta o quanto inúmeros tipos de textos, literários ou 

argumentativos, inspiram-se em fontes artísticas e têm um referencial pictural (2006, p. 167). Esta 

referência, segundo o autor, também pode causar o efeito de mise en abyme, isto é, uma narrativa 

dentro da outra, fenômeno que também aponta para a metalinguagem.  

Essa percepção das referências também se manifesta através do ativamente da memória, que 

opera, como elucida Kristeva (1974b), não só num sistema de linguístico, mas também psicológico, 

seja na concepção freudiana, quanto na abordagem junguiana dos arquétipos, ou até mesmo 

dentro de um sistema biológico de aquisição da linguagem em que o sistema de referências aciona 

as experiências particulares de cada sujeito.  

Para David Lodge, a intertextualidade não consiste necessariamente em um adendo decorativo ao 

texto, mas pode se tornar um fator crucial em sua concepção e composição. Lodge elenca um outro 

fator ligado à intertextualidade, o qual ele capitaliza como “Oportunidade Perdida”, quando no 

curso de leitura, encontram-se ecos, antecipações e analogias do próprio trabalho autoral muito 

tempo depois que o último é concluído, tarde demais para se aproveitar a descoberta. Com essa 

afirmação, Lodge mais uma vez infere o quanto o processo de intertextualidade pode se manifestar 

de modo inconsciente. Da mesma forma que Kristeva afirma que a intertextualidade é uma 

manifestação da tradição, e a tradição por sua vez é o exercício da memória de um nicho cultural, 

podemos observar que, tanto para o autor quanto para o leitor, os mecanismos da memória 

tampouco funcionam de forma consciente em sua totalidade.  

Ainda sobre intertextualidade e memória, Tiphaine Samoyault propõe a análise da noção da 

intertextualidade como uma verdadeira reflexão sobre a memória da literatura, considerando-a o 

resultado técnico e objetivo do trabalho constate, sutil e, às vezes, aleatório, das memória da 

escritura. (2008, p. 10-68) (2008, p.10).  

Pensar a intertextualidade como memória permite reconhecer que os liames que 
se elaboram entre os textos não são atribuíveis a uma explicação ou um 
inventário positivista: mas isto não impede que se fique sensível à complexidade 
das interações existentes entre os textos, do ponto de vista da produção tanto 
quanto da recepção. A memória da literatura atua em três níveis que não se 
recobrem jamais inteiramente: a memória trazida pelo texto, memória do autor 
e a memória do leitor. (op. cit., p. 143) 

Tendo em vista essa atuação, e considerando que neste trabalho a análise intertextual tomará um 

caminho inverso de uma crítica tradicional de classificação dos intertextos, identificaremos os 

textos literários dentro de um objeto de outra mídia e não o contrário. Seguiremos Clüver e Lodge 

e consideraremos como referência as diversas manifestações de intertexto, afim de, como propõem 



Kristeva e Samoyault, atermo-nos à intertextualidade como um exercício de acionamento de outros 

textos por seus leitores e não à sua classificação.  

Investigação literária: um exercício de intertextualidade 

Na segunda visita a Hilbert, o professor saúda Harold (31 min 45 s): 

[ Prof. Jules Hilbert:] - Sr. Crick, entre, por favor. Como vai? 

[ Harold Crick: ] - Bem, na verdade.  

- [...] Parece que a nossa narradora ainda não o matou. [...] Contou os degraus lá fora? 

- Não.  

- Claro que não. Eu providenciei um teste - emocionante, não? - com 23 perguntas, que eu acho 

que poderão ajudar a revelar mais coisas acerca dessa narradora. Agora, Howard... 

- Harold.  

- Harold. Elas podem parecer tolas, mas sua sinceridade é fundamental. Então, sabemos que a voz 

é de mulher, a estória envolve a sua morte, é atual, em inglês e presumo que a autora tenha um 

conhecimento superficial da cidade. [...] Primeira pergunta: Alguém deixou algum presente à sua 

porta recentemente? Chicletes? Dinheiro? Um cavalo gigante de madeira? 

Temos o primeiro vislumbre do método de investigação literária do professor. Como primeiro 

impulso, Hilbert especula com a mesma pergunta três gêneros narrativos como possíveis origens 

para a estória de Harold: uma estória infantil, um romance e um poema épico.  

Doces como presentes estão geralmente relacionados a fábulas e estórias infantis, dentre elas João 

e Maria, conto de fadas da tradição oral em muitos países, e A Fantástica Fábrica de Chocolates, de 

Roald Dahl. Dentre essas muitas estórias, destaca-se o livro infantil A Birthday for Frances, por 

Russell Hoban (1925 – 2011), em que a personagem principal, Frances, vai a uma loja de doces com 

seu pai, e gasta o valor de duas mesadas para comprar uma barra de Chompo, uma guloseima 

imaginada, e quatro chicletes, para dar de presente a sua irmã Gloria.  

A segunda especulação do professor é sobre a ocorrência de algum dinheiro deixado à porta de 

Harold. A estória mais conhecida onde isso acontece é no romance folhetinesco Um conto de duas 

cidades¸ de Charles Dickens. Nele, um médico de família nobre francesa, Dr. Manette, é aprisionado 

na Bastilha por dezoito anos após receber um montante de dinheiro em sua porta. A prisão causa 

sua loucura e isolamento. Manette representa, em muitos sentidos, o herói romântico, que se 

sacrifica por uma causa. Apesar de a maioria das artes contemporâneas estarem denominadas 

como num período pós-modernista, devemos observar o quanto o entretenimento para as grandes 

massas ainda tem suas estruturas presas ao romantismo: ora o final feliz que supera todas as 

barreiras, ora o trágico no sentido de sacrifício, e essa dicotomia também faz parte da narrativa de 

Mais estranho que a ficção, configurando um dos dilemas da estória.  

Em O poder do mito (1990, p. 104-136), Joseph Campbell faz uma análise sobre o sacrifício de herói 

clássicos e modernos, afirmando que é por meio dele que há a bem-aventurança, porém o sujeito 

contemporâneo, influenciado pelo Cristianismo e por novas posturas filosóficas, não mais vê a 

morte biológica como a única solução:  



O Novo Testamento ensina a morrer para si mesmo, literalmente, sofrendo a dor da morte para o 

mundo e seus valores. Esse é o vocabulário dos místicos. Agora, o suicídio também é um ato 

simbólico. Ele rejeita a postura psicológica em que você se encontra num dado momento, de modo 

que você deseja ingressar noutro melhor. Você morre para a vida em curso, a fim de ingressar em 

outra, de alguma espécie. Mas, como diz Jung, é melhor você não se deixar envolver numa situação 

simbólica. Você não precisa morrer literalmente, fisicamente. Tudo o que tem a fazer é morrer 

espiritualmente e renascer para um modo de vida mais aberto. (Ibid., p. 127) 

Podemos identificar, também no discurso de Campbell, a intertextualidade na citação ao texto 

bíblico, e ela também está presente em algumas das obras citadas pelo professor e nas alusões 

presentes em Mais estranho que a ficção, como veremos posteriormente. Campbell também se 

baseia em Jung, que atribuiu alguns mitos a situações simbólicas: 

O indivíduo é a realidade única. Quanto mais nos afastamos dele para nos aproximarmos de idéias 

abstratas sobre o homo sapiens mais probabilidades temos de erro. Nesta época de convulsões 

sociais e mudanças drásticas é impor-tante sabermos mais a respeito do ser humano, pois muito 

depende das suas qualidades mentais e morais. Para observarmos as coisas na sua justa perspectiva 

precisamos, porém, entender tanto o passado do homem quanto o seu presente. Daí a importância 

essencial de compreendermos mitos e símbolos.  (JUNG, 2008, p. 58) 

Dentre esses mitos e símbolos, encontra-se a terceira referência a obras literárias feita pelo 

professor, mais absurda para Harold, porém mais reconhecível para o espectador: o cavalo de Tróia, 

presente na Ilíada. O poema épico grego relata a visão de Homero (ou creditada a ele) do último 

ano da Guerra de Troia, cujo tema central é a cólera de Aquiles. Quem recebe o cavalo de presente, 

porém, é Páris, descrito pelo próprio irmão como “denodado, mas tíbio e inerte e mole” (HOMERO, 

2009, p. 163), ao contrário dos outros heróis são referidos por toda a epopéia pelos mais valorosos 

epítetos: Aquiles era chamado “de pés velozes”, “brilhante”, “semelhante aos deuses”; Ulisses, “o 

ardiloso”, “a glória dos aqueus”, “comparável a Zeus em Prudência”, “paciente e divino”; Heitor, 

nobre e “dos mil artifícios”; enquanto isso, Páris é “formoso”, “divo”. Tanto Paris como Harold, 

portanto, não possuem atributos físicos e intelectuais aplicáveis na guerra, não se enquadrando no 

conceito de herói épico.  

Continuando a entrevista, Professor Hilbert faz a próxima questão: “Sente-se tentado a solucionar 

assassinatos em grandes mansões luxuosas [...] às quais pode não ter sido convidado?” (Tradução 

nosssa) (33min 00s.) Com essa pergunta Hilbert não trata de uma obra específica, mas de todo um 

gênero literário: o romance policial, cujo precursor foi Edgar Allan Poe (1809-1849), com o conto 

Os Assassinatos da Rua Morgue, publicado em 1841. O conto deu origem a mais duas estórias com 

a personagem principal, o detetive Dupin, e é considerado como uma influência para a criação de 

Sherlock Holmes, personagem de Arthur Conan Doyle, (1859-1930) pertencente ao mesmo gênero, 

assim como o detetive Hercule Poirot criado por Agatha Christie (1890-1976). A investigação 

criminal, porém, é um tema que remonta bem antes de Poe: mesmo Édipo Rei pode ser considerado 

uma estória de investigação, pelo clima mistério na estruturação da peça: há interrogatórios, 

testemunhas, um plot twist, isto é, uma mudança abrupta no enredo que volta a narrativa para um 

aspecto ou personagem específico. Também em As Mil e uma Noites há um conto intitulado As Três 

Maçãs em que é encontrada uma urna com um corpo de uma jovem em pedaços em seu interior e 



suas personagens tentam descobrir o autor do assassinato. Sendo assim, o gênero de investigação, 

não necessariamente policial, possui um corpus textual imenso. Porém, como todo bom acadêmico, 

o professor delimita o tema e define um subgênero, o chamado, em inglês, de locked room mystery 

( que pode ser traduzido como “mistério a portas trancadas”). Em Tipologia do romance policial, 

Tzvetan Todorov faz um apanhado de um vasto número de romances policiais, e analisa a estrutura 

dessas obras:  

Na base do romance de enigma encontramos uma dualidade, e é ela que nos vai guiar para 

descrevê-lo. Esse romance não contém uma, mas duas histórias: a história do crime e a história do 

inquérito. Em sua forma mais pura, essas duas histórias não têm nenhum ponto comum. 

(TODOROV, 2006, p. 96) 

Assim como no romance policial, há em Mais estranho que a ficção duas histórias iniciais, a do 

planejamento da morte da personagem pela escritora, e a investigação de Harold buscando sua 

assassina.  

A metalinguagem, neste caso manifestada pela suposição de um leitor, torna-se, segundo Todorov, 

necessária no romance policial. Ela visa, porém, a naturalidade, enquanto no filme, causa 

estranhamento. O fato de a narradora ser onisciente também descarta a possibilidade de a vida de 

Harold ser um romance policial, porém este momento de investigação que o protagonista 

compartilha com o professor remete ao tema principal deste gênero: a busca pela verdade. Neste 

caso, eles tentam, dentro de uma sala fechada, desvendar o crime antes que ele aconteça, apesar 

de já premeditado pela narradora, que apenas não decidiu ainda como Harold irá morrer, o que o 

professor também tenta descobrir ( 33 min 25 s) :  

[ Professor Hilbert: ] - Numa escala de 1 a 10 qual a probabilidade de você ser assassinado? 

[ Harold: ] - Assassinado? 

- Um sendo muito improvável e 10, esperando a cada esquina.  

- Não faço ideia... 

- Ok, deixe-me reformular. Você é rei de alguma coisa? 

- Tipo o quê? 

- Qualquer coisa.  

- Rei das pistas no boliche local. (...) Rei das pistas, rei dos trolls.  

- “Rei dos trolls”? 

- É, de uma terra clandestina sob as ripas do seu assoalho. Qualquer coisa? 

- Não. Não. Isso é ridículo.  

- Concordo, mas comecemos nas mais ridículas e retrocedemos.  

O professor precisa delimitar a natureza de um possível assassinato, já que os homicídios 

acontecem em todos os gêneros literários e escritos, mitos (até mesmo no quarto capítulo do texto 

bíblico, logo após a criação do mundo, um irmão mata outro).  Ao perguntar se Harold é rei de 

alguma coisa, Hilbert possivelmente especula sobre os reis das peças de William Shakespeare: em 

Hamlet, o pai é assassinado pelo tio; em Ricardo  III, os reis Henrique VI,  Eduardo IV e o próprio 



Ricardo também são mortos; o rei Duncan e seu sucessor, MacBeth; Alonso, rei de Nápoles, 

também tem seu assassinato sendo planejado em A Tempestade; O Rei Lear morre de desgosto 

pela morte de sua filha; em Vida e morte do Rei João, ele é envenenado e Ricardo II é assassinado 

na prisão. Ser coroado rei nas peças de Shakespeare era, portanto, tornar-se um alvo.  

Continuando a questionar sobre os reis, neste mesmo diálogo que já citamos, percebemos um jogo 

de palavras no idioma original: “Are you the king of anything? […] Anything. King of the lanes at the 

local bowling alley. […]King of the lanes. King of the trolls” (33min 41s). Existe uma ambiguidade na 

palavra “lane”, que pode ser traduzida como “faixa”, “pista”, “rota” ou “via”.  A expressão “down 

the memory lane” significa rever o passado, como se aquele que faz a retrospectiva descesse uma 

estrada revendo suas memórias. Lane também é o nome um vilarejo rural (que em inglês são 

chamados de hamlets) localizado em West Yorshire, parte do condado de Yorkshire, o maior da 

Inglaterra, que dá título a uma outra tragédia, que por décadas fora atribuída a William 

Shakespeare, mas que posteriormente foi creditada a Thomas Middleton: A Yorkshire Tragedy. 

Nessa sangrenta peça, um homem mata sua mulher e dois filhos e é executado no desfecho final.  

Hilbert abandona por um momento as referências a textos clássicos, e pergunta a Harold se ele é 

rei do boliche local, e por trás disso também especula um assassinato: no romance policial By the 

balls, Jim Pascoe e Tom Fassbender, o campeão de boliche da cidade, Joe Biggs, é assassinado. 

Próximo à solução do mistério, o narrador jocosamente indica para seu gênero: “It was Suzi who 

made a passing joke about this being a detective story, and as it goes in all good detective stories, 

it was now time to stake out the widow’s house to see what might develop”.111 (p. 380, 1998). 

Sendo assim, a metalinguagem também permeia a livro pulp. 

Adiante, Hilbert pergunta se alguma parte de Harold já foi parte de mais alguém (34min 09s): 

[Harold:] - Como, se tenho o braço de alguém?  

[Prof. Hilbert:] [Prof. Hilbert:] - É possível que alguma vez você tenha sido feito de pedra, madeira, 

detergente, partes de cadáveres ou de terra abençoada por rabinos anciões? 

Ao perguntar se Harold fora feito de pedra, Hilbert abre possibilidade para investigar outras 

criaturas místicas. Os seres de pedra estão dentre as primeiras criações mitológicas, como a 

Galateia, estátua esculpida por Pigmaleão, cuja origem Ovídio conta no Canto X de Metamorfoses 

(1983, p. 189) em que a deusa Vênus se comove pelo quanto Pigmaleão se afeiçoa pela estátua, e 

lhe dá vida.   

A vida também é concedida à marionete de madeira no romance As Aventuras de Pinóquio (2002), 

escrito por Carlo Collodi (1826-1890) e publicado em 1883. Diferente da origem dada na adaptação 

para filme dos estúdios Disney, Pinóquio é feito de uma madeira falante.  Enquanto fazia o boneco, 

Gepeto percebe que os olhos se movem, e pergunta: “Occhiacci di legno, perché mi guardate?”** 

(COLLODI, 2002, p. 7) O estranhamento e o confronto entre Gepeto e o boneco continuam: quando 

                                                           

111 “Foi Suzy que fez piada sobre essa ser uma estória de detetive, e como acontece e toda boa estórias de detetives, 
agora era hora de fuçar a casa de viúva para ver o que podia acontecer.” (Tradução nossa) 

 
 
 



termina a boca, Pinóquio ri zombando do artesão, e lhe mostra a língua. Ao terminar os braços, a 

marionete arranca a peruca de Gepeto. Ao terminar as pernas, sentiu um chute. Gepeto se 

arrepende de sua criação, que foge pela porta assim que tem chance. Quando alcança o boneco, as 

pessoas na rua se comovem pela criatura sendo arrastada pelo velho, e Gepeto é preso, sem causar 

nenhum remorso em Pinóquio.  

Outra grande diferença do Pinóquio de Collodi e da animação de 1940 é a constante presença da 

morte no livro. Pinóquio mata o Grilo Falante (COLLODI, 2002, p. 11), a fada se apresenta como 

uma menina morta, apresenta-se novamente como adulta e morre novamente nos capítulos XXIII 

e XXIV. O boneco de madeira é enforcado no capítulo XV, tem uma pedra amarrada aos pés e é 

afogado no capítulo XXXIII, é engolido pelo tubarão Átila, de mil e quinhentos metros de 

comprimento no capítulo XXIV.  

O renascimento de Gepeto se dá através de seu rejuvenescimento, e de Pinóquio em se tornar um 

garoto real de verdade. Neste ponto Harold e Pinóquio também coincidem, pois ambos afirmam 

serem reais, porém são questionados pelas circunstâncias das estórias a que pertencem. Ambos 

também buscam seus criadores por boa parte da trama, e têm seus modos de viver modificados 

depois de encontrá-los.  

Além da fábula de Pinóquio, são explorados outros mitos. O mito de Prometeu é mais uma vez 

evocado com a citação a Frankenstein, monstro criado com partes de cadáveres. Curiosamente, o 

título original do romance, possui um aposto em seu idioma original: Frankenstein: or the Modern 

Prometheus. Sua autora, Mary Shelley (1797-1851), já possuía noções de intertextualidade, e cita 

diretamente dezenas de obras durante o romance: A Ilíada, A Tempestade e no Sonho de Uma Noite 

de Verão de William Shakespeare; o Paraíso Perdido de Milton (Ibid., p. 9); The Rime of the Ancient 

Mariner (O Conto do Velho Marinheiro), poema do inglês Samuel Taylor Coleridge; cita também de 

livros de cunho científico, como Cornélio Agripa, Paracelso e Alberto Magno.  (Ibid., p. 31); cita 

livros cujos títulos insinuam o desfecho da obra, como As Ruínas ou Meditações sobre as Revoluções 

dos Impérios, de Volney  (Ibid., p. 97), além de obras em que a tragédia e a decadência são uma 

constante temática, como Vidas paralelas, de Plutarco, e Os sofrimentos do jovem Werther (Ibid., 

p. 104). 

Ao nos depararmos com esse mosaico de citações, percebemos uma armadilha da 

intertextualidade, visto que a pesquisa intertextual leva a caminho nos quais o estudioso pode se 

perder, dada a impossibilidade de esgotar todo um texto: metaforicamente falando, como no conto 

Do rigor da ciência, em que Borges (2000, p. 75) cita Viajes de varones Prudentes, de Suarez 

Miranda, corre-se um risco de tentar criar um mapa maior que a cidade descrita. Para Roland 

Barthes, um dos prazeres do texto está na intertextualidade, pois um texto sempre remete a outro, 

num fenômeno que o autor descreve como “simplesmente uma lembrança circular. E é bem isto o 

intertexto: a impossibilidade de viver fora do texto infinito quer esse texto seja Proust, ou o jornal 

diário, ou a tela de televisão: o livro faz o sentido, o sentido faz a vida” (BARTHES, 1987, p. 49, grifos 

do autor).  Neste sentido, esperamos que esta análise servira para aumentar o prazer da 

interpretação do filme.   

Considerações finais 



Levando em conta seu processo de produção de sentido, podemos concluir que a intertextualidade 

tem uma função metonímica dentro do texto. O processo pelo qual as partes remetem ao todo, 

porém, depende daqueles que as contemplam, ou como afirma Laurent Jenny, a intertextualidade 

funciona como espelho dos sujeitos (p. 47, 1979).  

Dentro das manifestações de intertextualidade está a mise en abyme, que a aproxima 

intertextualidade da metalinguagem, e consequentemente traz a reflexão sobre o metatexto e a 

metaficção. Esse viés de estudo, entretanto, merece uma pesquisa à parte, visto que sua teoria 

ainda tem ligações maiores com a reflexão sobre a língua e a linguagem do que com a teoria 

literária, além dos aspectos filosóficos que carecem ser aprofundados para tal estudo, dentre eles 

as questões existenciais que a desestruturação da narrativa provoca através da metalinguagem, 

como pode ser constatado em O Mundo de Sofia, cuja reflexão filosófica é evidente na temática da 

obra.  

O diálogo no texto cinematográfico, assim como no teatral, serve para revelar aspectos das 

personagens que dificilmente poderiam ter sido notadas ou ter recebido a devida atenção, além do 

que, dependendo do gênero da obra, é o que a sustenta. Ao analisar as falas do professor, não pelo 

aspecto formal, mas pelos seus significados, foi possível identificar uma gama de referências que 

justificam a escolha da personagem para ajudar o protagonista, pois o conhecimento do mundo 

ficcional lhe permitia antecipar os desdobramentos da narrativa. Mesmo se tratando de uma obra 

moderna, a estrutura da jornada do herói clássico foi mantida.  

Em Mais estranho que a ficção essa jornada, própria do gênero épico, também transita para o 

romance policial, a tragédia, a comédia, os mitos, e finalmente para as obras em que a relação entre 

criador e criatura é evidenciada. Para nossa surpresa, na leitura dessas obras citadas, sobretudo em 

Frankestein e Pinóquio, foi possível perceber que a intertextualidade se manifestou além da simples 

referência, trazendo toda uma estrutura temática em comum, que inclui as questões do abandono 

pelo criador, do confronto entre criador e criatura, da decadência do criador, da citação como 

antecipação do desfecho e da obrigatoriedade da morte do herói como conclusão da estória.  

Pela grande variedade de objetos aos quais a análise sobre o filme remete, contrastando com as 

delimitação necessária para o trabalho acadêmico, esta pesquisa abre possibilidade para futuros 

desdobramentos, dentre eles o aprofundamento da análise no viés da metalinguagem e a 

assimilação de outras obras não citadas neste trabalho.  
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Lovecraft, o Horror no Cinema 

Yuri Garcia 112 
 

Resumo 
O presente trabalho tem como intuito analisar a obra do escritor H. P. Lovecraft e suas transposições 
cinematográficas. Após sua morte, a mitologia criada pelo autor começa a penetrar em nossa cultura cada 
vez mais, chegando ao ponto de ser utilizada na filosofia e em diversas outras áreas do saber. Enquanto isso, 
a cultura midiática se apropria de seus elementos de maneira direta e indireta propagando suas criações e 
utilizando-as como inspiração para diversos outros artistas. Atualmente, não apenas encontramos suas obras 
adaptadas para diversas mídias como cinema, histórias em quadrinho e videogames, mas também é possível 
detectar a penetração de elementos da sua complexa mitologia em ambientes midiáticos, como o grimório 
“Necromicon” (visto em diversos filmes e na graphic novel de mesmo nome de Alan Moore) ou o “Asilo 
Arkham” (encontrado em Gotham City, que constitui parte integral do universo de quadrinhos do 
personagem Batman da DC Comics fazendo referência à cidade fictícia criada pelo autor de Providence e 
frequentemente utilizada em seus contos). A ideia de “Remediation” apresentada pelos autores Jay Bolter e 
Richard Grusin em seu livro de mesmo nome, nos mostra a relação que um meio possui com o outro, tanto 
em termos de linguagem como até em conteúdos (tal ideia sendo abertamente inspirada por mcluhaniana). 
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Lovecraft se enquadra perfeitamente nessa perspectiva, a penetração de sua obra em nossa cultura e suas 
constantes apropriações por diversos pensadores113 nos mostra como o autor serve não só na chamada 
“cultura de massa”, como também na “cultura erudita”114. A complexidade por trás de seus contos aponta 
para uma profunda reformulação da noção tradicional de mito, elaborando um panteão de deuses 
monstruosos inteiramente indiferentes ao homem. 
Contudo, a relação de Lovecraft com o cinema é emblemática. Seus contos adquirem (na maior parte dos 
casos) um caráter “trash” ao serem adaptados para o cinema, enquanto com filmes que apenas se utilizam 
de seus elementos não ocorre necessariamente o mesmo. Através de uma pequena investigação sobre 
algumas de suas incursões no cinema, tentaremos pensar na relação entre o autor e sua obra e seu reflexo 
no resultado de suas adaptações.  
Palavras-chave: Lovecraft; cinema; horror; trash; transposições. 
 
Abstract 
This work aims to examine the work of the writer H. P. Lovecraft and his cinematographic transpositions. After 
his death, the mythology created by the author begins to penetrate increasingly in our culture, to the point of 
being used in philosophy and in several other areas of knowledge. Meanwhile, the media culture appropriates 
its elements directly and indirectly spreading his creations and using them as inspiration for many other 
artists. Nowadays, not only his works can be found adapted for various media like movies, comic books and 
video games, but it is also possible to detect the penetration of elements of his complex mythology in other 
media environments, like the grimoire “Necromicon” (seen in many movies and in Alan Moore’s graphic novel 
of the same name) or the “Arkham Asylum” (found in Gotham city, which is an integral part of the comic book 
universe of the character Batman of DC Comics referring to the fictional town created by the author of 
Providence and often used in his tales). The idea of “Remediation” presented by the authors Jay Bolter and 
Richard Grusin in their book of the same name, shows us the relationship that one medium has with another, 
in terms of language and in content (such idea being openly inspired in McLuhan). 
Lovecraft fits perfectly in this perspective, the penetration of his works in our culture and its constant 
appropriation by various thinkers shows how the author is used not only in the “mass culture”, but also in the 
“high culture”. The complexity behind his stories points to a deep reformulation of the traditional notion of 
myth, developing a pantheon of monstrous gods entirely indifferent to man. 
However, Lovecraft’s relationship with cinema is emblematic. His tales acquire (in most cases) “trash” 
characteristic to be adapted to film, while with movies that only use of its elements is not necessarily the 
same. Through a quick view on some of his forays into cinema, we will try to think of the relationship between 
the author and his work and its reflection in the results of its adaptations. 
Key-words: Lovecraft; cinema; horror; trash; transpositions. 

 

Introdução 

Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de Agosto de 1890, na cidade de Providence, Rhode Island, 

e morreu em 15 de Março de 1937, precisamente num momento em que parecia atingir sua 

maturidade intelectual e literária, ensaiando um início de reconhecimento que apontava para seu 

ápice como escritor. Em vida, não chegou a se tornar um artista de grande repercussão, tendo sido 

apenas um autor de contos e ensaios publicados em revistas amadoras (como Weird Tales, Amazing 

Stories etc)115. Mesmo assim, possuía fiéis seguidores do seu trabalho, que contribuíram para fazer 

                                                           

113 Aqui podemos destacar como de maior destaque a obra do crítico literário Michel Houellebecq. “H. P. Lovecraft: 
Against the World, Against Life.” (2005) e do filósofo Graham Harman “Weird Realism: Lovecraft and Philosophy” 
(2011). 

114 Não pretendo cair em dicotomias como “cultura de massa” e “cultura erudita”. Qualquer utilização no texto servirá 
apenas como um operador teórico. 

115 Para mais detalhes sobre a vida do autor, consultar a bibliografia “A Dreamer and a Visionary: H. P. Lovecraft in his 
time” (2001) de S. T. Joshi ou sua tradução para português sob o pobre título “A Vida de H. P. Lovecraft” (2014) 



algumas de suas últimas obras chegarem às prensas. Não muito tempo após sua morte, histórias 

do autor começam a se firmar no cenário da literatura de horror, destacando-o como um dos 

principais nomes do gênero e conquistando legiões cada vez maiores de admiradores entre nichos 

de públicos específicos. 

Lovecraft não é reconhecido por uma história em particular, mas pelo criativo e complexo 

desenvolvimento de uma mitologia que podemos encontrar permeando a maioria de suas 

narrações. Mesmo com contos mais famosos podendo ser destacados como “At the Mountains of 

Madness” ou “The Call of Cthulhu”, o autor tem seu maior mérito em sua obra como um todo se 

complementando e referenciando a criação de um universo assustador. 

O escritor nos apresenta seres indescritíveis e cria ficções que ultrapassam os limites da 

racionalidade. Seu mundo imaginário representa o ser humano como criatura abandonada em um 

cosmos indiferente à sua existência, dando forma a uma peculiar mitologia não (ou mesmo anti) 

antropocêntrica. Espécies alienígenas muito superiores teriam dominado a Terra em um passado 

remoto e aguardam adormecidas seu retorno em um futuro apocalíptico116. Dessa forma, o autor 

nos apresenta um conceito de divindade que prescinde dos homens e habita outra(s) 

dimensão(ões), possuindo noções de tempo e espaço muito além da capacidade da compreensão 

humana. 

Esse conjunto de mitos e narrativas, que, além de tudo, poderia ser qualificado como uma espécie 

de trabalho colaborativo nos moldes da atual cultura digital, recebeu de August Derleth (um 

escritor e fiel seguidor que, assim como outros, também desenvolvia contos a partir das criações 

lovecraftianas) a designação de “Cthulhu Mythos”. “Criando suas visões, então, Lovecraft 

estabeleceu as lendas de Cthulhu, uma de suas mais famosas e mais populares criações 

imaginárias.” (KUTRIEH, 1985, p.41)117  

O autor traz a ideia de mito na modernidade com uma nova face, a do horror inumano. Suas 

descrições estão muito distantes das clássicas narrativas de esperança e salvação que Deus (ou os 

deuses do politeísmo) costumavam prometer à humanidade. Em vez disso, a Lovecraft pode 

provavelmente ser creditada a invenção da primeira mitologia legitimamente pós- ou anti-

humanista. (LUDUEÑA, 2013) 

Lovecraft evoca uma noção de religiosidade totalmente relacionada às materialidades ao propor 

divindades monstruosas, cujo corpo é altamente importante ao promover o horror e ao apelar para 

uma mitologia de seres que, uma vez que retornarem, são corpóreos e tangíveis, diferentes das 

clássicas noções de intangibilidade, incorporeidade e espiritualidade. 

Seu cosmicismo é baseado em um deslocamento do antropocentrismo para a figura do monstro 

que possui, por sua vez, um caráter divino. O espantoso em Lovecraft é material, rompe a barreira 

                                                           

116 Nesse sentido, é possível especular que seu impacto na cultura contemporânea (por exemplo, em formas de literatura 
esotérica popular ou na vertente de “Eram os Deuses Astronautas”, de Erik Von Däniken) foi ainda maior do que se 
poderia pressupor à primeira vista. Ver a curiosa tese de Jason Colavito “The Cult of Ancient Gods: H. P. Lovecraft and 
Extraterrestrial Pop Culture” (2005). 

117 Todas as traduções nesse texto, quando não apontadas o contrário são de nossa autoria. “In creating his visions, then, 
Lovecraft has established the Cthulhu legends, one of the best-known and most popular of his imaginative creations.” 
(KUTRIEH, 1985, p.41). 



entre o fantástico e o explicável. A dualidade entre Logos e Mythos, razão e crença, não existe em 

sua obra. A mitologia é explicada e comprovada em suas histórias que costumam centrar-se em 

uma narração em primeira pessoa de um indivíduo ligado a razão (cientista, historiador etc), 

descobrindo o horror sobrenatural através de investigações. “Também o mito encontra formas de 

expressão variadas, brechas por entre as quais flui para o interior do mundo racionalizado, mesmo 

nos mais fechados bastiões científicos.” (FELINTO, 2008, p.43) 

Desse modo, ao abordarmos essa relação de permanência, devoção e reprodução do mito de 

Lovecraft, nos deparamos com múltiplas questões que valem ser destacadas. Inicialmente, 

percebemos que, após sua morte, inaugura-se um processo que muito se assemelha às fan-fictions 

tão popularmente manifestadas na contemporaneidade. Aqui, nos deparamos com um 

interessante paradoxo. Em Lovecraft, o fenômeno “cult”118 atinge toda sua potência, manifestando-

se como uma adoração divina do autor e do tratamento de sua obra como escritura sagrada, porém 

essa obra sagrada é continuada por seus seguidores que tentam superar a original (num processo 

que talvez até mesmo extrapole os mecanismos da “angústia da influência” de Harold Bloom119). 

Sua mitologia prevê um destino cruel para a humanidade, contudo, sublinha um paradoxo ao 

pensarmos como consegue se estabelecer de forma tão pregnante na cultura contemporânea. 

Quanto mais aterrador e anti-humano é determinado aspecto do mito, mais nos sentimos atraídos 

por ele. E essa atração não se dá somente em um plano da curiosidade sobre sua obra, mas também 

através da propagação e contínua reelaboração desta. Mesmo se pensarmos no conceito de 

apropriação desenvolvido por Roger Chartier (1996), que aponta para a pluralidade nas 

possibilidades interpretativas de leitura, dificilmente concluiríamos que a perspectiva pessimista 

que Lovecraft descreve para o futuro da humanidade possa ser compreendida em grande escala 

como um diagnóstico otimista e esperançoso para o homem. 

Ou seja, mesmo percebendo que o destino da humanidade para Lovecraft é apocalíptico e que nós 

nos encontramos em uma posição inferior aos poderosos habitantes extraterrestres do planeta 

(“the Old Ones”), nos sentimos atraídos por essa concepção120. Não satisfeitos, reproduzimos essa 

mitologia dando vida a essa ficção e criando novos produtos midiáticos baseados no imaginário 

Lovecraftiano.  

Nesse caso, pensaremos aqui rapidamente no diálogo que sua obra tem com o cinema. Mais 

especificamente, suas transposições cinematográficas que se iniciam na década de 60 e atingem 

seu ápice na década de 80 com as produções de Stuart Gordon. Atualmente, o fenômeno de 

apropriação de sua literatura para o cinema continua forte, principalmente se pensarmos que 

vivemos um momento em que cada vez mais filmes estão sendo feitos. A necessidade de grandes 

investimentos e grandes indústrias por trás da criação fílmica está sendo substituída por uma 

                                                           

118 O termo possui uma significação muito ampla, porém nesse estudo adotaremos a obra de JANCOVICH; et al. (2003) 
como referência. 

119 A “angústia da influência” é uma teoria desenvolvida pelo crítico literário Harold Bloom, segundo o qual todo autor 
“tardio” (belated) sente o peso de seus precursores e assim se vê obrigado a confrontar-se com sua obra “deslendo-
a” (misreading) e reelaborando-a. Para mais detalhes ver: Bloom, 2002. 

120 A esse respeito, ver o ensaio de Michel Houllebecq “H. P. Lovecraft: Against the World, Against Life” (2005) sobre o 
inventor do mito de Cthulhu. 



realidade em que a facilidade de produção se destaca121. No entanto, é interessante perceber, que 

mesmo após mais de 60 anos de transposições cinematográficas, Lovecraft continua figurando 

entre um nicho mais específico de produções. Aqui, iremos problematizar o porquê de sua relação 

com o cinema ocorre em um âmbito tão marcado pela cultura “trash” e por filmes B. 

Lovecraft no Cinema 

Para pensarmos nessa relação intermidiática estabelecida entre as obras do autor e seu diálogo 

com outras mídias, podemos compreender o fenômeno da Cauda Longa (ANDERSON, 2006) como 

um importante agente ao possibilitar um crescimento da produção de produtos considerados mais 

de nicho, assim como também podemos evocar o termo (e título do livro) “Remediation” cunhado 

por Jay Bolter e Richard Grusin (2000) para refletir sobre as novas versões baseadas nos escritos de 

Lovecraft e de sua mitologia. 

A obra de Bolter e Grusin possui o subtítulo “Understanding New Media” que apenas reforça a 

inspiração McLuhaniana de que as novas mídias trazem elementos (não só em sua gramática e 

linguagem como também nos produtos) de mídias anteriores ao prestar uma homenagem ao seu 

mais famoso livro “Understanding Media” traduzido como “Os Meios de Comunicação como 

Extensões do Homem” (2007). Em “Estendendo McLuhan: da Aldeia à Teia Global” (2011) de 

Vinícius Andrade Pereira, o autor destaca “[...] um meio porta um outro meio no seu interior, como 

maneira de se apresentar e se traduzir para um usuário” (p.142) e discute a relação entre ambas as 

obras no item 7.2 e 7.3.4 do capítulo 7. Pereira refere-se mais à questão gramatical mesmo, 

entretanto uma parte da obra de Bolter e Grusin é destinada aos conteúdos, tomando como 

exemplo uma onda de transposições fílmicas de obras de Jane Austin já a partir da década de 90. 

Dessa forma, como um suporte teórico inicial para pensarmos em algumas transposições 

cinematográficas lovecraftianas, percebemos que tais diálogos são algo extremamente comum 

entre todas as mídias, sobretudo o cinema. Todavia, podemos sublinhar aqui que a própria 

mudança de suporte já traz por si só um problema de adequação que faz com que algumas 

alterações sejam feitas. Talvez a linguagem do autor, suas criações, suas narrativas estejam 

destinadas a apropriações para o cinema “trash”. Obviamente não podemos tomar como uma regra 

definitiva ou desenvolver uma equação matemática (Lovecraft + cinema = filmes “trash”), contudo 

podemos perceber que a maioria de suas incursões se enquadra nesse padrão. O autor, ainda, traz 

uma mitologia que é altamente consumida em nossa cultura contemporânea de forma indireta. 

Lovecraft traz a possibilidade de um novo mundo, um mundo não humano que nos apresenta uma 

alteridade radical. Essa mitologia que o autor cria nos envolve de forma que consumimos seus 

                                                           

121 Embora não sejam exemplos de filmes extremamente fáceis de produzir, com pouco custo e pouca propaganda, a 
entrega do Oscar de 2014 (ocorrida em Março de 2015) foi marcada por uma enorme quantidade de filmes 
independentes entre os concorrentes à melhor filme (“Birdman”, “Grande Hotel Budapeste”, “Boyhood”, “A Teoria de 
Tudo”, “O Jogo da Imitação”, “Whiplash” e “Selma”) sendo apenas “Sniper Americano” um filme feito por um grande 
estúdio (Warner Bros). 

Ainda reforçando tal ideia, possuímos uma série de filmes feitos com um custo realmente baixo nos últimos anos sendo 
responsáveis por lançar grande diretores. Podemos pegar como exemplo “El Mariachi” (1992) de Robert Rodriguez; 
“O Balconista” (1994) de Kevin Smith e “Following” (1998) de Christopher Nolan. Outros diversos filmes de baixo 
orçamento também povoam o cinema com mais frequência a cada dia que passa, todavia não iremos nos ater ao 
assunto citando aqui filmes mais desconhecidos e/ou de menos repercussão. 



produtos mesmo sem notar. A franquia “Alien” possui uma premissa muito similar à ideia proposta 

pelo “Cthuhu Mythos”. O recente filme de Ridley Scott “Prometheus” (2012) seria uma prequel122 

para “Alien, o Oitavo Passageiro” (1979), do mesmo diretor. A ideia em “Prometheus” deixa mais 

explícita a influência da mitologia de Lovecraft e chegou a desanimar o diretor Guillermo Del Toro 

a dar continuidade ao seu antigo projeto de adaptar o conto “At the Mountains of Madness” para 

o cinema123.  

O projeto de Del Toro (que não sabemos se será concretizado ou não) se apresenta, de certa forma, 

como pioneiro nas adaptações fílmicas de Lovecraft. Seria uma primeira vez que veríamos um conto 

do autor sendo transposto em uma produção de alto orçamento com um diretor renomado tanto 

no meio mais “mainstream” quanto nos meios mais “cult”.  

Nesse caso, a relação de Lovecraft com o cinema “trash”, filmes de baixo orçamento e filmes B é 

emblemática. Não podemos compreender isso como uma regra geral, pois, inegavelmente, 

encontramos produções baseadas em sua obra que não se encontram nessas classificações, como 

os filmes produzidos pela H. P. Lovecraft Historical Society – “The Call of Cthulhu” (2005) e “The 

Whisperer in Darkness” (2011) – que possuem um caráter mais artístico: o primeiro lembrando uma 

produção mais similar ao expressionismo alemão da década de 20 (preto-e-branco e mudo), 

sobretudo o filme de “Nosferatu” (1922) de F. W. Murnau; enquanto o segundo parece flertar mais 

com produções da década de 1930 dos clássicos filmes de horror da Universal. Por outro lado, ao 

fazermos um breve mapeamento de suas adaptações, percebemos os filmes dos diretores Stuart 

Gordon “Re-Animator”124 (1985), “From Beyond” (1986), “Castle Freak” (1995), “Dagon” (2001) e 

Daniel Haller de “Die, Monster, Die!” (1965), “The Dunwich Horror” (1970) entre as mais famosas, 

se enquadrando perfeitamente nas categorias apontadas acima. Podemos mencionar diversas 

outras películas se enquadrando no mesmo padrão (porém com menor alcance de público, menor 

retorno financeiro e críticas menos favoráveis), contudo, acreditamos não haver tal necessidade e 

que tal pesquisa por si só já poderia constituir outro trabalho de maior extensão.  

A primeira aparição de um conto de Lovecraft no cinema, no entanto, é digna de uma nota especial. 

Em 1963, o diretor Roger Corman, famoso por suas parcerias com Vincent Price e por suas inúmeras 

versões audiovisuais dos contos de Edgar Alan Poe, assim como suas releituras, homenagens e 

citações, traz “The Haunted Palace”, traduzido no Brasil como “O Castelo Assombrado”. Com o 

título retirado de um poema de Poe, parecia ser mais uma das investidas da dupla em um filme de 

                                                           

122 Utilizamos aqui a palavra “prequel” em inglês devido a uma ausência de uma palavra que possua o mesmo significado 
e seja usado da mesma forma no vocabulário cotidiano no português. A palavra “prequela” serviria inicialmente, 
porém é utilizada no português lusitano e não possui registro no site da Academia Brasileira de Letras (site: 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23). Outras possibilidades seriam as palavras 
“prólogo”, “prelúdio”, “prefácio”, “preliminar”, “preâmbulo” e “proêmio”, contudo são frequentemente utilizadas na 
música, teatro, literatura e esportes, ficando marcadas pelas suas utilizações mais comuns. “Introdução”, embora mais 
simples, não abarca exatamente a ideia necessária. 

123 Ver: <http://www.deltorofilms.com/wp/forum2/viewtopic.php?f=4&t=454> e <http://omelete.uol.com 
.br/nas-montanhas-da-loucura/cinema/nas-montanhas-da-loucura-guillermo-del-toro-diz-que-prometheus-matou-

projeto-de-adaptacao/#.Uh544dJ_7AI> 
124 E suas continuações “Bride of Re-Animator” (1989) e “Beyond Re-Animator” (2003) dirigidos por Brian Yuzna. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23


mistério e horror baseado em Poe, mas tratava-se, na verdade, de algo mais complexo, e que talvez 

até hoje não seja possível compreender.   

Com uma chamada que remetia diretamente ao autor “Edgar Allan Poe’s The Haunted Palace” (algo 

parecido com o que Francis Ford Coppola fizera em seu filme “Dracula” de 1992 e que fora até 

incorporado em sua tradução para o português “Drácula de Bram Stoker”) é estranho descobrir que 

não se trata de um conto de Poe e sim de Lovecraft. 

A película é baseada no conto “The Case of Charles Dexter Ward”, escrito em 1927, porém publicado 

apenas em 1941 após a morte do autor. O filme se enquadra perfeitamente nos moldes das diversas 

outras produções feitas pela parceria Price/Corman e é considerado uma boa produção de horror 

para a época (com uma nota 6,8 no internet movie database125 e 71% de aprovação no Rotten 

Tomatoes126, dois dos principais sites populares de filmes da internet). Não é exatamente parte do 

cinema “trash”, mas o interessante dessa obra não é tentar avaliá-la como uma possível (ou não) 

exceção de transposição lovecraftiana que não faça parte dessa gama. Aqui vale destacar que, 

embora seja baseado em um conto de Lovecraft, foi vendida como mais uma adaptação de uma 

obra de Edgar Alan Poe e até hoje é assim conhecida. 

Os motivos que permeiam essa decisão? Por que alimentar tal farsa? Por que vender um produto 

que pode ser facilmente desmascarado? E por que a insistência em manter isso mesmo em um 

momento em que Lovecraft é reconhecido por seu talento e é consumido na cultura midiática de 

uma forma mais massiva até do que Poe? Talvez sejam algumas perguntas sem respostas que 

apenas acrescentam o ar de estranheza ao universo lovecraftiano, todavia o que se sabe é que a 

decisão veio da produtora American International Pictures contra a vontade do diretor e também 

produtor Roger Corman. O motivo mais conhecido e aceito seria para dar uma ideia de 

continuidade à série de filmes sobre obras de Poe. 

Podemos levantar uma possibilidade de não querer se associar ao nome de Lovecraft em uma 

época em que não possuía o mesmo prestígio que atualmente e realçar que atrelar o filme hoje em 

dia a seu nome poderia atribuir uma caráter “trash” não desejado às obras de teor um pouco mais 

clássicas feitas pela dupla Vincent Price e Roger Corman (necessário destacar que tal possibilidade 

serviria apenas para os dois artistas juntos, pois separados já haviam se envolvido com alguns filmes 

B). Porém essa hipótese seria meramente especulativa, ainda que sirva para sublinhar a ligação de 

Lovecraft com o cinema “trash”. Dessa forma, utilizamos aqui apenas como uma remota 

possibilidade de explicação para um fato estranho e curioso. 

Se o nome de Lovecraft poderia causar má publicidade ou não ao filme de Corman não esta em 

cheque, o fato é que a partir daí, suas transposições têm sido mais associadas ao cinema “trash”. 

Mas haveria algum motivo para isso ocorrer? Seriam seus contos feitos quase “sob medida” para 

esse nicho específico? Sim e não. Na verdade, não foi possível (pelo menos não por enquanto) 

encontrar uma resposta satisfatória. O que podemos é pensar na obra e no autor e tentar 

evidenciar algumas possibilidades.  

                                                           

125 http://www.imdb.com/ 
126 http://www.rottentomatoes.com/ 



O caráter “trash” da maior parte de suas transposições é digno de análise. Na biografia de Lovecraft 

escrita por S. T. Joshi (já assinada na nota de rodapé 3), percebemos que o autor foi um pequeno 

gênio desde seus primeiros anos de vida. Sua paixão por leitura e poesia, seu grande conhecimento 

científico (para a época), seus estudos sobre mitologia e suas fortes opiniões sobre os mais variados 

assuntos nos apresenta um intelectual que deveria figurar como um importante personagem da 

chamada “cultura erudita”. O autor cria um mundo de extrema complexidade e é influenciado por 

diversos autores, filósofos e até cientistas e demais acadêmicos.  

Devemos nos lembrar, no entanto, que mesmo que uma complexidade mitológica e filosófica possa 

ser encontrada em sua obra, o autor foi um escritor amador e publicou a maior parte de seus contos 

em revistas “pulp”, um gênero que era, no início do século XX, próximo aos filmes de baixo 

orçamento, “trash” e B em que vemos suas transposições. 

Além disso, o gênero do horror e do fantástico dialoga com o “pop” e “trash”, principalmente no 

período em que Lovecraft escrevia seus contos. O autor também possuía como principal 

característica de sua escrita, um excesso de adjetivos e de tentativas de torná-la mais rebuscada. 

Esse seu estilo narrativo acabou fazendo-o ser considerado um escritor medíocre pelos críticos 

durante muito tempo e fez com que suas criações (monstros, cidades perdidas etc) beirassem 

complexidades enormes. Assim, os seres de Lovecraft são mais indescritíveis do que realmente 

assustadores. Em sua literatura, esse caráter indescritível nos causa certo mal estar e uma 

impossibilidade de conseguir imaginar o que nos é descrito. No audiovisual o impacto se aproxima 

mais de criaturas toscas que nos dão impressão de serem perfeitas para os filmes em que as 

encontramos. 

Lovecraft é um autor paradoxal. Suas criações transitam na atualidade entre o “trash”, o “pop” e o 

“erudito”. Ao focarmos em suas transposições fílmicas, nos deparamos com uma variedade enorme 

de filmes Bs. Entretanto, podemos nos surpreender ainda com futuras transposições.  

Considerações Finais 

Lovecraft fora um autor desconhecido em vida que iniciou um processo de reconhecimento após 

sua morte que apenas aumenta com o tempo. De autor reconhecido em nichos específicos a gênio 

do horror, atualmente chegou a se tornar uma figura que goza de certo status na literatura de forma 

geral, na filosofia e no meio acadêmico, além de possuir enorme penetração em nossa cultura nas 

mais diversas mídias. 

Todavia, quando pensamos em Lovecraft no cinema, pensamos automaticamente em filmes 

“trash”, “Bs” e de baixo orçamento. No entanto, elementos de sua complexa mitologia surgem em 

filmes conceituados e reconhecidos. O que parece ser uma contradição ou um enorme paradoxo 

pode ser talvez explicado pela própria escrita do autor. Enquanto sua mitologia é densa e complexa 

e pode ser utilizada das mais variadas formas e nos mais diversos filmes, livros, jogos e até ensaios 

acadêmicos, seu estilo narrativo ainda parece não ter se encontrado com tanto sucesso nas suas 

transposições fílmicas. 

A resposta que este artigo oferece ainda é uma pequena formulação de uma pesquisa maior, no 

entanto, parece ser uma hipótese que mesmo carecendo de mais informações (devido ao seu 

estágio inicial) se firma como uma possível resposta para a questão levantada. 



Lovecraft é um autor que nos fornece um incrível material para pensarmos nas mais diversas 

questões. A complexidade de suas criações parece ser párea apenas para as dimensões paradoxais 

que o autor e sua obra apresentam. Enquanto o escritor de Providence nos assusta, confunde e 

intriga com seus contos, sua mitologia e sua penetração na cultura midiática continuam sendo uma 

vasta área de investigação para a academia.  

Seus monstros nos prometem um futuro apocalíptico que nos atrai de forma que cada vez mais os 

reproduzimos e consumimos. As promessas de extermínio de suas entidades malignas perpetuam 

nossa cultura com cada vez mais força e nossa atração pelos deuses criados pelo autor se propaga 

com enorme potência pela cultura midiática. As complexas narrativas lovecraftianas estão em toda 

parte, e, no cinema, apenas aguardando adormecidas para transposições de maior destaque. 
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Resumo 
 Autores como Jean-Claude Carrière (2006) afirmam que o roteiro existe somente com a função de dar vida 
ao filme. Após a etapa de produção, ele deixa de existir. Porém, sabemos que isso não pode ser tomado como 
uma verdade. Bela Balázs (1952), por exemplo, atribui um status de arte ao roteiro. Outros autores, como 
David Bordwell (2011), também seguem essa vertente e buscam colocar o roteiro num patamar de existência 
que não o deixa atado ao filme e nem como algo transitório ou evanescente. Para nós, a diferença entre 
roteiro e o filme é básica: a linguagem de um é escrita e a do outro é baseada em sons e imagens. Ambos 
comunicam uma estória, de formas diferentes. Utilizando autores como Steven Price (2011) e Ann Igelström 
(2014), trazemos aqui reflexões sobre o aspecto comunicacional de um roteiro. Buscamos compreender a 
maneira como esse texto, de linguagem e estrutura própria, pode comunicar uma estória. O roteirista, como 
emissor, é o autor de uma mensagem que ganhará sentido somente quando um receptor tiver contato com 
a obra. Muitos roteiros nem chegam a se tornar filme e ainda assim são lidos, sob a forma de livros físicos ou 
em publicações online. Isto é fundamental para entender que o roteiro não comunica somente à uma equipe 
de filmagem, mas também a qualquer leitor interessado em se relacionar com seu texto. Esta relação entre 
autor, obra e público, bem como suas nuances comunicacionais, nos levam à uma aproximação da estética 
filosófica. Neste texto, não avançamos por esse caminho, mas lançamos questões para pensar o roteiro como 
um texto de valor próprio. Acreditamos que ele pode ser apreciado, ou melhor, ser objeto de uma experiência 
estética do leitor. Afinal, se o roteiro comunica, o que impede que ele também possa ser analisado do ponto 
de vista de suas qualidades estéticas?  
Palavras-chave: Roteiro; Cinema; Comunicação. 
 
Abstract 
Using authors such as Steven Price (2011), Ann Igelström (2014) and Jean-Claude Carrière (2006), we bring 
here reflections about the communicational aspect of a screenplay. Writers as Jean-Claude Carrière say that 
a screenplay exists only with the function to become a movie. After the production stage, it doesn't exist 
anymore. But, we know that it can't be treat as a truth. Bela Balázs, for example, attribute to the screenplay 
the status of art. Other authors, as David Bordwell, follow this way too and try to put the screenplay in a level 
of existence that neither let it tied to the film nor as something transitory or evanescent. For us, the difference 
between the screenplay and the movie it's basic: the language of the first is written and the second use sounds 
and images. Both communicate a story, by different modes. In the screenplay, the perception and the creation 
of images are given by the interpretation of the reader, whether lay or expert. In the film, the equip, headed 
by the cinema director, is responsible for the sound and imagetic construction that will be received by the 
viewer. Read a screenplay is an act of individualized experience that don't need the film to be realized. In this 
sense, we try to understand how this text, language and structure itself, may present a communicational 
aspect. The writer, as issuer, is the author of a message that will gain meaning only when a receiver has 
contact with the work. Many screenplays don't even become movies and still are read in the form of physical 
books or online publications. This is fundamental to understand that the script doesn't communicate only to 
a film crew, but also to any interested reader. This relationship between author, work and public, as well as 
their communication nuances, lead us to an approximation of philosophical aesthetics. Here we don’t go in 
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that way, but we launched important issues to think about the script as a work with its own value. We believe 
that it can be enjoyed, or rather, be the object of an aesthetic experience of the reader. After all, if the script 
communicates something, what prevents it of also being analyzed from the point of view of its aesthetic 
qualities? 
Key Words: Screenplay; Cinema; Communication. 

 

De onde partimos 

Quando o assunto é estudar cinema os pesquisadores se debruçam, em sua maioria, sobre o filme 

finalizado. Considera-se arte somente a obra final, o que restringe o aspecto comunicacional 

também a esse produto. Assim, o processo que gera o filme, e cada uma das suas etapas, acaba 

sendo excluído desses estudos pelo viés da comunicação, o que é no mínimo estranho, visto que 

nesse momento a mensagem cinematográfica é criada, consolidada e compartilhada entre os 

membros da equipe, 

Apesar de ser uma arte coletiva, percebemos que o cinema necessita de estudos que se dediquem 

a estudar não apenas a direção e a montagem. Acreditamos que é preciso pesquisar sobre a equipe 

de arte, a produção, o roteiro e qualquer outra função, etapa ou objeto que venha a contribuir para 

a realização de um filme. 

Sabemos que o filme só pode ser realizado por conta de todo um processo anterior à sua própria 

existência como junção de som e imagem. Nesse período que antecede a obra finalizada, diversos 

profissionais se empenham em construir todo o universo da estória e contribuem para que o 

cinema ganhe o status de arte coletiva. Uma das etapas desse processo corresponde ao roteiro, 

que é o primeiro passo da criação de um filme. 

Optamos por trabalhar com o roteiro cinematográfico por acreditarmos que é preciso defendê-lo 

como uma obra de existência própria e que independe do filme, mesmo que esses dois pontos 

estejam atados durante grande parte do processo. Até porque, há filmes sem roteiros128, mas 

também existem roteiros que nunca foram produzidos e que são lidos unicamente por suas 

qualidades específicas. Se estas obras, mesmo as que não se tornam imagens, possuem um público, 

por que não enxergar nelas um aspecto comunicacional? 

Diversos autores discutem o roteiro como uma obra de existência independente do filme (Price, 

2011; Nannicelli, 2013; Balázs, 1952). Apesar disso, poucos trabalham o aspecto comunicacional 

dos roteiros (Igelström, 2014; Price, 2011). Isto mostra a necessidade de compreender e certificar 

se o roteiro pode, de fato, ser estudado pelo viés da comunicação. 

Por fim, este trabalho pretende apontar caminhos que abordam o texto cinematográfico como um 

objeto digno de estudo por suas próprias qualidades e características. Afinal, os roteiros possuem 

uma linguagem específica, são lidos mesmo fora da realização de um filme e não morrem depois 

que a obra audiovisual fica pronta. Por que não apreciá-los esteticamente? 

                                                           

128 A existência de filmes sem roteiro é mais comum nos documentários. Mesmo assim, durante a montagem existe uma 
espécie de roteiro de edição a se seguir, o que não elimina completamente a existência de um script da produção. 
Outro ponto importante a ser esclarecido é que filmes, principalmente de ficção, podem até não depender de roteiros 
para existir, mas como diz Comparato (2009) “sem um roteiro não existe um bom filme”. 



Da ideia ao roteiro 

Boa parte dos conceitos construídos acerca do roteiro cinematográfico surge a partir dos manuais 

escritos pelos chamados “gurus de roteiro”129. Por se tratar de obras técnicas e com pouca, ou 

nenhuma, argumentação teórica, as definições giram em torno da estrutura e da função do roteiro 

para a produção de um filme. Field (2001), por exemplo, acredita que “o roteiro é uma história 

contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática” (p. 2). 

Já Comparato (2009) afirma que o roteiro pode ser definido de várias maneiras e “uma simples e 

direta seria: a forma escrita de qualquer projeto audiovisual” (p. 27). 

Diferente das definições de autores do campo prático, que são claras e objetivas, os conceitos 

trabalhados pelo viés teórico se tornam mais aprofundados. Além disso, notamos novas angulações 

sobre o objeto de estudo, tratando-o como uma obra em constante evolução e em um complexo 

estado de pesquisa. Os trabalhos que discutem o assunto costumam se dividir entre defender o 

roteiro como um objeto a ser apreciado por si só130 ou em taxá-lo de “produto semiacabado”131. É 

o caso de Carrière e Bonitzer (1996), que de uma forma metafórica definem o roteiro como algo 

transitório. 

[...] uma forma passageira destinada a se metamorfosear e a desaparecer [...]. Objeto efêmero: 
o roteiro não é concebido para perdurar, mas para tornar-se outro. Objeto paradoxal: de todas 
as coisas escritas, o roteiro é a que contará com o menor número de leitores, talvez uma 
centena, e cada um desses buscará nele o seu próprio alimento. (CARRIÉRE e BONITZER, 1996, 
p.11) 

Aqui fugimos da ideia de um roteiro transitório e que desaparece quando o filme é realizado. Se 

pensarmos num processo histórico, na medida em que o cinema evoluiu o roteiro passou a compor 

e a colaborar para a existência da linguagem fílmica. Johann (2013) comenta, inclusive, que “as 

cenas dispostas num filme pronto estão, na maioria das vezes, ordenadas no roteiro” de forma que 

tanto a filmagem quanto a montagem dependem, essencialmente, da existência prévia de um 

roteiro. 

Mas é preciso compreender que o roteiro “tem um propósito utilitário como guia norteador e tem 

uma finalidade inventiva que é a criação do mundo imaginário da ficção” (RODRIGUES, 2007, p. 27-

28). Ou seja, ele funciona tanto do ponto de vista técnico quanto do criativo. Assim, o identificamos 

como de fundamental necessidade para que um filme possa ser realizado, principalmente por 

conduzir o processo de criação e por carregar parte da linguagem cinematográfica que dará origem 

às imagens. 

                                                           

129 São roteiristas renomados que escrevem livros para auxiliar, dar dicas e ensinar como se escrever um roteiro. As obras 
funcionam, geralmente, como um tutorial para aqueles que são leigos ou desejam aperfeiçoar a prática da escrita 
cinematográfica. 

130 Aqui se encaixam as pesquisas que buscam defender o roteiro como objeto estético, literário ou artístico. 
131 Esse termo foi utilizado por Andrei Tarkovski em seu livro Esculpir o Tempo (2002, p. 86). O autor acredita que o 

verdadeiro roteiro é aquele feito para um filme e “que não pretende, por si só, afetar o leitor de forma completa e 
definitiva, mas que foi criado tão somente com o objetivo de se transformar num filme e só a partir daí adquirir sua 
forma final”. Ou seja, Tarkovski (2002) defende a ideia de que “o roteiro é um instrumento que é lido, anotado, 
dissecado – e descartado” (CARRIÈRE, 2006, p. 132). 



Mesmo sabendo da importância do roteiro para a realização de um filme, acreditamos que os 

estudos sobre cinema se inclinam, em sua maior parte, para a utilização do produto final como 

objeto. Desta forma, o processo de criação existente nas etapas anteriores é praticamente 

desprezado. É possível perceber que pesquisas desse tipo são realizadas “como se os elementos da 

linguagem e invenção sempre nascessem da direção cinematográfica, do olhar da câmera em si e 

no filme pronto” (JOHANN, 2013). Aumont (2004, p. 9) diz, inclusive, que a história do cinema foi 

feita pelos diretores.  

Surge-nos então uma dúvida: e os roteiristas, estes não exerceram papel na evolução 

cinematográfica? O próprio Aumont (2004, p. 9), ao comentar sobre livros de Gilles Deleuze e Jean-

Luc Godard, afirma que “o interesse concentra-se apenas nos diretores. [...] e que seria possível 

questionar a contribuição teórica dos fotógrafos, dos roteiristas, dos produtores, dos montadores”. 

No entanto, percebemos que o papel do roteirista, e até de outros profissionais, é colocado em 

segundo plano perante a função do diretor. 

Acreditamos que o estado de pesquisa acerca do roteiro cinematográfico ainda é incipiente, o que 

prejudica a evolução dos trabalhos relacionados ao objeto. Segundo Steven Price (2011), apenas 

em 1997 é que se iniciou um trabalho acadêmico acerca da temática. Para o autor, estas teorias 

sobre o roteiro estão em uma fase emergente, de busca por “metodologias apropriadas para a 

investigação de seus materiais” (p. 88) e que esse estudo sobre o roteiro ainda está ocupado em 

seu “nascimento”. Apesar das dificuldades em definir ou ao menos restringir o escopo de conceitos 

que norteiam a pesquisa, é possível encontrar autores como Bela Balázs (1952) que enxergam o 

roteiro como uma peça diferenciada dentro das artes.  

O roteiro dos dias atuais não é um esboço inacabado, não é um plano preliminar, não é um 
mero esboço de uma obra de arte, mas uma obra de arte completa por si mesma. O roteiro 
pode apresentar realidade, dar uma visão independente, inteligível da realidade como 
qualquer outra forma de arte.132 (BALÁZS, 1952, p.249) 

Tratar o roteiro como arte é um assunto deveras pertinente. Entretanto, alguns filósofos da arte, 

especialistas no texto literário e teatral, são categoricamente contrários a esse tipo de tratamento. 

Noel Carroll (2007) afirma que os roteiros não podem ser obras de arte porque são meras 

transcrições de filmes. O autor vai além ao dizer que “eles [os roteiros] são documentos do que foi 

realizado – menos receitas, e mais partes do prato que foi servido”133 (CARROLL, 2007, p. 69). Assim, 

Carroll (2007) retira do roteiro até a característica de guia para a realização do filme, acreditando 

que ele é apenas uma pequena parte dentro do produto final que é exibido ao público. 

Sendo o roteiro uma obra de arte ou uma obra efêmera, é possível notar que a mensagem fílmica 

está contida nele. Através da linguagem escrita, percebemos que imagens são criadas e, 

independente se o roteiro se torna filme ou não, é possível compreender imageticamente o que o 

roteirista quis dizer. Partimos do pressuposto de que o roteiro constitui um processo por si só: ele 

                                                           

132 Tradução livre de: The present-day script is not an unfinished sketch, not a ground-plan, not a mere outline of a work 
of art, but a complete work of art in itself. The script can present reality, give an independent, intelligible picture of 
reality like any other form of art. True, the script puts on paper scenes and dialogues which later are to be turned into 
a film. (BALÁZS, 1952, p. 249) 

133 Tradução livre de: They are documents of what got made — less recipes, and more parts of the dish that was served. 
(CARROLL, 2007, p. 69) 



nasce na ideia e tem seu ápice em si mesmo. Enquanto o filme nasce no roteiro e atinge o ponto 

mais alto quando é realizado por meio de imagens.  

No entanto, as duas obras, roteiro e filme, só alcançam seu valor artístico e cultural no instante em 

que entram em contato com o público. É preciso sempre ter em mente que o autor é responsável 

pelo conteúdo da obra, mas não pela maneira como ela será recebida pelos outros. A 

responsabilidade de compreender e atribuir sentido ao texto ou à imagem cabe ao receptor da 

mensagem transmitida. Desta forma, assim como num filme, o roteiro transmite uma informação 

e esta é compreendida de maneira única e individual por cada leitor que entra em contato com a 

obra. Isto nos permite identificar um aspecto comunicacional no roteiro cinematográfico, sendo ele 

transitório ou não. 

O roteiro comunica?  

Antes de partirmos para uma compreensão do objeto roteiro é preciso apontar dois caminhos pelos 

quais podemos estudá-lo. Ann Igelström (2014) sugere que as pesquisas sobre o roteiro 

cinematográfico se dividem entre aquelas cujo foco é no processo de escrita e de realização do 

filme; e aquelas que se debruçam sobre o próprio texto cinematográfico, buscando compreendê-

lo por sua linguagem e forma. Apesar da separação entre as duas visões, elas não são excludentes. 

É possível estudar um roteiro como um objeto pertencente a um processo e ainda assim analisa-lo 

por suas próprias características. Nesses dois caminhos o aspecto comunicacional se faz presente e 

aponta, ainda que veladamente, para maiores desdobramentos dessas pesquisas. 

Dando um passo pelo primeiro caminho, o processual, notamos que o roteiro é constituído por 

meio de etapas. Essas partes não constroem apenas o texto cinematográfico, mas, numa escala 

maior, se tornam componentes do que é tido como produto final, o filme. Nesse sentido, o roteiro 

funciona como uma engrenagem dentro de um processo cujo foco reside sobre as imagens e os 

sons. Segundo Ian W. Macdonald (2004), o roteiro é responsável apenas por transmitir ou gravar o 

que ele chama de screen idea134, o que, de qualquer maneira, deverá ser apreendido por toda a 

equipe de uma forma muito mais efetiva do que por meio de um texto no papel. 

É interessante notar que em suas pesquisas Ian W. Macdonald não defende o roteiro como um 

texto que dá origem ao filme. Num sentido inverso, o autor aponta que a ideia de um filme em 

potencial está contida no roteiro e que é esse aspecto que será trabalhado nos vários tratamentos 

do texto cinematográfico. Precisamos deixar claro que essa linha de pesquisa enxerga o roteiro 

como um texto sempre em construção, nunca objeto pronto pra ser lido e apreciado apenas por 

seu próprio conteúdo. Em resumo, Ann Igelström diz que os autores que estudam o processo não 

reconhecem o roteiro como um objeto e que, assim, ele se torna secundário perante a criação do 

filme. 

Mesmo que não concordemos com esses olhares que relegam ao roteiro apenas um caráter 

transitório e de subserviência ao filme, precisamos entender que nesse processo também existe 

um aspecto comunicacional. Os tratamentos de um roteiro são feitos com base em construções e 

                                                           

134 O termo screen idea foi cunhado por Philip Parker, em 1998, e é referente à ideia contida no roteiro do que será 
exibido na tela. Ian W. Macdonald utiliza bastante o termo em suas pesquisas, buscando apontar o roteiro como um 
invólucro dessa ideia cinematográfica. 



reconstruções que só são possíveis pelos diálogos existentes entre roteirista e os demais membros 

do filme em potencial, como bem aponta Ann Igelström. 

O trabalho de escrever várias versões de um roteiro é uma prática comum. Steven Price (2011) 

afirma que em Hollywood a comunicação entre o roteirista, o diretor e, principalmente, o produtor 

faz com que os tratamentos dos roteiros se tornem produtos de negociação entre esses 

profissionais. Assim, é por meio dessa comunicação entre três instâncias do processo 

cinematográfico que as versões de um roteiro são realizadas. É por esse motivo que Claus Tieber 

(apud Ann Igesltröm, 2014, p. 36) atribui ao roteiro um caráter de documentação do processo 

comunicacional que ocorre durante a realização de um filme. 

Peguemos como base o modelo de Lasswell, onde ele estabelece cinco passos para o processo 

comunicacional: quem comunica o que através de qual meio a quem e com qual finalidade? Quando 

colocamos essa perspectiva sobre a escrita de um roteiro nos moldes hollywoodianos, onde os 

erros precisam ser minimizados para que o lucro seja maior, enxergarmos o texto cinematográfico 

como um produto desses diálogos realizados no processo. Isto significa que os vários tratamentos 

construídos são frutos da leitura de outros profissionais que não o roteirista. Sendo assim, a 

resposta dada pelo receptor da mensagem contida no roteiro é responsável por levar o texto a 

novas versões. 

Mesmo que cada novo tratamento de um roteiro seja diferente do anterior, Claudia Sternberg 

(apud Ann Igelström, 2014, p. 36) afirma que é possível analisar cada um deles independente dos 

demais. Isso só pode acontecer pela qualidade dessas versões e pela maneira como o texto dialoga 

com quem o lê. É aqui que passamos da linha de pesquisa processual para aquela que foca no 

próprio texto do roteiro cinematográfico. 

Autores como Claudia Sternberg, Steven Price, Ted Nannicelli e Ann Igelström lançam olhares sobre 

o roteiro cinematográfico buscando compreendê-lo pelo seu próprio texto e pela maneira como 

ele existe. Apesar de divergirem em alguns pontos, é interessante notar que aqui o roteiro ganha 

protagonismo. Isto não significa que texto se torna superior à imagem, já que o foco não é 

estabelecer patamares de superioridade. 

Quando buscamos estudar o roteiro por meio de suas próprias feições e fronteiras, estamos 

seguindo aquilo que Steven Price (2011, p. 160) sugere: o roteiro precisa ser considerado num 

contexto comunicacional mais amplo que apenas um conjunto de instruções para uma equipe de 

produção. Vemos isto como uma maneira de enxergar o que o texto cinematográfico tem a dizer 

como algo maior do que um guia para a realização do filme. É claro que isso não exclui o fato de 

que roteiros quase sempre são escritos pensando em ser filmes135, mas também não oculta a 

maneira como esses textos podem ser lidos por pessoas que não tem relação alguma com o cinema. 

Barbara Korte e Rafael Scheneider (2000) apresentam informações a respeito da publicação de 

roteiros que nos levam a questionar com maior afinco a ideia de transitoriedade desses textos. Mais 

que isso, o aspecto comunicacional se ressalta, pois agora os roteiros não estão somente inseridos 

                                                           

135 Utilizamos o termo “quase sempre” porque existem casos, como os scriptfics, em que os roteiristas não têm como 
objetivo transformar seus roteiros em obras audiovisuais. Para mais informações, ler o artigo The scriptfic case, de 
Ted Nannicelli. 



dentro de um processo cinematográfico, mas também como obras acessíveis a leitores em livrarias, 

em bibliotecas e na internet.  

Apesar desse retorno às publicações de roteiros, tão comuns nos folhetins do início do século XX, 

Ann Igelström (2014) ainda acredita que os roteiros sempre existirão a fim de comunicar um filme 

em potencial. A autora também sugere que somente assim os roteiros poderão cumprir seu 

propósito de ser filme. Utilizando do modelo de Lasswell, ela sugere que “o roteirista propõe uma 

ideia cinematográfica no formato textual de um roteiro para um produtor com o intuito de 

transformá-la num filme” (p. 40). 

Jogamos a afirmação de Ann Igelström um pouco mais além. Acreditamos que o roteiro tem a 

capacidade de transmitir uma mensagem não somente para a equipe de um filme. Existem scripts 

nunca filmados e que ainda assim podem ser lidos e compreendidos como obras de existência 

própria. Com isso, entendemos que não há necessidade de um filme para que o roteiro conte uma 

estória, principalmente porque as duas obras se mostram de formas diferentes ao público.  

Da mesma maneira que existem roteiros sem um filme, há filmes que foram feitos sem um roteiro 

prévio. Isso não extingue o valor artístico de nenhuma das obras e muito menos anula o poder de 

comunicação que elas possuem. É fato que, no caso do roteiro, o efeito produzido pela mensagem 

contida nele é variável. Cada leitor terá uma visão diferente, sendo este um profissional do cinema 

ou não. Para David Bordwell (2011), se um mesmo roteiro for entregue a dois diretores, teremos 

dois filmes completamente diferentes. 

Se o efeito da mensagem contida no roteiro é variável de acordo com o receptor, podemos 

reformular a frase de Ann Igelström, ainda de acordo o modelo de Lasswell. Dessa forma, o 

roteirista conta uma estória, através do roteiro cinematográfico, para algum leitor e com o intuito 

de suscitar imagens, sons e emoções. Pensando assim, o roteiro ainda carrega a capacidade de 

gerar um filme, mas sem abandonar as suas qualidades específicas que o tornam não um texto para 

teatro, não um romance, nem um filme, mas um roteiro cinematográfico. 

Como podemos perceber, na criação de um roteiro o responsável pela emissão da mensagem é o 

roteirista. Sua função nesse processo é transmitir, da maneira mais clara possível, a estória que foi 

pensada. Caberá ao roteirista assumir a culpa por eventuais desentendimentos por conta do 

receptor, bem como a honra pela qualidade do trabalho e da mensagem transmitida. 

Consideramos a estória que é contada no roteiro como a mensagem do processo. Acreditamos 

nisto por observarmos que o leitor não terá acesso ao roteirista e nem às técnicas utilizadas por 

ele. Dessa forma, o único jeito de compreender o que o emissor quis transmitir é tendo contato 

com a mensagem presente no roteiro, identificada aqui como a estória. 

Então, podemos notar que o roteiro supre a ideia da terceira etapa do modelo de Lasswell, pois é 

através dele que o roteirista emite a mensagem. Assim, o roteiro funciona como um meio de 

comunicação que possui um conjunto de regras próprio e até técnicas específicas para ser 

produzido. Mesmo sendo baseado na linguagem escrita e na cinematográfica, é importante dizer 

que o roteiro também possui uma linguagem própria, cujo objetivo é descrever imagens, sons e 

ações da maneira mais clara possível. Diferente de um texto dramático ou literário, o roteiro exige 

menos da imaginação e evoca algo que os poetas imagistas fizeram no início do século XX: deixar a 



encargo do leitor uma recriação imagética da precisão que o autor colocou no papel por meio das 

palavras136. Por esse motivo, há autores que descaracterizam o roteiro como uma obra e o criticam 

por ser realizado com palavras, enquanto tem como objetivo as imagens. Vilém Flusser (2010) é um 

desses críticos. Para ele, 

Quem escreve roteiros rendeu-se de corpo e alma à cultura das imagens. E ela é, do ponto de 
vista da cultura escrita, o demônio. Os roteiristas servem a esse demônio literalmente [...]. Eles 
arrancam as letras do navio da literatura, que está afundando, para sacrificá-las ao diabo das 
imagens. (FLUSSER, 2010, p. 152) 

O roteiro une a linguagem escrita em prol de uma formulação de imagens mais clara e precisa. 

Apesar de todo o ataque de autores que pensam como Flusser (2010), notamos que o efeito 

objetivado pelo roteiro é alcançado no momento em que o receptor entra em contato com a obra. 

É no encontro entre essas duas instâncias que o aspecto comunicacional de um roteiro fica mais 

claro. Ted Nannicelli (apud Ann Igelström, 2014, p. 39) afirma que o leitor deve ser capaz de 

visualizar as imagens contidas no texto cinematográfico. Não se trata de imaginação, mas sim de 

visualização. E é nesse ponto que os roteiros realizam seu ato de comunicar. 

E o que vem pela frente? 

Um roteiro de cinema, tendo ele sido filmado ou não, sempre comunica. São imagens, sons, ações, 

estórias e emoções passadas ao leitor por meio de palavras. É ali que reside a mensagem 

cinematográfica que Ian W. MacDonald, Ann Igelström e tantos outros autores comentam. O 

objetivo de um roteiro pode até ser comunicar à equipe um filme, permitir que todos esses 

profissionais envolvidos na feitura de uma obra audiovisual consigam enxergar o mesmo produto. 

Mas, e se esse roteiro for lido fora do meio cinematográfico? É realmente necessário que o texto 

venha acompanhado de um olhar do diretor ou do produtor?  

Se o roteiro é constituído por meio da comunicação de um processo criativo, ele também pode ser 

lido e compreendido por seus próprios modos de existir. O texto se torna então mensagem e meio, 

ao mesmo tempo. Pelo viés da pesquisa processual o roteiro é a ideia do filme ou a mensagem 

fílmica, enquanto pelo olhar do texto ele é um meio específico de se contar uma estória. 

Um roteiro pode até ser visto como inacabado, transitório, quase pronto, ou inútil, já que não “se 

transformou” em filme. Mas se refletirmos sobre o objeto roteiro cinematográfico e a maneira 

como ele se constrói, veremos que as palavras que o compõem contam estórias, geram emoções e 

dialogam diretamente com seus leitores. Neles, o roteiro encontra a sua completude. 

Vamos pensar agora nos roteiros para além da forma padrão que conhecemos. Não deixaremos de 

lado o master scenes, mas colocaremos sob a mira do telescópio aquelas estruturas voláteis, fluidas, 

feitas de maneira rápida, improvisada, menos planta baixa e mais detalhes artísticos, e até mesmo 

aquelas que, feitas para durar, seguem o exemplo do cine-romance de Allain Robbe-Grillet e 

Marguerite Duras. Estas obras, concretas ou não, comunicam? Roteiros de documentários, de 

filmes experimentais ou até mesmo roteiros experimentais, podem dialogar com leitores? Podem 

                                                           

136 Segundo a reportagem escrita por Matheus Mavericco para o site Posfácio, o aproveitamento estético da poesia 
imagista só se dá no encontro com o leitor, visto que os poetas utilizam uma linguagem precisa para metaforizar 
imagens que serão recriadas por quem as lê. Para compreender melhor a relação entre roteiro e a poesia imagista, 
recomenda-se o artigo “The screenplay, imagism, and modern aesthetics”, de Kevin Alexander Boon. 



essas obras escritas, pensando em ser filme ou não, num grande mercado ou numa atividade 

universitária, podem elas ser apreciadas esteticamente?  Essas são questões que podem 

impulsionar e colaborar para uma desmistificação do objeto roteiro dentro do universo acadêmico. 

Precisamos nos lançar por esses caminhos tortuosos para que seja possível retirar do lugar-comum 

o texto cinematográfico.  
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Roteiro corporativo para as novas mídias: da ilustração ao texto, uma 

abordagem prática dos processos de criação e produção do roteiro.  

 

Helen Emy Nochi Suzuki137, Cristiane dos Santos Rodrigues Coimbra138 e 

Jaqueline Steagall 139 

 

Resumo:  
O artigo apresenta uma visão da prática de produção de roteiros corporativos com objetivos de aprendizagem 
específicos. Pretendemos investigar os processos que envolvem a criação e a produção do roteiro desde a 
primeira ideia sob demanda específica, o desenvolvimento de elementos que integram as etapas do roteiro, 
como o processo de desenvolvimento e criação da ilustração e/ou personagem, até o fechamento da versão 
final do roteiro. Para tal, apresentamos a visão de três profissionais que trabalharam nessa área no início dos 
anos 2000 e as dificuldades e acertos nessa nova forma de mediação para cursos e treinamentos corporativos, 
com pequenas estórias fictícias amparadas nos saberes do roteiro para cinema, televisão e teatro que foram 
adaptadas para as novas mídias em ascensão. Utilizamos como ancoragem os procedimentos de produção 
do roteiro para empresas corporativas de e-learning, com objetivos de aprendizagem voltados para os 
funcionários, portanto, adultos de empresas corporativas, e também os processos de feitura de roteiro para 
propostas de Game Based Learnig. A abordagem prática em que se ancora a investigação pretende mapear 
o panorama geral dessa experiência e assim contribuir para elucidar, numa visão interna - de quem executa 
ou participa da execução do processo – as práticas iniciais de roteiros para as novas mídias que nessa época 
ainda estava em descoberta potencial. Apontamos algumas diferenças no tratamento do roteiro inicial dos 
anos 2000 para e-learnig em relação ao roteiro com propostas de usos de games, hoje mais conhecido como 
processo de gamificação. O objetivo do artigo não é a atualização sobre o assunto, mas, fazer um testemunho 
da práxis dos processos de criação de roteiros em empresas corporativas que tateavam para descortinar o 
uso das novas mídias, assim como tentava acompanhar o que as novas tecnologias ofereciam em potencial. 
Uma grande parte dos processos internos de setores dos Recursos Humanos das empresas que cuidavam dos 
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treinamentos internos e da multiplicação do saber técnico ou teórico que despendiam tempo e recursos de 
alocação de pessoal e material passou a utilizar a mediação do computador, já presente no cotidiano dos 
funcionários. Com isso, novas formas de utilização dessa mediação foram sendo descobertas, transformadas 
e readaptadas. É nesse processo, nesse ínterim, entre a passagem dos treinamentos presenciais e virtuais 
que analisaremos os roteiros e processos emergentes. A metodologia utilizada será baseada no estudo de 
caso amparada por testemunhos e documentos de pessoas participantes do processo, através de entrevista 
em profundidade e utilizando como técnica a narrativa pessoal do indivíduo que rememora uma parte do seu 
fazer particular e profissional destacando as partes interessantes para o objetivo proposto desse artigo.  
Palavras-chave: Roteiro corporativo; Novas mídias; Ilustração de roteiro; Processos de criação; Práxis do 
roteiro. 
 
Abstract: 
The article presents an overview of the production practice of corporate scripts with specific learning 
objectives. We intend to investigate the processes that involve the creation and production of the script from 
the first idea under specific demand, the development of elements comprising the steps of the script, as the 
development and creation of illustration and / or character, to the closure of final version of the script.To this 
end, we present the vision of three professionals who have worked in this area in the early 2000s and the 
difficulties and successes in this new form of mediation to courses and corporate training with small supported 
fictional stories in script  of film, television and theater. They have been adapted to the new media on the rise. 
We used as anchoring the script production procedures for corporate business e-learning, with learning 
objectives focused on employees, so adults corporate companies, and also the script making process for 
proposals for Game Based Learnig. The practical approach that is anchored research aims to map the overall 
picture of this experience and contribute to elucidate, in an internal vision - who performs or participates in 
the process of implementation - initial scripts practices for new media at that time was still potential discovery. 
We point out some differences in the treatment of early script 2000s for e-learnig about the screenplay with 
proposals for gaming uses, today better known as gamification process. The objective of this article is not 
updated on the subject, but make a testimony to the practice of scripts creation processes in corporate 
companies groping to uncover the use of new media, as well as trying to keep up with the new technologies 
offering potential . A large part of the internal processes sectors of human resources of the companies that 
took care of internal training and multiplication of technical knowledge or theoretical who spent time and 
personnel allocation of resources and materials started to use the computer mediation, already present in 
everyday employees. Consequently, new ways of using this mediation were being discovered, transformed 
and re-purposed. This process are between the presential and virtual training intend to analyze the scripts and 
emerging processes. The methodology will be based on studies supported by people documents who are 
making the process through in-depth interview and using as technique the personal narrative that recalls a 
part of your make private and professional highlighting the interesting parts for proposed scope of this article. 
Keywords: Corporate Roadmap; New media; Script illustration; Creation processes; Praxis script. 

 

Introdução  

A partir de avanços tecnológicos que revolucionaram as formas efetivas da comunicação e diante 

da nova geografia da informação, que compartilha em escala global possibilidades instantâneas 

com pessoas de diversas partes do mundo, foi possível e necessária a construção de novos formatos 

que atendessem as mais variadas demandas. As novas tecnologias que permitiram a agilidade das 

comunicações afetaram tanto as grandes cadeias de mídia quanto os hábitos e comportamentos 

de empresas, grupos sociais e indivíduos. As relações comunicacionais e até a lógica capitalista, 

num certo sentido, foi afetado pelas novas mídias digitais140 – possibilidade de conexão 
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instantânea, compartilhamento de arquivos de som e imagem e integralização do mundo real com 

o mundo virtual. Os conteúdos foram sendo empacotados com uma capacidade cada vez maior 

tornando-se arquivos menores e mais velozes em eficiência. Assim, essa tecnologia permitiu que 

se iniciasse um “tempo de experiência comunicativa do usuário” (VILCHES, 2003).  

As empresas corporativas tateavam para descortinar o uso das novas mídias, assim como tentavam 

acompanhar o que as novas tecnologias ofereciam em potencial. Uma grande parte dos processos 

internos de setores dos Recursos Humanos das empresas que cuidavam dos treinamentos internos 

e da multiplicação do saber técnico ou teórico que despendiam tempo e recursos de alocação de 

pessoal e material passou a utilizar a mediação do computador, já presente no cotidiano dos 

funcionários. É nesse ínterim, na passagem dos treinamentos presenciais para virtuais que 

analisaremos os roteiros e os processos de produção do roteiro. A metodologia utilizada foi baseada 

no estudo de caso amparada por testemunhos e documentos de pessoas participantes do processo, 

através de entrevista em profundidade e utilizando como técnica a narrativa pessoal do indivíduo. 

Utilizamos como ancoragem os procedimentos de produção de roteiro para empresas corporativas 

de e-learning, e também, os processos de feitura de roteiro para propostas de game based learning. 

Roteiros corporativos 

Trataremos de alguns conceitos importantes para entendermos o assunto da pesquisa. 

Entenderemos Ensino a Distância (EaD) caracterizado segundo Brás et al. (2004, p. 6) “pela 

separação física entre o professor e o aluno e por um objectivo comum: disponibilizar um conjunto 

de recursos e técnicas a pessoas que desejem estudar em regime de auto-aprendizagem”, logo, o 

EaD pode ser mediado por tecnologias como rádio, TV, computador, vídeos etc. Já o e-learning 

conta também com o encurtamento do espaço físico e uso das tecnologias, mas possui uma infra-

estrutura baseada em plataforma de publicação e uma metodologia no espaço do ensino e 

aprendizagem141 com sistema de avaliação, trabalho colaborativo e técnicas voltadas para a 

aprendizagem, geralmente de adultos, além de outras características como a possibilidade de 

comunicação síncrona ou assíncrona142.  

Percebemos que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) propiciaram uma forma 

alternativa ao ensino tradicional, principalmente com o aparecimento da Internet que também 

proporcionou o formato de ensino que conta com a rede, o ensino on-line. Essas interações e 

dispositivos técnicos ao alcance do homem possibilitaram novas formas de contato com a 

realidade, com a sociedade, com a cultura e funcionou também como mediação para outras 

modalidades de aprendizagens, institucionais ou não. Embora a gamificação não seja o objetivo do 

                                                           

surgissem. Segundo Andreas Hepp (2014, p. 46), “mídia de comunicação técnica, ou seja, os vários tipos de mídia que 
usamos para expandir nossas capacidades de comunicação além do aqui e agora: a televisão, o telefone (móvel), as 
redes sociais e assim por diante”. Já segundo Stig Hjarvard (2014, p. 23), “as mídias são coprodutoras de nossas 
representações mentais, de nossas ações e relacionamentos com outras pessoas em uma variedade de contextos 
privados e semiprivados”. 

141 Segundo Brás et al. (2004, p. 6-7) O termo “ensino” diz respeito ao acto de transmissão de conhecimentos pelo 
professor, ao passo que a “aprendizagem” está relacionada com o esforço do aprendiz em organizar o conhecimento 
a partir da informação disponibilizada. 

142 Segundo Brás et al. (2004), exemplos de comunicação assíncrona seriam o e-mail, o fórum de discussão, a agenda ou 
a página pessoal dos alunos; enquanto na comunicação síncrona temos o Chat, o quadro branco ou “Whiteboard” etc. 



artigo, servirá para situar a questão do que estamos tratando. Numa explicação simples, 

gamificação é o processo pelo qual os elementos de jogos são utilizados em contextos que não 

estão associados aos jogos. “No entanto, nem sempre é claro que elementos são esses. Muitas das 

definições utilizam o termo ‘mecânicas’ para se referirem a esses elementos. Outros usam também 

o termo ‘dinâmicas’ ou ‘gameplay mechanics’” (Simões et al., 2012, p. 2094). Já o game based 

learning ou aprendizagem baseada em jogos utiliza o desafio inerente dos jogos para transmitir 

conteúdos pedagógicos de forma lúdica e com objetivos específicos de aprendizagem. Essa 

modalidade é muito utilizada no contexto organizacional para treinamentos e assimilação de 

conteúdos. Por meio de uma narrativa lúdica em formato de jogo, com objetivos e metas a cumprir 

dentro da diegese143 da narrativa, o indivíduo pode simular comportamentos em que realmente 

apreende um conteúdo específico e na medida em que o jogo avança, ele passa a conhecer outras 

habilidades e competências que a empresa deseja que ele assimile. 

A seguir algumas características dos roteiros de e-learning e game based learning.  
 

O usuário interage por meio da mediação 

do computador, assimilando o conteúdo 

através da leitura descritiva dos tópicos e 

testando seus conhecimentos ao final. 

 

O usuário experimenta uma vivência 

virtual como um dos personagens da 

narrativa que é desafiado para alguma 

realização final do jogo. Dessa forma, o 

conteúdo lúdico é trabalhado para ativar 

a assimilação e, a avaliação é feita em 

forma de escolha de comportamento 

selecionado pelo indivíduo. 

Esse movimento lúdico, principalmente no game based learnig só é possível com a ajuda da 

ilustração que contextualiza o ambiente narrativo em que o personagem está inserido. Como em 

um projeto fílmico, algumas características da personalidade já devem estar visíveis nos 

personagens, por exemplo, por meio da sua vestimenta, seu gestual, sua característica física, além, 

é claro, do modo como o personagem se expressa. A seguir entenderemos o processo de criação 

da ilustração e sua importância na produção do roteiro e na finalização dos cursos, sejam de e-

learning ou game based learning. 

O processo de criação das lustrações 

A ilustração dentro do processo de produção do roteiro é um elemento muito importante, tanto 

do ponto de vista de apresentação final ao aluno/usuário quanto do ponto de vista interno, da 

equipe de produção propriamente dito, pois a visualidade necessita ser objetiva e transmitir clareza 

                                                           

143 Diegese aqui será entendida como uma dimensão ficcional da narrativa, ou seja, tudo que ocorre dentro da lógica do 
que está sendo proposto pela narrativa. 
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para as áreas envolvidas no processo de produção de um curso. O estudo, baseado em Salles (2006), 

revela que devemos pensar a criação como uma rede de conexões, em que cada elemento possui 

sua importância e determina novas relações para a formação da visualidade, assim o processo 

criativo é definido como um percurso de trabalho, cuja criação é uma rede em construção. Nesse 

universo de produção, analisamos sobretudo a ilustração a partir da demanda do roteiro, quais são 

os elementos que o ilustrador encontra para transformar o texto em uma imagem ilustrativa e 

entender as camadas de significação144 que promovem o envolvimento do leitor com o texto.  

As propostas de trabalho são os documentos de processo que o ilustrador recebe no início de seu 

trabalho, material que propõe um ponto inicial do desenvolvimento do desenho, começo de sua 

criação.  Tais documentos nos ajudam a perceber que existe um pensamento criador em ação e nos 

mostram o percurso de trabalho para se chegar à ilustração final, a resposta visual ao desafio 

proposto. O briefing, o principal deles, traz informações importantes para o processo de criação, 

como público-alvo, classe social, tempo de vinculação, e, portanto os elementos essenciais à 

formação da ilustração. Analisar e buscar soluções através da visualidade são características que se 

inserem no estudo da criação, como maneiras que auxiliam na construção da imagem para o roteiro 

proposto, pois a pesquisa visual é essencial para o ilustrador. Os vários esboços, são reformulações 

no traçado, são possíveis respostas visuais que se modificam na tentativa de encontrar uma solução 

gráfica. Segundo Salles (2006, p. 115), “poderíamos considerá-los como meio de se refletir sobre a 

relação do sujeito e o mundo: como o artista coloca-se física e psicologicamente em relação às 

coisas a sua volta”. 

Conceber um desenho, após inúmeros esboços, é encontrar uma solução gráfica para materializar 

a resposta ao problema proposto. Atualmente, as formas de desenvolvimento do processo de 

criação da ilustração se transformaram em digital, propiciado pelo avanço tecnológico, logo, vários 

suportes gráficos utilizados na produção da ilustração foram transformados em digital também. 

Nesse percurso, procuramos verificar a importância do meio digital para a construção de imagens 

e ilustrações e quais as vantagens nesta elaboração.  

A imagem textual e visual em roteiros corporativos 

As discussões sobre a finalização da ilustração no meio digital são fundamentais para entender a 

importância do roteiro como norteador da imagem, e que ocupará um importante papel no 

processo de aprendizagem. A importância da ilustração, explica Hunt (2011), é confirmada pelos 

editores e pesquisadores, que diferenciam o livro com ilustração como potencializador de 

aprendizados, enquanto que um livro que não possui imagens fica restrito a um público 

alfabetizado, atuando em apenas um tipo de linguagem. O próprio autor afirma que o gênero 

narrativo se condiciona às explicações, mas quando aliados aos recursos visuais permitem a criação 

de narrativas não lineares, abertas a várias interpretações. A presença da imagem promove um 

caráter relacional com o texto favorecendo a produção de sentido. O entendimento é reforçado no 

estudo da alfabetização visual, esclarece Dondis (1991), pois contempla as práticas de 

                                                           

144 Camadas de significação são camadas de ações executadas pelo ilustrador no meio digital. Cada camada é responsável 
por estabelecer uma visualidade, que ao final do processo de trabalho se unem e transmitem um resultado visual final 
à imagem. 



aprendizagem com a utilização de imagens. Ainda segundo o autor, a construção das ilustrações é 

resultado de composições que determinam o objetivo e o significado da manifestação visual e 

possui fortes implicações com relação ao que é percebido pelo espectador (DONDIS, 1991). Etapa 

vital do processo criativo em que o comunicador visual exerce forte controle sobre o seu trabalho, 

cria-se a oportunidade de expressar e transmitir o estado de latência que a ilustração permite 

concretizar.  A inteligência visual processa as informações recebidas de maneira muito rápida, 

portanto, quanto mais organizados os elementos, mais facilmente serão compreendidos. Seja de 

qualquer formato que se constitua, a imagem é incontestável. 

Processos e fluxos de roteiros corporativos 

O roteiro no e-learning é o principal instrumento de uma equipe de criação, é por meio do roteiro 

que todas as áreas e suas equipes transformam o conteúdo textual em visual, de forma organizada 

e lógica. Apesar da sua função essencial para nortear as áreas que deverão produzir o curso, cada 

área demanda uma solicitação diferente - estamos aqui nos referindo a áreas distintas: ilustração, 

iconografia, desenvolvimento, tecnologia da informação (TI) - que trabalham em conjunto para 

compor a produção do curso a partir das orientações do roteiro. Então, o roteiro tem que ser flexível 

para abranger todas as informações necessárias em conformidade com o projeto. “Não é o 

conhecimento de um roteiro único e rígido, como uma receita, que garantira ́a análise adequada 

dos fatos. E ́preciso aguçar o intelecto e estar consciente dos erros de julgamento a que nossas 

percepções estão sujeitas”. (YU, 2011, p. 10). 

A criação de roteiros de e-learning é baseada na ciência da Andragogia145, o que permite uma 

produção focada na aprendizagem para adultos. Outro conceito importante na criação do roteiro 

é a Taxinomia de Bloom146 que permite a aprendizagem do aluno por meio de elementos e 

interação propostos durante o curso. Para a criação do roteiro de e-learning diversos aspectos e 

padrões são considerados pela equipe do roteiro e o conteúdo do curso obedece a uma linearidade 

de navegação. Antes de se iniciar a produção, propriamente dita, é preciso que se definam alguns 

recursos gerais que serão utilizados nos cursos, como por exemplo, os recursos de linguagem, os 

elementos visuais, a sinalização que será utilizada na estrutura do curso (visuais ou textuais), os 

componentes de destaques de conteúdos, a sinalização de imagens entre outros.  

Fluxograma de produção de roteiro de e-learning 

 

 

 

O processo de fluxo de produção do curso de e-learning começa com uma reunião de “passagem 

de briefing”, em que as especificidades do curso são compartilhadas com as diversas áreas da 

produção (criação, ilustração, tecnologia, negócios, atendimento). A área do roteiro segue o seu 

                                                           

145 Entenderemos aqui a andragogia como a arte ou a ciência de orientar adultos na aprendizagem, num conceito de 
educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. 

146 Segundo Ferraz e Belhot (2010), a Taxonomia de Bloom é um instrumento para apoiar o planejamento didático-
pedagógico cuja finalidade é auxiliar na organização segundo domínios específicos como o cognitivo, o afetivo e o 
psicomotor. 
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fluxo de trabalho produzindo o documento chamado de mapa macro147, que será aprovado pelo 

cliente. Sua característica principal é demonstrar a estrutura real do curso dividida em capítulos, 

módulos e telas. Após a validação do mapa macro com o cliente, todos os roteiristas o usam como 

base norteadora no desenvolvimento do roteiro. Depois, esse roteiro fica disponível a todas as 

áreas, pois é o norteador para a produção do curso. Por exemplo, o roteiro descreve as ações que 

serão utilizadas, as ilustrações, os diálogos, os tipos de avaliação etc. O roteiro é de vital importância 

para todas as áreas e, por isso, antes de entrar em produção, esse roteiro deve também ser 

aprovado pelo cliente. O curso é finalmente publicado numa plataforma em versão beta148, e 

acontece uma última validação do cliente já no ambiente virtual do curso.  

Para a criação do roteiro de game based learning diversos aspectos são levados em consideração, 

como por exemplo, os elementos de jogo, as interações, as dinâmicas e, principalmente a 

capacidade de unir elementos híbridos149. A meta é desenvolver estórias, narrativas e metáforas 

que possam proporcionar maior envolvimento do aluno/usuário em relação ao conteúdo e, 

provocar mais engajamento durante o processo de aprendizagem. Antes de iniciar a etapa da 

escrita do roteiro definem-se os padrões gerais de interação, tipo de narrativa, personagens, o 

gameplay150, as sinalizações e destaques de conteúdos, as imagens etc. A equipe de criação do 

roteiro também precisa pensar a parte da lógica e da estratégia, adequando ao formato game based 

learning. O estilo de jogo pode ser de estratégia, de elementos de testes, de pontuação, de puzzle151 

entre outros. Uma vez definida o estilo do curso, o passo seguinte é pensar na metáfora em que 

será ancorada a narrativa e, por isso, a necessidade do trabalho em conjunto de redatores e game 

designer. 

Fluxograma de produção de roteiro de game based learning 

 

 

 

 

 

 

O processo de fluxo de produção de um roteiro de game based learning também se inicia com uma 

reunião de “passagem de briefing” para as diversas áreas da produção (criação, ilustração, 

tecnologia, negócios, atendimento) em que são compartilhadas as informações e necessidades do 

                                                           

147 É chamado de mapa macro porque contém todos os títulos e subtítulos, estruturando assim todo o curso. É um 
documento que define a estrutura geral do conteúdo, nele é possível definir os itens principais e subitens de conteúdo 
de um determinado curso. É muito importante para a área de tecnologia e desenvolvimento, pois essa estrutura será 
utilizada para preparar o esqueleto do curso em determinada plataforma. 

148 Chamamos de versão beta a fase de publicação em que o curso ainda está em validação e testes. 
149 Tecnologia que compõe o ambiente físico e virtual.  
150 São as interações e experiências do jogador durante um sistema de jogos. Dessa forma, aqui cabe o sentido de 

jogabilidade. 
151 Puzzle são jogos de quebra-cabeça que testam as habilidades dos usuários em perceber padrões, lógicas, sequências 

etc. 
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projeto. Mas, depois desse início é realizado um brainstorm152 com área de criação (roteiristas e 

game designer), ao concluir essa etapa é possível se fazer um “esqueleto ou argumento” da 

proposta. Depois da aprovação interna dessa proposta inicia-se a fase da elaboração de um 

documento constando as formas de interação que o jogo permitirá, ou seja, o gameplay. Com base 

no documento de gameplay, o mapa macro é desenvolvido pela equipe de criação do roteiro 

(roteirista e game designer). O mapa macro deve ser aprovado pelo cliente e, é a partir do mapa 

macro que o desenvolvimento do roteiro acontece. Esse roteiro é desenvolvido em documento de 

texto (ferramenta Word) e contém todas as indicações e orientações para as áreas - gameplay, 

personagens, padrões do curso de game based learning, além dos descritivos e diálogos, quando 

existem. Ao finalizar a produção do roteiro o cliente aprova mais uma vez e/ou sugere alterações. 

A equipe de roteiristas recebe o roteiro novamente e realiza as alterações necessárias. Depois desse 

processo todo, o curso é produzido e publicado em fases: a primeira versão é alfa, a seguinte beta 

e, finalmente, a versão de publicação final. O cliente valida uma última vez o conteúdo final do 

curso publicado e ocorre uma atualização de publicação quando necessário. Esse processo da 

criação do roteiro exige uma dedicação integrada e dinâmica entre as equipes, ou seja, é mais 

colaborativo, pois a quantidade de informações é maior e a sua produção é bem mais complexa, se 

comparado ao e-learning. Assim, a produção do roteiro baseado em jogos de aprendizagem ou 

game based learning exige muito mais atenção.  

Algumas ponderações 

O roteiro de e-learning propõe um fluxo mais linear, tela a tela, caraterística expressa tanto no 

conteúdo quanto na navegação. As interações geralmente ocorrem no ambiente digital. O 

desenvolvimento cognitivo se baseia na Taxonomia de Bloom, aplicando-se testes realizados ao 

longo do curso para fixar os conteúdos e avaliar as habilidades e competência desenvolvidas. As 

áreas trabalham de forma fragmentada, cada área desenvolve, com sua própria equipe, soluções 

em conformidade com a demanda especificada no documento de roteiro. Já na produção de roteiro 

de game based learning existe um forte apelo visual e também existe uma lógica das estratégias de 

jogos do início ao fim do processo. Todas as equipes estão integradas. A documentação inicial do 

gameplay exige mais elementos visuais para determinar as características, a lógica, a sequência, os 

personagens, e as principais interações do jogo. O conteúdo do roteiro para game based learning 

pode ser ancorado num enredo, numa metáforas ou em elementos lúdicos. O protagonista do curso 

aprende pela tomada de decisão, pelas estratégias, pelas escolhas e, essa aprendizagem pode ser 

baseada em problemas a serem solucionados, os chamados desafios.  

A complexidade de detalhes no roteiro de game based learning é maior, se for comparado ao 

processo de e-learning, pois exige mais conteúdo e informações detalhadas, como as orientações 

sobre os padrões para as diversas áreas envolvidas no processo de produção do curso. No game 

based learning, a parte visual deve “brilhar” aos olhos do aluno e atrair sua atenção máxima, de 

forma envolvente. Outra coisa também é a utilização de elementos híbridos, ou seja, quando o 

                                                           

152 A reunião de brainstorm é que uma tempestade mental, existe como uma atividade mais informal de estímulo para 
novas formas de pensar o conteúdo que se está trabalhando. Nesse caso tratado no artigo, refere-se ao momento em 
que todas as áreas podem opinar e sugerir metáforas para as narrativas dos jogos ou outras formas que enriqueçam 
e/ou sejam aceitáveis para o objetivo específico solicitado. 



roteiro propõe no enredo ações do jogo no meio digital mesclando ao ambiente físico, provocando 

mais envolvimento e experiência na aprendizagem. 

Considerações finais 

O artigo se propôs a apresentar as diferenças e características do e-learning e do game based 

learning baseada em uma visão da prática de produção de roteiros corporativos. Nesse sentido 

analisamos também o processo de criação e desenvolvimento da ilustração, tão importante na 

representatividade visual dos cursos. A partir da tecnologia e das transformações decorrentes 

desse processo que modificou o modo como as pessoas produzem, consomem e se relacionam com 

o mundo, percebemos que o processo de produção do roteiro também acompanhou essas 

mudanças a medida que as demandas por interatividade, colaboração participativa e imersão 

virtual foi se instalando no espaço dos cursos e treinamentos corporativos. A interface do 

computador, mais amigável e imersiva, possibilitou o desenvolvimento do lúdico misturado ao real 

- no sentido de que as narrativas se ancoram em estórias lúdicas, mas as propostas de aprendizado, 

assimilação de conteúdo, orientações de comportamento e apreensão de habilidades e 

competências estão ancoradas em necessidades reais das empresas corporativas. Enfim, narramos 

aqui algumas experiências de produção de roteiros, entendimentos sobre o desenvolvimento das 

ilustrações e, dessa forma pontuamos algumas diferenças percebidas durante a práxis da feitura do 

roteiro em empresas corporativas. É preciso salientar que não se trata de uma evolução, no sentido 

do que é melhor ou pior. Ainda há campo de utilização para as várias modalidades de cursos e 

treinamento: EaD, on-line, e-learning ou game based learning. Logo, não se trata de hierarquizar, 

mas de constatar que não são melhores nem piores, apenas diferentes. 
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Resumo 
Este artigo parte de uma análise do curta-metragem Ensaio de Cinema, dirigido pelo cineasta carioca Allan 
Ribeiro, para desenvolver alguns pensamentos ainda em processo de construção a respeito dos conceitos de 
heterotopia, autoria da imagem e evidenciação do dispositivo na produção cinematográfica brasileira 
contemporânea. Nesse curta, a imersão na experiência se compreende por uma outra via: mais do que propor 
uma imagem que, de alguma forma, dialoga com seu espectador, Allan Ribeiro propõe um gesto de “co-
imaginar” junto com um de seus autores o filme a que estamos assistindo. Como que alimentado pelo ofício 
dos contadores de histórias de nos fazer sentar diante de uma fogueira e criar imagens a partir da palavra 
emitida, o que vemos manifestado nesse filme é o gesto de um de seus autores em imaginar as cenas de um 
filme que nunca fez e não uma câmera que já construiu essas imagens por nós.  Essa faceta do cinema 
contemporâneo, a partir das imbricações estéticas inerentes às intersecções com outras mídias por vieses 
mais técnicos, parece desejar investir menos no desejo de representação de um mundo perceptível e mais 
na concepção de experiências que dialogam com esse espectador. Essas obras concebem e, além disso, 
escancaram um jogo de exploração do espaço e de concepção narrativa mais alinhado às experiências dos 
happenings e intervenções artísticas. Nesse jogo, importam muito pouco as estanques distinções entre real 
e ficcional, mas esse “real”, pelo contrário, mostra-se “alargado”. Mais do que uma obra aberta, o curta 
analisado, ao investir no inacabamento artístico e na indeterminação de sua narrativa, parece imbricar 
justamente um movimento dialético entre a subjetividade do outro e a de si, gerando um espaço em que 
habitam não somente os personagens criados para o filme, mas também o próprio filme. Ao transformar um 
espaço da vida comum em espaço performático, Ensaio de Cinema carrega e expõe em si a pujança dos 
personagens, ambientes e experiências que pode abrigar, fazendo, assim como outros filmes do cinema 
brasileiro autoral contemporâneo por uma via mais experimental, com que o gesto criativo habite o mesmo 
mundo com que rivaliza, provocando não outros efeitos de real, mas investindo nas potências que somente 
o falso pode promover. Conclui-se que, a partir do mecanismo de exposição do work in progress promovido 
pelo curta-metragem, o gesto de transformação do espaço de vida comum em espaço performático 
caracteriza a diegese como gesto heterotópico que vem se tornando cada vez mais recorrente nos filmes 
brasileiros da última década. 
 
Palavras-Chave: Cinema Brasileiro; Ensaio de Cinema; Heterotopia; Imagem; Work in Progress. 

 

Dos processos em evidência – Ou o contador de histórias e a construção de um espaço (outro)? 

Sentados diante de uma fogueira, nossos antepassados ouviam repetidas vezes mitos, lendas e 

histórias que lhes contavam sobre a origem do universo, do planeta e da humanidade. 2016: ainda 

nos prostramos diante de fogueiras com variadas dimensões e formas, que também nos contam 

mitos, lendas e histórias que nos permitem imaginar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui 

e para onde vamos. 
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O ato de conceber imagens atravessa a existência do homem desde seu princípio: desde as 

famigeradas artes rupestres ou da concepção da escrita, atravessando as diversas escolas artísticas 

pictóricas, literárias, cinematográficas, multimidiáticas e suas tantas evoluções, disseminações e 

sofisticações. Mais do que as imagens dedicadas à perfeição das propagandas de outdoor ou dos 

instantâneos do prosaico nas fotos em nossos smartphones, as imagens que nossas mentes 

concebem, muitas vezes, atravessam tão rapidamente nossa vista e podem causar muita ou pouca 

diferença, mas não nos deixam imunes. Na introdução de Antropologia da imagem, Belting (2014) 

parte da pergunta “o que é uma imagem?” para, por um ponto de vista antropológico, desenvolver 

uma distinção entre duas ideias de imagem – uma, como objeto tangível por meio de um suporte; 

outro, como algo intangível: 

Devemos encarar a imagem não só como produto de um dado meio, seja ele a fotografia, a 
pintura ou o vídeo, mas também como um produto de nós próprios, porque geramos imagens 
nossas (sonhos, imaginações, percepções pessoais) que confrontamos com outras imagens no 
mundo visível (BELTING, 2014, p. 10) 

Existe algo de encantador no processo, no work in progress. Muitas vezes, o presente de uma 

criação pode ser até mais interessante do que os resultados apresentados na tela grande. E quando 

algum destes filmes, de alguma maneira, aponta para a diegese como gesto parece permitir ao 

espectador certa cumplicidade com um autor que, por um breve instante, diz “nós somos iguais”. 

Não que seja, de fato, esse o discurso do cineasta ao usar tal recurso, mas, de algum modo, acredito 

ser possível considerar essa possibilidade como forma de horizontalização do processo artístico ou 

do reconhecimento das próprias limitações representativas – características que parecem cada vez 

mais evidentes a partir de estudos teóricos mais contemporâneos, como os que serão pinçados a 

seguir. 

Nesse artigo, pretende-se partir de uma breve análise fílmica para desenvolver algumas conexões 

com estudos recentes sobre imagem: tomando como recorte o cinema brasileiro contemporâneo, 

o ponto de partida para essa análise foi o curta-metragem Ensaio de Cinema154 (2009), dirigido pelo 

cineasta carioca Allan Ribeiro, que, pela forma como foi construído, permite-nos discorrer a 

respeito das ideias de autoria da imagem (ou da imagem como gesto) como possibilidade de discutir 

o conceito de heterotopia de Foucault. A concepção deste ensaio fundamenta-se em ideias ainda 

em processo de brainstorming que, nesse momento, procuram alinhavar conteúdo e forma ao 

exibir seu processo construtivo ao mesmo tempo em que se solidifica, fazendo ver, assim como no 

próprio filme de Ribeiro, o próprio gesto da construção de um pensamento. 

Se esse cinema brasileiro pós-retomada (principalmente quando consideramos o documentário), 

caracteriza-se por uma tendência à particularização de seus enfoques e recortes – “os 

documentários buscam seus temas através do recorte mínimo, abordando experiências e 

expressões estritamente individuais” (LINS; MESQUITA, 2008, p. 49) – como uma forma de um 

acesso um “real mais real”, o cinema de autor dos anos mais recentes parece se preocupar cada 

vez menos com essa pretensão e se encaminhar para uma evidenciação do artifício como forma de 
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provocar – ou desestabilizar – outras experiências de real. Se, no início dos 2000, a noção de 

dispositivo155 em filmes como Um Passaporte Húngaro (2002), de Sandra Kogut, e 33 (2003), de 

Kiko Goifman, funcionava como gatilhos que tinham por intenção explorar mais a subjetividade de 

seus realizadores e eventos que aconteciam enquanto eram registrados, a evidenciação do 

dispositivo no final dessa década e início da seguinte parece se encaminhar para uma explicitação 

do gesto artístico do que propriamente de um “colocar a vida em jogo”. 

Filmes de longa-metragem como Doce Amianto (2013), Branco Sai, Preto Fica (2014), Batguano 

(2014) e A Seita (2015), em certos momentos, tornam evidentes os artifícios para seu público como 

forma de explicitar os vestígios do seu processo criativo e provocar experiências que causam 

estranhamento e distanciamento. Ao contrário do cinema de narrativa considerada clássica, os 

artifícios aparecem como forma de alimentar não o ilusionismo e naturalismo, mas a evidenciação 

do filme como objeto (XAVIER, 2008). No caso de Ensaio de Cinema, a evidenciação do dispositivo, 

reside muito mais numa explicitação do processo de subjetivação de conectar as imagens mentais 

concebidas pelo autor-personagem-narrador de maneira quase primitiva e desprovida de 

tecnologias – num sentido mais restrito dessa palavra. Em Aquilo que se mostra. Sobre a diferença 

icônica, Gottfried Boehm parte da diversidade de imagens produzidas na contemporaneidade para 

nos interpelar sobre o gesto da criação: 

... viu-se a partir dos anos 1980 o acontecimento da tecnologia digital que, nas ciências, por 
exemplo, fizeram da imagem uma ferramenta de conhecimento e, por consequência, alguma 
coisa que nunca tinha havido na sua história: o meio de comunicação cotidiano, flexível e fluido, 
que começa já, aqui e acolá, a suplantar a linguagem. Com tudo isso, ainda não falamos das 
imagens em nós: as imagens do sonho, as representações ou as imagens mentais, dessa 
misteriosa faculdade interior chamada imaginação ou fantasia. (BOEHM, 2015, p. 24. Grifo no 
Original) 

Como que alimentado pelo ofício dos contadores de histórias de nos fazer sentar diante de uma 

fogueira e criar imagens a partir da palavra emitida, o que vemos manifestado em Ensaio de Cinema 

é o gesto de um de seus autores em imaginar as cenas de um filme que nunca fez e não uma câmera 

que já construiu essas imagens por nós. O curta começa com um plano de uma janela entreaberta, 

de onde pode se ver alguns edifícios facilmente reconhecíveis do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, 

e que funcionará como um elemento relevante para o ato imaginativo que sucederá nas cenas 

seguintes. Em seguida, a casa começa a despertar: Gatto, um homem branco nos seus 50 ou 60 

anos, prepara um café, enquanto Barbot, homem negro na mesma faixa etária, acorda e realiza 

seus trabalhos matinais. Durante o café da manhã, Gatto e Barbot conversam sobre a finalização 

do figurino de uma performance que será realizada (ainda não sabemos nem como nem onde esse 

ato acontecerá) e sucedem outros gestos de preparação e espera: Gatto fuma diante da janela e 

prepara um pão na cozinha, enquanto Barbot costura na máquina e insere cordões pretos em uma 

enorme saia cor de marfim. Quando finaliza a preparação, Barbot sinaliza a Gatto, que está lendo 

um livro na sala de estar e, posteriormente, executa um CD no microsystem. Uma tela preta 
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secciona o espaço-tempo do cotidiano dos dois artistas para aquele espaço da fabulação, dando 

início ao que, descobriremos depois, será um ensaio do filme que estamos acompanhando.  

Nesse curta, a imersão na experiência se compreende por uma outra via: mais do que propor uma 

imagem que, de alguma forma, dialoga com seu espectador, Ensaio de Cinema propõe um gesto de 

“co-imaginar” junto com um de seus autores o filme a que estamos assistindo. Essa faceta do 

cinema contemporâneo, a partir das imbricações estéticas inerentes às intersecções com outras 

mídias por vieses mais técnicos, parece desejar investir menos no desejo de representação de um 

mundo perceptível e mais na concepção de experiências que dialogam com esse espectador. Essas 

intenções não são necessariamente inéditas, visto que o cinema experimental desenvolveu, ao 

longo de sua trajetória, esse gesto de rivalização com o mundo das mais distintas formas. Depois 

da tela preta que segrega, ao menos aparentemente, os tempos de performance e da vida comum, 

um plano se abre, exibindo as janelas de madeira desgastada de um dos cômodos da casa. Duas 

mãos que formam o gesto de um frame. Ao fundo, um narrador dentro do espaço diegético:  

Ele dizia que queria que o filme começasse com um travelling lento, suave, elegante, mas firme – 

com um zoom ao mesmo tempo. Como no filme Morte em Veneza, de Luchino Visconti, revelando 

camadas de portas, janelas, manchas na parede, fotografias, pedaços de fotografias, porque ele 

pensava no filme Family Life, de Ken Loach 

O que veremos a partir de então é o gesto de dois cineastas: de Allan, que, pelo ato de registro que 

imprime, faz-nos ver o filme de Gatto, o autor das imagens que imaginamos a partir de suas 

descrições. As duas “janelas” que estes autores, por vezes, se cruzam e se mesclam em seus gestos 

de nos fazer ver: enquanto que Gatto amplia a potencialidade de suas imagens ao fazer com que 

cada espectador imagine enquadramentos, elementos e movimentos diferentes, Allan joga com a 

possibilidade de registrar e se fundir ao gesto de cinema proposto por Gatto. Essa transição entre 

o espaço de um residência familiar para um ambiente de performance apresenta fortes conexões 

com o conceito de heterotopia, desenvolvido por Foucault (2006) para versar sobre o princípio de 

que os espaços que habitamos não são necessariamente homogêneos, mas carregados de 

qualidades atribuídas pelas nossas vivências e devaneios.  

Os espaços, em sua heterogeneidade, carregam conjuntos de relações que podem ser suspensas, 

neutralizadas e invertidas a partir de experiências que provocam uma miscelânea entre realidade 

e potência. Definido, em linhas gerais, como “contestação simultaneamente mítica e real do espaço 

em que vivemos” (FOUCAULT, 2006, p. 416), o conceito de heterotopia pode ser fortemente 

conectado a uma diversidade de práticas humanas que, conscientemente ou não, concebem 

espaços que, de algum modo, apagam, neutralizam, purificam os espaços considerados originais – 

sendo algo como “contraespaços” (2013). Assim como os jardins, parques e salas de estar habitados 

por crianças se transformam, por alguns momentos, em altíssimas torres em que princesas 

precisam ser resgatadas por um herói dotado das maiores virtudes ou em uma pista de corrida que 

abriga uma acirrada competição dos mais velozes carros construídos pelo homem, esses espaços 

das atividades cotidianas dos adultos também abraçam a criação desses “outros espaços”. Se uma 

das principais normas que regem o conceito de heterotopia reside em “justapor em um lugar real 

vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis” (2013, p. 24), o espaço 

do palco, independente do local em que ele se estabeleça (no teatro tradicional, na sala de estar 



ou nos espaços públicos), convenciona com o público a criação de espaços completamente distintos 

entre a vida dita comum e a experiência estética. 

A evidenciação desse processo criativo como gesto heterotópico, no curta de Allan Ribeiro, 

manifesta justamente as arestas de uma imagem que parece não saber mais representar, que 

precisa expor seu mecanismo como forma de tornar seus espectadores co-autores da experiência 

a que assistem. Esse ato questiona algumas ideias de autoria no cinema, compreendendo a 

instância autoral em seu processo mais rudimentar e aberto do que propriamente hermético e 

estrutural, como se verá a seguir. 

Uma imagem em processo (ou a autoria no cinema como gesto) 

Em certo momento, Gatto posiciona sua “câmera” diante da câmera de Allan, afirmando que, nesse 

momento do filme, será incluído o título Dança de Barbot, uma homenagem a A Dança dos 

Vampiros, de Roman Polanski, e, em seguida, começa a acompanhar e descrever os movimentos 

corporais de Barbot: da mão, do braço, do torso e assim por diante, citando uma diversidade de 

outros cineastas conhecidos do público cinéfilo. Ao se imbuir de referências de autoria alheia, 

Larsen cria imagens à sua própria maneira, dialogando com os vestígios desses autores entranhados 

no imaginário cinematográfico que seu espectador carrega. 

Ao registrar as apropriações de Larsen, Ribeiro joga com as manifestações de autoria desses outros 

cineastas – Bertolucci, Antonioni, Truffaut, dentre outros – ao não necessariamente emular o estilo 

destes cineastas, mas absorvendo as citações de forma quase enciclopédica. Dessa forma, Ribeiro 

e Larsen manifestam imagens mentais que se mostram quase como vestígios que ativam, assim, 

duas formas de autoria que se complementam: uma, do cineasta que Larsen representa; outra, do 

cineasta que Allan concretiza. Se essas duas instâncias autorais se mesclam, também se misturam 

as definições sobre quem, de fato, olha através da câmera:  

Bellours answers: the subject producing the discours. Ropars: the narrator. Nash: the author. 
Sometimes this figure is described in linguistic terms – the ‘enunciator’ (Bellour), a ‘voice’ 
(Ropars) (BORDWELL, 1985, p. 24-25) 

Se Bordwell parte de uma ideia de autor muito mais invisível156, digamos assim, no recorte de 

cinema autoral contemporâneo que traçamos nesse artigo, essa noção começa a ser mais 

problematizada por essa cada vez mais recorrente explicitação do ato enunciativo, que complexifica 

e imbrica os papéis de autor, narrador e personagem. A noção de autoria mais como um gesto do 

presente do que propriamente uma instância que atravessa todas as obras de um sujeito criador 

encontra ecos em Barthes (2004). Para ele, a crença da existência prévia de uma instância autoral 

que se coloca em uma obra oferece lugar para outra concepção da escrita moderna, em que o autor 

nasce no mesmo momento em que o texto, não existindo nenhum tempo além do tempo da 

enunciação. Este posicionamento agrega ao ato criativo, geralmente calcado no registro de um 

pensamento ou um sentimento, aspectos de performance, em que “a enunciação não tem outro 

conteúdo (outro enunciado) para além do ato pelo qual é proferida” (p. 59). Neste sentido, Barthes 

                                                           

156 Bordwell (1985) cita um teórico da literatura, como Wayne Booth, usará o termo “implied author” – ou autor implícito 
– para conceituar “the invisible puppeteer, not a speaker or visible presence but the omnipotent artistic figure behind 
the work” (p. 62), enquanto que, no cinema, Albert Laffay tratará do le grand imagier - um personagem ficcional e 
invisível que escolhe e organiza o que devemos ver. 



desloca para o próprio processo de criação artística o verdadeiro objeto da criação: “dizer que quer 

escrever, eis, de fato, a própria matéria da escrita” (BARTHES, 2005, p. 17). As resoluções de 

Barthes, certamente, se relacionam à evidenciação dos vestígios do presente em Ensaio de Cinema, 

já que, nele, o processo de criação da própria obra se vê posto em questão, imbricado na existência 

da obra e do homem por trás da mesma, em que procedimento e resultado mesclam-se de formas 

quase indistintas.  

Em momentos seguintes do curta, Gatto segue narrando as imagens que lhe aparecem – “Barbot 

poderia estar dançando em sua casa, na cozinha, no atelier, em Madureira, em Copacabana...” -, 

fazendo seu espectador imaginar a mesma coreografia sendo executada nos espaços descritos, 

transformando aquela sala minúscula e apertada em cada um deles, num gesto heterotópico que 

contempla eles mesmos, o cineasta que lhes registra (e seu primeiro espectador) e nós, seu público. 

Essa ideia de uma autoria que se cria dentro da própria obra horizontaliza os processos de criação 

de Allan, Larsen e, porque não dizer, de seu próprio público, já que as imagens descritas pelo 

cineasta-personagem tornam-se acessíveis somente ao espectador que as imaginou – oferecendo 

uma forma de percepção da imagem distinta daquela que se costuma abordar em narrativas mais 

clássicas.  

A câmera continua acompanhando a dança de Barbot, realizando um movimento de 360º no 

momento em que Larsen o descreve e fundindo-se assim na câmera imaginada pelo cineasta-

personagem. A câmera de Allan observa o rosto do performer, que olha de volta para o cineasta e 

sorri como quem compartilha do mesmo gesto inventivo que os três experienciam naquele 

fragmento de tempo e espaço. Este desenvolvimento do curta de Ribeiro, nesse gesto de expor sua 

própria carpintaria dentro do objeto fílmico, dialoga bastante não somente com as proposições 

sobre a autoria de Barthes, mas apresenta muitos pontos de convergência com essa evidenciação 

da opacidade na escrita fílmica autoral em certas obras do cinema contemporâneo. 

Em O discurso cinematográfico, Xavier (2008) reúne e debate diversas “estéticas cinematográficas” 

na intenção de compreender as aproximações e distanciamentos entre as relações de transparência 

– relacionada à sensação de ilusionismo e naturalismo de um cinema mais clássico – e opacidade – 

referente à evidenciação do objeto fílmico como si mesmo. Enquanto os recursos da transparência 

alinhavam o filme como a organização de uma “réplica” da realidade, constituindo uma “rede 

consistente de fatos que parecem contar-se a si mesmos, produzindo o ‘efeito de anterioridade’ 

(os eventos de antemão estariam lá, existindo independente da câmera que os ‘captou’)” (p. 62); 

na opacidade, empregam-se estratégias diversas para construir um discurso por meio das imagens 

e sons mostrado como discurso, representação: “introdução de elementos não pertencentes à 

ação, a intervenção aberta do narrador, a inserção de sequências inteiras de discurso não-narrativo 

e a montagem dos próprios acontecimentos totalmente fora das leis de continuidade” (p. 63), 

dentre outras.  

Contudo, não se tratam de posicionamentos dicotômicos, mas existe uma diversidade de 

experiências que concretiza o diálogo entre estes (aparentes) extremos, já que, Xavier, além de não 

desenvolver distinções entre cinema documentário e ficcional, acredita que se tratam somente de 

modalidade distintas de construção deste mesmo discurso cinematográfico que se (des)equilibram, 

por vezes, entre as esferas da transparência e da opacidade – chegando ao ponto de, no caso de 



Ensaio de Cinema, poderem se tornar quase indistinguíveis. Ao expor o cinema como gesto, Ribeiro 

expõe o realismo de um processo de criação cinematográfica em seu ato mais primitivo (a 

imaginação), mas, ao mesmo tempo, distancia seu espectador de um envolvimento considerável 

menos natural com a imagem.  

Em certo momento da narrativa, Larsen continua seguindo Barbot em direção a um quarto e, ali, 

havia imaginado inicialmente o final do seu filme, mas decide prosseguir com o ato imaginativo: 

corta para uma tela preta e a câmera de Allan volta em um contraplano filmado de dentro do quarto 

em que está Barbot. A câmera de Larsen faz um movimento de zoom adentrando no quarto em 

direção à janela acompanhada pela descrição de imagens que fazem referência a Profissão: 

Repórter, de Michelangelo Antonioni, que, de lá, mostra edifícios e ruas do bairro da Lapa – 

momento definitivo em que as duas câmeras se mesclam. Em momentos como esse, Ensaio de 

Cinema questiona cada um dos pontos propostos por Xavier quando, mesmo possuindo uma 

câmera que poderia concretizar as imagens pensadas por Larsen, opta por expô-las de forma quase 

bruta e primitiva para seu espectador, permitindo que ele crie, à sua maneira, suas próprias versões 

do filme do ator-cineasta; ou por, ao invés de optar por ou pela transparência ou pela opacidade, 

concebe um jogo quase incômodo em sua indistinção entre um e outro; ou, ainda, à sua maneira, 

descolar-se da impressão de realidade e investir na impressão de presença ao transportar seu 

espectador para o tempo-espaço do presente de seu processo de criação, ao invés de conceber 

uma obra que apaga seus traços de instantâneo.  

Dessa forma, ao expor o cinema como gesto de um autor que acontece num momento presente 

em um tempo e espaço específicos, Ensaio de Cinema joga com as possibilidades de explicitação e 

ocultamento da linguagem cinematográfica, permitindo-nos compreender o processo criativo de 

alteração de espaços do comum proposta pelo trio de criadores do filme (Allan Ribeiro, Gatto 

Larsen e Rubens Barbot) como atos heterotópicos dentro da diegese. 

Para conhecer-se, é preciso imaginar(-se) - Ou a autoria da imagem como manifestação de 

heterotopias 

Depois desse instante de clímax do filme ensaiado que acabamos de assistir, outra tela preta 

segrega esse instante de criação artística do cotidiano de Gatto e Barbot jantando o pão 

previamente preparado e comentando sobre outras possibilidades inventivas para a performance 

a que assistimos. O cineasta do filme cita que precisa incluir mais referências a filmes brasileiros na 

cena, entendendo-a, de fato, como um processo, mesmo depois de ter sido registrada em definitivo 

pela câmera de Allan. Nessa coreografia de imagens mentais e câmeras (quase) diegéticas, Gatto, 

Barbot e Allan brincam de autores, narradores e personagens dos vários filmes possíveis que 

existem dentro de Ensaio de Cinema. 

Mais do que uma obra aberta, o curta analisado, ao investir no inacabamento artístico e na 

indeterminação de sua narrativa, parece imbricar justamente um movimento dialético entre a 

subjetividade do outro e a de si, gerando um espaço em que habitam não somente os personagens 

criados para o filme, mas também o próprio filme, “um fluxo no qual as coisas se embaralham, 

esvaziam-se de si e revelam-se outras por algum momento” (GUIMARÃES, 2007, p. 70). Estes 

dilemas de representação, como nas leituras que se fazem de Rancière (2012), fizeram com que 



artistas reinventassem formas de criar, tornando-as cada vez mais simbólicas e abstratas ao invés 

de tentativas de reprodução da realidade, concebendo um momento em que o jogo de 

retroalimentação entre artificial e real se torna cada vez mais presente e evidente. Trata-se de um 

cenário em que o lúdico, o entretenimento e a transformação de um si no tempo e no espaço 

parecem configurar este fazer e este “fazer-se” de forma cada vez mais evidente. O filme de Ribeiro 

parece funcionar justamente como um registro de uma imagem que se quer sempre potente, 

fugidia, escorregadia e ilimitada em suas possibilidades representativas a partir da explicitação de 

sua própria limitação. 

Se a heterotopia funciona como uma contestação do espaço vivido prosaicamente, “criando uma 

ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão, ou, ao contrário, criando outro espaço 

real tão perfeito, tão meticuloso, tão bem disposto quanto o nosso é desordenado, mal posto e 

desarranjado” (p. 28), ao transformar um espaço da vida comum em espaço performático, Ensaio 

de Cinema carrega e expõe em si a pujança dos personagens, ambientes e experiências que pode 

abrigar, fazendo, assim como outros filmes do cinema brasileiro autoral contemporâneo, com que 

o gesto criativo habite o mesmo mundo com que rivaliza, provocando não outros efeitos de real, 

mas investindo nas potências que somente o falso pode promover. 
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SOBRE O PAINEL 

O painel teve como objetivo estimular o debate sobre a análise da produção televisiva brasileira e 
internacional a partir de projetos e de seus resultados realizados pelos pesquisadores do GELiDis (Grupo de 
Estudos Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação). O grupo GELIDis, sediado na Escola de 
Comunicações e Artes da USP, tem como um de seus objetivos principais estudar formatos, gêneros e temas 
de produtos televisivos de ficção - telenovelas, séries, minisséries, telefilmes. Além do estudo estrutural da 
narrativa e do roteiro televisivo, a perspectiva de trabalho adotada incorpora discussões acerca de 
identidades geracionais, de gênero e de classe social; de cultura popular; e da transmidialidade. Trata-se de 
analisar a produção televisiva a partir de sua complexidade narrativa e social situando-a nos contextos 
nacional e internacional marcados pela globalização e pela hibridação de formatos e gêneros televisivos. O 
instrumental teórico-metodológico está embasado nos estudos de linguagem e de estética de Bakhtin, na 
Análise do Discurso de linha francesa e nos estudos de televisão a partir da vertente dos Estudos Culturais e, 
principalmente, da abordagem das mediações de origem latino-americana inspirada por Jesus Martín-
Barbero. Tal perspectiva justifica-se pela compreensão de que tanto formatos quanto gêneros e temas devem 
ser considerados dentro de um quadro complexo de interpretação do texto televisivo estabelecido a partir 
de sua materialidade (histórica, social, composicional e tecnológica); portanto, das condições de produção e 
dos sujeitos do discurso. 
Palavras-chave: formatos e gêneros televisivos; temas; gêneros do discurso; linguagens e estéticas de 
televisão   
  
About the Panel 
The panel aim was to stimulate the debate on the analysis of Brazilian and international television production 
based on projects and their issues from GELiDis research group’s members. The GELiDis is a research group 
dedicated to Languages and Discourses in Media based at the School of Communications and Arts at 
University of São Paulo. Among their mainly goals we highlight the formats, genres and themes studies of 
television fiction - telenovelas, series, miniseries, TV movies. Besides both the narrative structural study and 
the TV script, the group interest includes discussions about generational identities, gender and social class; 
popular culture; and transmedia. Therefore the television production is analyzed based on its narrative 
complexity and social standing both in the Brazilian and international context. The theoretical and 
methodological tools come from: Bakhtin’s language studies and aesthetics; the French Discourse Analysis; 
television studies from Cultural Studies, and especially from their Latin American perspective inspired by Jesus 
Martin-Barbero works. This perspective is justified by the comprehension that formats, genres and themes 
should be considered within a complex interpretation context of the television fiction composed by its 
materiality (historical, social, compositional and technological basis).  
Keywords: formats and TV genres; TV fiction themes; speech genres; TV languages; TV aesthetics  

 

O painel teve como objetivo estimular o debate em termos de análise da produção televisiva 

brasileira e internacional tendo como ponto de partida os trabalhos realizados por integrantes do 

grupo de pesquisa GELiDis. Fundado em 2015 e sediado na Escola de Comunicações e Artes da USP, 

o grupo de caráter interdisciplinar tem como objetivos gerais o estudo sistemático da linguagem 

verbal e das narrativas ficcionais nos meios de comunicação (incluindo a internet) seus discursos, 

suas formas de estruturação, estilos e estéticas, bem como sua distribuição em diferentes 

plataformas e sua recepção a partir de diferentes modalidades e suportes. Mais especificamente 

destacam-se, entre seus focos de estudo: a produção de sentido por meio dos discursos veiculados 

nos meios de comunicação; os diferentes gêneros de ficção televisiva e suas especificidades de 

formato e estilo (séries, minisséries, telefilmes, telenovelas); os processos enunciativos 

considerados a partir da perspectiva verbal e verbo-visual. As origens históricas e a construção 

cultural da ficção nos meios de comunicação também integram o escopo de estudos do grupo.   



Nesse contexto, cabe destacar como focos de atenção do grupo o estudo estrutural da narrativa e 

do roteiro televisivo adotando como perspectiva de trabalho discussões acerca de identidades 

geracionais, de gênero e de classe social; de cultura popular; e de transmidialidade. Busca-se 

analisar a produção televisiva a partir de sua complexidade narrativa e social situando-a nos 

contextos nacional e internacional marcados pela globalização e pela hibridação formatos e 

gêneros televisivos. O instrumental teórico-metodológico está embasado preferencialmente nos 

estudos de linguagem e de estética de Bakhtin, na Análise do Discurso de linha francesa e nos 

estudos de televisão a partir da vertente dos Estudos Culturais e, principalmente, da abordagem 

das mediações de origem latino-americana inspirada por Jesus Martín-Barbero. Tal perspectiva 

justifica-se pela compreensão de que tanto formatos quanto gêneros e temas devem ser 

considerados dentro de um quadro complexo de interpretação do texto televisivo estabelecido a 

partir de sua materialidade (histórica, social, composicional e tecnológica); portanto, das condições 

de produção e dos sujeitos do discurso. 

O presente capítulo apresenta alguns dos trabalhos desenvolvidos por esse grupo de pesquisa e se 

caracterizam por apresentar entre seus objetos telenovelas, séries e minisséries analisados sob 

diversos enfoques que vão da distribuição à recepção passando por questões referentes à 

produção, fruição, produção de sentido e estilo.  

Os trabalhos deste capítulo estão organizados em ordem alfabética pelo nome do autor mas, 

mesmo a partir dessa organização, percebe-se a relação orgânica entre os temas e problemas de 

pesquisa.  

A análise realizada por Anderson Lopes da Silva, Características e abordagens do “zumbi 

sentimentalizado” em 3 ficções televisivas:  “Les Revenants”, “In The Flesh” e “Amorteamo”, 

apresenta uma primeira aproximação em relação ao tema do “zumbi sentimentalizado” com o 

objetivo de compreender o universo narrativo ficcional de televisão que vem se desenhando a 

partir das duas últimas décadas com o ressurgimento de histórias de mortos-vivos que ressignificam 

a figura do zumbi em termos físicos, psicológicos e mesmo ontológicos, em uma perspectiva ampla.  

Podemos dizer que o tema do “zumbi sentimentalizado” constitui-se como um cronotopo157 

(Bakhtin, 2003) da contemporaneidade, uma vez que por meio dos usos e interpretações desse 

tema, como enfatiza Anderson Lopes da Silva, observam-se metáforas dos conflitos sociais, 

identitários e ecológicos que afligem a Modernidade. Dessa forma, a análise de duas séries 

internacionais (Les Revenants (Canal+, 2012, França), “In The Flesh” (BBC 3, 2013- Reino Unido) e 

da minissérie brasileira “Amorteamo” (Globo, 2015, Brasil), e de uma minissérie brasileira 

configura-se como exercício para entender a experiência estética (Bakhtin, 2003) e a fruição dessas 

uma visão mais crítica de pesquisador) acerca da presença dos mortos-vivos nas ficções de TV, em 

especial uma figura particular: o “zumbi sentimentalizado”, como poderá ser visto no a seguir.   

                                                           

157 Conforme discutimos em outro texto, “o cronotopo (Bakhtin, 1993), como todos os conceitos 

desenvolvidos pelo pensador russo, constitui-se de maneira orgânica no mundo concreto construído pela 

enunciação e pelo discurso. Do ponto de vista da produção de sentido, as relações espaço-temporais da obra 

literária e artística, de um modo geral, configuram-se como uma espécie de denominador comum onde se 

aglutinam, se debatem e, enfim, de onde emergem as particularidades dos seres construídos por meio das 

interações sociais.” (MUNGIOLI, 2013, p. 107)  



A análise realizada por Anderson Lopes da Silva, Características e abordagens do “zumbi 

sentimentalizado” em 3 ficções televisivas:  “Les Revenants”, “In The Flesh” e 

“Amorteamo”, apresenta uma primeira aproximação em relação ao tema do “zumbi 

sentimentalizado” com o objetivo de compreender o universo narrativo ficcional de televisão que 

vem se desenhando a partir das duas últimas décadas com o ressurgimento de histórias de mortos-

vivos que ressignificam a figura do zumbi em termos físicos, psicológicos e mesmo ontológicos, em 

uma perspectiva ampla.  Podemos dizer que o tema do “zumbi sentimentalizado” constitui-se como 

um cronotopo[1] (Bakhtin, 2003) da contemporaneidade, uma vez que por meio dos usos e 

interpretações desse tema, como enfatiza Anderson Lopes da Silva, observam-se metáforas dos 

conflitos sociais, identitários e ecológicos que afligem a Modernidade. Dessa forma, a análise de 

duas séries internacionais “Les Revenants” (Canal+, 2012-2015, França) e “In The Flesh” (BBC 3, 

2013-2014, Reino Unido) e da minissérie brasileira “Amorteamo” (Globo, 2015, Brasil), configura-

se como um exercício para entender a experiência estética (Bakhtin, 2003)   a partir de uma visão 

crítica de pesquisador acerca da presença dos mortos-vivos nas ficções de TV, em especial de uma 

figura particular: o “zumbi sentimentalizado”.   

O segundo texto deste capítulo, assinado por Helen Emy Nochi Suzuki, A ficção televisiva e a relação 

intergeracional entre os imigrantes brasileiros que moram no Japão, apresenta seu projeto de 

doutorado. Em alguns aspectos, o atual projeto dá continuidade ao objeto de seu mestrado, ou 

seja, a produção de sentidos a partir dos discursos da telenovela brasileira por imigrantes brasileiros 

no Japão. O atual projeto (em andamento) tem como objetivo investigar o papel da telenovela 

brasileira na relação intergeracional, entre pais brasileiros que migraram para o Japão e seus filhos 

nascidos naquele país. A autora busca analisar aspectos da recepção da telenovela e seu papel na relação 

entre pais e filhos quanto à questão da identidade e dos sentidos produzidos e (re)significados a partir da 

ficção televisiva. Pois, é na confluência da interação dos discursos do espaço familiar cotidiano e dos 

discursos da telenovela que pretendemos compreender os sentidos e as negociações intergeracionais. O 

quadro teórico baseia-se nos Estudos Culturais, na abordagem das Mediações, na Análise do Discurso e 

nos estudos de Bakhtin. Dito de outra forma, a pesquisadora pretende estudar as mediações 

familiares por meio das quais se constroem os sentidos dos produtos de comunicação (MARTÍN-

BARBERO, 2001) tendo como foco de análise a relação intergeracional entre pais e filhos. 

Luiza Lusvarghi apresenta e discute, na terceira parte deste capítulo, Transnacionalismo e 

interculturalismo na ficção de TV da América Latina: as narrativas criminais, alguns resultados de 

sua pesquisa de pós-doutorado que teve início em abril de 2014 finalizou em março de 2016. O 

objetivo da autora nesse artigo é discutir a ficção televisiva criminal latino-americana surgida a 

partir da virada do milênio como representativa da sociedade contemporânea globalizada. Para 

tanto, realizou um levantamento que permitiu a construção do corpus da pesquisa com 313 

produtos e os analisou com base nos conceitos de gênero como categoria cultural de Mittell (2004). 

Seu objetivo principal era o de estabelecer um protocolo de pesquisa para esse segmento da ficção 

seriada que refletisse uma perspectiva regional e local de modo a discutir de maneira mais 

aprofundada o transnacionalismo e o interculturalismo. Dessa forma, os resultados da pesquisa nos 

convidam a olhar para os produtos latino-americanos do gênero criminal como elementos nodais 

de uma cultura audiovisual latina que, ao mesmo tempo, alimenta-se dos modelos estrangeiros (ou 



hollywoodianos), e produz ficções com características marcantes e próprias extremamente 

enraizadas nas culturas locais.   

A doutoranda Rosana Mauro apresenta, no quarto texto deste capítulo, A construção discursiva da 

mulher popular em duas telenovelas de João Emanuel Carneiro: aspectos da midiatização de classe 

social e gênero, sua pesquisa. Tendo como objeto empírico duas telenovelas Avenida Brasil (Globo, 

2012) e A Regra do Jogo (Globo, 2015/2016), a autora pretende analisar por meio do conceito de 

midiatização a construção discursiva da mulher popular. No presente texto, a pesquisadora enfoca 

a construção de protagonistas femininas identificadas com a vilania, procurando relacioná-las ao 

conceito de mulher popular como construção sócio-histórica.   

Também relacionado à construção da representação feminina na teleficção, o quinto texto deste 

capítulo, A construção discursiva da identidade feminina nas gerações da série televisiva “3 

Teresas”, apresenta as discussões da doutoranda Sílvia Dantas em torno de seu objeto de pesquisa 

e aborda alguns aspectos a ele relacionados. O objeto empírico, a série “3 Teresas” (GNT, 2013-

2014), constitui-se como terreno fértil para análise da construção de sentidos da identidade 

feminina por meio dos discursos de três gerações de mulheres da série. Ao longo de seu texto, a 

autora afirma que com dramaticidade e humor, a série apresenta os conflitos geracionais entre avó, 

mãe e filha, no contexto atual de transição demográfica. Cabe destacar a atualidade do tema no 

que tange aos estudos de representação feminina e de gênero nos produtos culturais 

contemporâneos.  

Já o sexto e último texto deste capítulo, O universo narrativo de Latitudes: um estudo de caso das 

estratégias de transmidiação em uma produção ficcional brasileira, escrito pelo mestrando Tomaz 

Penner, traz o detalhamento de sua pesquisa que teve como objeto a ficção Latitudes (Brasil, 2013, 

2014). Trata-se de um produto concebido e inserido na lógica de produção e distribuição 

transmídia.  O autor enfoca tanto as estratégias de transmidiação como também o universo 

produtivo no qual se insere essa nova modalidade de produção e fruição de conteúdos ficcionais.  

Ao final desta apresentação, gostaríamos de destacar a atualidade dos objetos de pesquisa tanto 

em sua dimensão teórica quanto empírica já que o estudo dos formatos e gêneros televisivos 

permite uma visão ampla tanto do meio produtivo audiovisual quanto das especificidades de sua 

distribuição e recepção. Essa ancoragem no circuito da comunicação (HALL, 2003), sobretudo a 

partir da constante análise da interpregnação de modelos de produção brasileiros e internacionais 

leva-nos a ressaltar a atualidade das pesquisas realizadas pelos integrantes do Grupo GELiDis 

conforme mostramos nesta breve apresentação.  
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CARACTERÍSTICAS E ABORDAGENS DO “ZUMBI 

SENTIMENTALIZADO” EM 3 FICÇÕES TELEVISIVAS:   

“LES REVENANTS”, “IN THE FLESH” E “AMORTEAMO”  

 

Anderson Lopes da Silva158 

 

Resumo: 
Este artigo é um fragmento de uma tese de doutorado em andamento. Em sua primeira parte discute-se o 
tema dos mortos-vivos em ficção televisiva e a contemporânea sentimentalização, humanização e 
romantização dedicadas à construção destas figuras. Em um segundo momento é apresentado um exercício 
de análise comparativa entre as obras “Les Revenants” (2012-2015, França), “In The Flesh” (2013-2014, Reino 
Unido) e “Amorteamo” (2015, Brasil).  
Palavras-chave: Mortos-vivos; ficção de TV; linguagem audiovisual; sentimentalização. 
 
Features And Approaches Of "Sentimentalized Zombie" In 3 Tv Shows: “Les Revenants”, “In The Flesh” And 
“Amorteamo”  
Abstract: 
This article is a fragment of a dissertation (in progress). The first part of study discusses the theme of the 
undead in television fiction and contemporary sentimentalization, humanization and romanticizing dedicated 
to the construction of these fictional figures. The second part presents an analysis exercise of the television 
series "Les Revenants" (2012-2016, France), "In The Flesh" (2013-2014, UK) and "Amorteamo" (2015, Brazil). 
Key-words: Zombies; TV series, audiovisual language; sentimentalization. 

 

Introdução 

O trabalho apresentado nestas páginas é um brevíssimo recorte de uma pesquisa que ainda se 

desenha, uma pesquisa na qual o analista pouco a pouco vai descobrindo as perguntas e situações 

suscitadas por seu objeto de análise. Dessa maneira, o que se pretende mostrar aqui é uma reflexão 

(motivada primeiramente por curiosidade e fruição de espectador e secundariamente por uma 
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visão mais crítica de pesquisador) acerca da presença dos mortos-vivos nas ficções de TV, em 

especial uma figura particular: o “zumbi sentimentalizado”, isto é, um tipo peculiar de desmorto 

que pode ser observado em séries já há alguns anos. 

Este artigo é dividido em três momentos: 1º) uma discussão sobre as múltiplas metáforas que 

podem ser lidas na figura dos mortos-vivos; 2º) as características que delineiam o que aqui é 

chamado de “zumbi sentimentalizado”; 3º) um lacônico exercício analítico de alguns personagens 

(observados na ótica da sentimentalização) em três séries televisivas: “Les Revenants” (Canal+, 

2012- França), “In The Flesh” (BBC 3, 2013- Reino Unido) e “Amorteamo” (Rede Globo, 2015– 

Brasil). 

A figura do morto-vivo e as múltiplas metáforas 

Mais do que simplesmente apresentar uma tenebrosa imagem de monstro morto, mas ainda assim 

meio vivo e que anseia pela carne humana, a figura dos mortos-vivos traz a possibilidade de 

algumas leituras metafóricas acerca do que estes seres podem falar sobre nossa sociedade e seus 

problemas. Todavia, antes de adentrar nestas múltiplas metáforas, é interessante observar que em 

termos míticos a representação daqueles que venceram a morte e voltaram à vida é algo recorrente 

desde os tempos mais primevos. Entretanto, a especificidade desta representação nem sempre era 

como se vê hoje, um exemplo é a figura do vampiro que, ainda no Egito Antigo e em séculos mais 

primitivos, ora era mostrado como um fantasma, ora como um morto-vivo (SUPPIA; REIS FILHO, 

2011, p. 273). 

O morto-vivo tal qual ele é compreendido passou por muitas transformações. Entre elas está a 

carga mística e religiosa ligada à sua construção, como pode ser vista, inclusive, a origem da palavra 

“zumbi” advinda do folclore afro-caribenho (com destaque ao Haiti e sua relação com as tribos 

escravizadas e os sacerdotes que chegavam às Índias Ocidentais e, a partir de então, criaram os 

ritos do vodu), como colocam Page e Ingpen (1985, p. 231). Suppia; Reis Filho (2011, p. 275), citando 

Dendle (2001), acrescentam que o termo “zumbi”, de origem quimbunda, significa “a ideia do 

morto que se ergue da sepultura” e ainda “denota a importância do conceito da ressurreição no 

interior do vodu”. Já na cultura audiovisual, e o contexto das produções norte-americanas é o 

centro disto, a figura do zumbi é revolucionada e ganha projeção nunca vista na obra do diretor 

George A. Romero. Sobre o assunto, Reis Filho e Suppia (2003, p. 37) afirmam que o filme de 

Romero - “A noite dos mortos-vivos” (Night of the living dead), de 1968 – foi o responsável por 

“tirar do tema qualquer conotação mística ou relação com o vodu, e atrelando seus mortos-vivos 

aos problemas da sociedade contemporânea”, e que, por isso, “os mortos dos filmes de Romero 

são desconfortavelmente comuns e familiares”. 

Muitas metáforas que o desmorto à moda ocidental e dessacralizado estão atreladas à ideia de um 

desenvolvimento capitalista desenfreado e marcadamente alienante (GINWAY, 2016). Além disso, 

é possível perceber nesta figura do morto-vivo rastejante e irracional, o contexto de uma possível 

narcotização causada pelo excesso da hiper-informatividade nos meios de comunicação (e ao falar 

de internet este fator da informação demasiada exponencia-se) e as noções de estesia disfuncional 

(na qual nossos sentidos vão sendo sufocados ora pela visualidade das imagens presentes em todos 

campos em contraposição aos outros meios sensórios).  



Outras visões ligadas ao pânico, à paranoia e ao contágio de vírus, bactérias e armas químicas em 

larga escala também fazem parte destas metáforas que ligam o mundo dos mortos-vivos nas 

histórias com os medos vividos das pessoas que moram, principalmente, nas metrópoles (GINWAY, 

2016; MARTÍNEZ LUCENA, 2012). Por fim, outras leituras metafóricas podem ser vistas pelas 

questões ligadas à diversidade e alteridade (nos conflitos de relações) entre vivos e mortos-vivos 

que se assemelham muito aos problemas sociais que envolvem discriminação e classificação de 

determinadas minorias como “sub-cidadãos” (seja no cenário ficcional justamente por estes 

personagens serem desmortos ou no cenário real nas políticas públicas que ignoram e segregam as 

mulheres, as populações negras e as pessoas LGBT, por exemplo).  

O “Zumbi sentimentalizado” na tv 

Antes propriamente de explicar quais são as características que conformam a figura do “zumbi 

sentimentalizado” nas ficções de televisão, faz-se necessário apresentar uma das hipóteses que 

sustentam sua definição e, mais do que isso, justificam o fenômeno e sua presença nas tramas 

recentes. Trata-se da noção de “giro afetivo” ou “giro emocional”, trazida por Clough e Haley 

(2007), que, em termos mais condensados, diz respeito a um deslocamento do olhar social (e da 

pesquisa acadêmica, em específico) para as emoções, os afetos, as experiências humanas, as 

relações, os sentimentos e a alteridade como partes preponderantes da formação do sujeito159.  

García Martínez (2016, p. 21), que também trata da sentimentalização do morto-vivo na cultura 

audiovisual, explica ainda que este giro afetivo dialoga principalmente com o conceito de “cultura 

emocional” presente nas séries contemporâneas como reflexo de novas estruturas sociais que 

passam a gerir as emoções como algo de suma importância. A concepção de cultura emocional, por 

sua vez, está ligada a uma atitude que envolve e faz referência à “crescente presença do discurso 

terapêutico e a sentimentalização em todas as esferas da vida social” (GARCÍA MARTINEZ; 2016, p. 

13) e, por conseguinte, permeia as tramas ficcionais nas TVs do mundo.  

Este “zumbi sentimentalizado” diferencia-se do convencional por muitos aspectos. Na abordagem 

da aparência física é clara a distinção na caracterização e figurino. O morto-vivo do tipo sentimental 

é mostrado como um ser humano “normal”, com roupas comuns, com família “normal” e de rosto 

e corpo sem a tradicional putrefação dos zumbis que se arrastam das covas e cemitérios para atacar 

pessoas indefesas. Há, como em todas as séries, elementos que os apresentam como o ser híbrido 

que vive entre a vida e a morte, como, por exemplo, a palidez da pele, algumas marcas que ficaram 

dos momentos pré-morte, entre outros (como se verá no exercicio analítico mais à frente que trata 

dos personagens das séries francesa, britânica e brasileira). 

Já na composição psicológica dos “zumbis sentimentalizados” as relações afetivas e sentimentais 

são os pontos principais que norteiam suas ações nas histórias. A consciência dos sujeitos que 

reconhecem viver no limiar do “entre-fronteiras” constrata com a irracionalidade e voracidade dos 

zumbis mais representados em filmes, séries, graphic novels, etc. A individualização, perdida pela 

                                                           

159 Clough e Haley ainda destacam que o lócus mais nítido deste giro afetivo pode ser visto nos estudos nos 

quais o corpo é o foco de análise fulcral, por exemplo: o estudos feministas e as pesquisas com base na 

teoria queer. 

 



massificação da horda de desmortos que ataca, ganha espaço e traz a alteridade e os conflitos 

(amorosos, familiares, geracionais) ao palco principal dos dissabores vividos na vida e na morte 

pelos personagens. As memórias do “além-vida” ainda permanecem nestes zumbis como forma de 

uma herança que sobrevive junto ao personagem.  

Exercício Analítico: “Les Revenants”, “In The Flesh” E “Amorteamo” 

O critério de recorte e escolha dos personagens foi dividido em três partes: a) Os personagens 

precisavam ser centrais nas tramas; b) Eles necessitavam estabelecer relações de afeto-romantismo 

entre si; e c) Estas relações sentimentais poderiam ocorrer entre “vivos e mortos-vivos” e entre 

“mortos-vivos e mortos-vivos”. 

Posto isso, a série “Les Revenants”, que em uma tradução livre seria “Os que retornaram”, foi criada 

por Fabrice Gobert, baseada no filme francês homônimo, de 2004, dirigido por Robin Campillo e 

levada ao ar pelo Canal+. A obra mescla em sua trama drama, suspense e narrativa fantástica. A 

primeira temporada da história se passa no ano de 2012 e mostra mortos-vivos que, 

misteriosamente, revivem e voltam aos seus lares, numa pacata e interiorana cidade francesa (sem 

nome) como se nada tivesse acontecido. Entre alguns dos que retornam estão: (1) Camille (uma 

garota de 15 anos que, após sofrer um acidente de ônibus quatro anos antes, volta para casa e dá 

início a uma série de conflitos com os pais e a irmã gêmea que, neste momento, já cresceu e tem 

uma vida completamente diferente da antiga); (2) Serge (um seria killer que comia – quando vivo e 

depois quando morto-vivo- os órgãos internos de suas vítimas esfaqueadas); (3) Victor (um garoto 

muito enigmático assassinado durante um latrocínio em sua casa no fim dos anos 1970), entre 

outros personagens. Vale ressaltar que enquanto os zumbis do tipo convencional comem de forma 

irracional outros humanos, esses zumbis possuem um desejo desenfreado, quase incontrolável de 

comida (algumas vezes sendo mostrados como glutões) e, ao contrário dos mortos-vivos comuns 

em outras obras, parecem realmente imortais. 

Os personagens escolhidos (Figura 1) para discussão neste artigo são Adèle (viva) e Simon (morto-

vivo). Dez anos atrás, Adèle e Simon eram jovens e planejavam se casar, ela trabalhava de garçonete 

no restaurante e ele e sua banda tocavam no lugar. No dia do casamento, Simon tem um surto, 

desiste de tudo e se mata. Deixada no altar sem muitas explicações, Adèle entra em choque e 

descobre poucos dias depois que está grávida de Simon: ela trazia no ventre Chloé. Dez anos se 

passam, e agora Adèle está em um novo relacionamento com Thomas (policial), sua filha cresceu e 

a vida parece seguir sua normalidade, ainda que as lembranças daquele fatídico dia permaneçam 

nela. É aí que Simon reaparece na cidade, descobre onde Adèle mora e reinicia o contato com seu 

antigo amor e com a filha que ele nem sabia da existência. 

Entre as características que denotam o processo de sentimentalização deste zumbi (Simon) em 

relação ao tipo mais convencional dá-se, de imediato, pela caracterização e figurino: ele em nada 

lembra os personagens que causam asco, repulsa e medo. Já no tocante à sua personalidade, é 

evidente que a depressão e o suicídio (no dia do casamento) dos personagens é uma das chaves de 

leitura da sentimentalização discutida durante o trabalho. Simon apresenta ainda distúrbios 

mentais que o levam, inclusive, a questionar se realmente se suicidou ou não. O seu 

relacionamentos pré-morte com Adèle é o que os liga mesmo depois de tanto tempo (as memórias 



que o perseguem somadas à culpa). Adèle, por sua vez, vive no espaço do “entre-fronteiras” por se 

ver ainda apaixonada pelo antigo parceiro, com quem teve uma filha e ter de seguir a vida “normal”. 

A incapacidade de lidar com esse conflito leva a personagem a tentar suicídio (como forma de dar 

cabo aos problemas e, simultaneamente, sair do limiar que a separa de Simon e tornar-se igual a 

ele). A relação conflituosa se acentua ainda mais com a gravidez de Adèle trazendo o fruto da 

profanação (o sexo entre uma pessoa viva e um morto-vivo) como uma extensão destes dois 

mundos, agora unidos por meio de um ser híbrido: o bebê Nathan, o segundo filho do peculiar 

casal. 

 

 

Figura 1- Montagem com frames de "Les Revenants": Adèle (Clotilde Hesme) e Simon (Pierre 

Perrier) 

Já a minissérie britânica “In The Flesh”, que numa aproximação à língua portuguesa poderia ser 

traduzida como “À/Na carne viva”, foi criada e escrita por Dominic Mitchell. A trama central 

apresenta o que aconteceu na pequena Roarton, no interior do Reino Unido, com as pessoas e a 

própria cidade após três anos da “Ascensão” (um evento, sem muita explicação, no qual os mortos 

se levantaram dos esquifes e voltaram como zumbis famintos para atacar os humanos). Já passada 

a fase do terror, a história centra-se em mostrar como o governo lida com a situação tratando estes 

zumbis (chamados de portadores da Síndrome de Morte Parcial - SMP) com uma medicação que os 

faz ter consciência de seus atos (ou seja, não entrem no estágio de “zumbificação”) e que os impede 

de comer carne humana. Além disso, todos os zumbis recebem, após um período de internação, 

um kit de maquiagem e lentes para disfarçar a aparência cadavérica e, assim, parecer “normal” em 

meio à sociedade. 

Kieren, o protagonista, é um dos milhares de indivíduos que morreram e foram afetados pela SMP. 

Para manter-se consciente e racional, ele necessita usar medicação/drogas oferecidas pelo 

programa do governo. O personagem Ricky é amigo de infância de Kieren e um antigo amor da 

adolescência (amor proibido pelo pai e mal visto pela sociedade, já que somente Kieren parece ter 

se assumido homossexual). Ricky decide se alistar, abandona a cidade, deixa Kieren desolado e 

acaba morrendo durante a guerra. Ao perceber que não verá nunca mais seu amor, Kieren se 

suicida. Tempos depois, quando Kieren já como morto-vivo tenta se reinserir na sociedade e até no 

seu seio familiar, o jovem Ricky também volta à cidade como portador de SMP.  Eles tentam um 



novo romance, mas como a homofobia aliada ao preconceito dos vivos em relação aos zumbis é 

muito grande, o relacionamento dos dois não ocorre e o pior acontece: o pai de Ricky, em um 

momento de surto, mata o filho (zumbi) e Kieren se vê novamente abandonado.  

Na segunda temporada, surge o personagem Simon, também zumbi: ele é um colega trazido por 

Amy (a amiga zumbi de Kieren), que chegou à cidade para criar um o Exército de Liberação dos 

Mortos-Vivos, cujo objetivo é o combate à discriminação que estes sofrem na cidade, 

especialmente por parte da Igreja. Aos poucos, Simon se apaixona por Kieren e os dois iniciam um 

relacionamento afetivo, mesmo enfrentando incontáveis problemas e situações de preconceito. 

Como forma de protesto, ambos vivem sem maquiagem, mostrando sua face, suas marcas e seus 

olhos de zumbis (Figura 2). 

Entre os aspectos de sentimentalização deste trio de personagens, destacam-se a depressão, a 

melancolia e o suicídio como causa das mortes (de Kieren e Simon) e, de igual importância, os 

processos de dupla discriminação (pela condição de “zumbis” e pela orientação sexual numa 

sociedade marcadamente heteronormativa). Essa aproximação entre situações não condicionadas 

a uma escolha, mas sim à condições que fazem parte da constituição do sujeito enquanto indivíduo 

social, pode ser vista como uma forte crítica às noções contemporâneas de castas preenchidas por 

minorias tidas tacitamente como “sub-cidadadãs”. O uso da maquiagem como parte de disfarce 

dos zumbis que vivem com os vivos, lembra também o debate oportuno da crise contemporânea 

que vivemos em relação ao próprio corpo e à consequente autoestima enfraquecida devido aos 

padrões de beleza (dificilmente alcançados) que são impostos aos jovens pela moda, pelas mídias, 

por um estilo de vida hedonístico e às vezes bem distante de sua realidade Ao contrário dos zumbis 

da série francesa, os mortos-vivos da obra britânica não sentem fome, mas sentam-se à mesa para 

comer e beber na tentativa de se reincluir à família e aos amigos (mesmo que depois eles sofram 

seriamente, já que comer e beber causam vômitos nos personagens zumbis). 

Outro ponto relevante da sentimentalização destes personagens está no uso das drogas. Pode-se 

ver na abordagem da obra britânica um paralelo entre a medicamentalização160 da vida real a vida 

ficcional: enquanto os zumbis precisam usar suas pílulas para manter a racionalidade e evitar o 

processo de zumbificação; na vida real, muitas pessoas necessitam (e se viciam ao) usar pílulas e 

comprimidos para manter a sanidade mental, o sono e o funcionamento mais básico da mente e 

corpo humanos (já que quando estão sem estes medicamentos elas podem perder o controle total 

da vida). Isto é: a metáfora da narcotização mais uma vez passeia entre os sentidos figurado e literal 

produzindo sentidos que interrogam os espectadores quanto à realidade que nos circunda na 

atualidade. Por fim, a sentimentalização dos personagens também remete ao pessimismo frente à 

vida, ao escapismo e à quase certeza de que a fuga (e, em alguns casos, a alienação) é o melhor 

esconderijo para os problemas da vida. Um exemplo é a pequena caverna onde Kieren se mata e 

onde ele se esconde quando se sente acuado frente às suas angústias: em suas paredes é possível 

                                                           

160 Segundo Rosa e Winograd (2011), a medicamentalização da vida diz respeito a um fenômeno cultural 

abrangente que faz ligações entre as drogas (remédios), a medicina e a sociedade. Problemas, especialmente 

os de ordem psíquica, que antes eram tratados por vias alternativas (do diálogo ou terapia, por exemplo), 

agora passam a fazer uso das drogas como forma de combater a “cultura do mal-estar” contemporâneo a 

partir da “medicina do bem-estar”. 



ler uma pichação “Beware Rotterrs” (em tradução livre, a gíria britânica “rotters” diz respeito a algo 

desprezível, baixo, nojento, sem valor). 

 

 

Figura 2 - Montagem com frames de "In The Flesh": Kieren (Luke Newberry), Ricky (David Walmsley) 

e Simon (Emmett Scanlan) 

 

Finalmente, no contexto brasileiro, a minissérie “Amorteamo” (que traz em seu título a marca da 

polissemia possibilitando leituras como “A morte amo” ou “Amor, te amo”) foi criada por Cláudio 

Paiva, Guel Arraes e Newton Moreno. Dois triângulos amorosos estruturam sua trama, ambientada 

no final do séc. XIX e início do séc. XX, na cidade de Recife (Pernambuco). O primeiro formado por 

Aragão, a mulher Arlinda e o amante dela, Chico. O segundo, por Malvina (Marina Ruy Barbosa), 

Lena (Arianne Botelho) e Gabriel (Johnny Massaro), fruto da relação extraconjugal de Arlinda e 

Chico, mas criado como filho por Aragão. Paralelamente, outras histórias e personagens marcados 

por seu lugar no espaço físico e simbólico da cidade compõem a construção da narrativa: no bar, 

as fofocas de Cândida e o esposo Manoel revelam tramas e passados das personagens e do lugar; 

no bordel de Dora as noites de luxúria matizam as relações de poder entre homens e mulheres; na 

igreja da cidade, a história de Pe. Joaquim que, sucedendo ao Pe. Lauro - um suicida glutão -, tem 

a difícil missão de lidar com a Igreja quase sem fieis; no cemitério da cidade, Zé Coveiro sepulta 

cadáveres e serve de ponte entre o natural e o sobrenatural. 

Gabriel é criado pelo padrasto Aragão, um carrasco, e tem um jeito sonhador de ver a vida. É 

apaixonado por Lena, a filha da empregada e de Aragão. A jovem trabalha na casa dos patrões e é 

criada desde bebê com Gabriel. O amor dos dois é nítido e, ao mesmo tempo, inaceitável em 

diversos contextos (social e também moral, já que no início da trama “descobrem” que são 

“irmãos”). Já Malvina é apresentada como a filha de um rico judeu da cidade. Muito soturna e 

apegada aos temas da morte, ela começa a se relacionar (com vistas a um casamento arranjado) 

com Gabriel. Todavia, a narrativa tem uma reviravolta quando ao descobrir que não é irmão de 

Lena - já que é fruto de um relacionamento extraconjugal de sua mãe -, o jovem rapaz abandona 

Malvina no altar. A noiva, desconsolada, suicida-se atirando-se do alto de uma ponte ao rio que 

corta a cidade, jurando vingança. Trazida à vida de modo misterioso após as súplicas de culpa e 

arrependimento de Gabriel, a noiva-cadáver não volta só: ela traz consigo outros mortos-vivos e 

assim surgem muitos conflitos entre quem ficou e quem havia, já há muito tempo, morrido. 



No que tange aos aspectos da sentimentalização dos personagens mortos-vivos (e aqui o destaque 

é Malvina), a exacerbação dos afetos, reações e sentimentos é coerente com o melodrama que 

engendra a narrativa. A característica marcante dos amores proibidos, inacessíveis e trágicos dão o 

tom à mélange de territórios ficcionais que passa do fantástico, ao suspense, a leves momentos de 

terror e ao mais puro melodrama folhetinesco representado na teledramaturgia brasileira. O 

pessimismo da personagem Malvina (abandonada pela mãe e hipersensível) é o elemento em 

comum com o interesse que Gabriel tem pela morte, pelo cemitério e pelo seu modo de ver a vida 

que flutua entre a boemia e um modo mais à la Augusto dos Anjos de enxergar a vida e suas 

angústias.  

Assim como nas outras obras analisadas, o suicídio é o ponto de tensão que dá eixo à trama e traz 

paralelamente questões da culpa e o acerto de contas das relações que situam em terrenos cujas 

fronteiras se misturam e se confundem: pré-morte e pós-morte. As relações e os conflitos entre 

vivos e mortos-vivos que o tempo nem a morte apagam são um ponto de sentimentalização que 

realça os conflitos amorosos vividos pelo trio protagonista (Figura 3). Outro elemento comum às 

abordagens francesa, britânica e brasileira está no espaço destinado à ambientação das narrativas: 

cidades pequenas e interioranas ou ainda em desenvolvimento (como é a Recife apresentada na 

minissérie). Um dos motivos para isso é que a individualização dos personagens é mais clara nestes 

espaços em que as relações pessoais e familiares emergem como fonte de conflitos característicos 

de uma sociedade que se massifica possibilitando a emergência dos grandes centros urbanos e das 

metrópoles. 

Considerações finais 

Em séries mais atuais como “The Walking Dead” (AMC, 2010 -, EUA) e “Z Nation” (Syfy, 2014 – EUA), 

a metáfora da massificação dos sujeitos e a perda da individualidade em um mundo sem muita 

esperança de sobrevida (na ficção não há muita expectativa já que o mundo está devastado pelos 

zumbis e no mundo real os discursos ecológicos - mais apocalípticos - ligados à sustentabilidade 

mostram um planeta também de maneira pouco otimista). Callari (2011, p. 9), ao comentar a obra 

pioneira de Romero, discute uma dessas metáforas ao afirmar que “os zumbis não são a verdadeira 

Figura 3 - Montagem com frames de "Amorteamo": Gabriel (Johnny Massaro), Lena (Arianne 

Botelho) e Malvina (Marina Ruy Barbosa) 



ameaça, mas, sim, outros humanos, que aproveitam [em meio ao apocalipse zumbi] o fim das 

noções de “lei” e “ordem” e de “civilização” para agir como bárbaros (piores ou mais violentos do 

que os próprios zumbis)”. A ferocidade do zumbi reflete e projeta o quão animalesco pode ser o 

próprio homem tido como normal e pensante: “Este ‘eles somos nós’ possibilita também uma 

leitura hobbesiana da sociedade, repetida praticamente em todas as histórias de zumbis: é comum 

que existam humanos mais selvagens e malvados que os próprios mortos-vivos” (GARCÍA 

MARTÍNEZ, 2016, p; 18). Entretanto, os zumbis dos quais este trabalho se ocupou em nada lembram 

estas figuras putrefatas das séries citadas logo acima (nem na caracterização, nem na construção e 

densidade da personalidade de cada personagem) e muito menos refletem a hipótese do “giro 

afetivo” tomada como norte da justificativa da presença deste fenômeno na cultura audiovisual. 

Em outros termos, esta figura que é sentimentalizada e ao mesmo tempo evoca o tétrico, é um tipo 

de zumbi muito peculiar. Como afirma García Martínez (2016, p. 21): “Esta domesticação do 

espantoso se mostra […] como um veículo terapêutico para a superação do trauma, a convivência 

com a dor, o alívio da pena ou a pergunta sobre a própria identidade”. Outra mirada sobre o assunto 

também mostra a depressão, a melancolia e os sentimentos de culpa como as características mais 

frequentes que compõem o “zumbi sentimentalizado” - tanto ao lidar com suas constantes crises 

das identidades (em não se enquadrar no meio social), quanto nos momentos de tensão das 

relações familiares abaladas. No caso das três obras analisadas outro elemento surge como padrão 

na composição deste tipo de morto-vivo: o suicídio de protagonistas como forma de dar fim às 

angústias e aos problemas tidos como insolúveis. Essa característica composicional encontrada 

nessas ficções de TV está alinhada à análise empreendida por Martínez Lucena (2012, p. 65-132), 

que apresenta o suicídio como um dos elementos contundentes para a relação entre o morto-vivo 

e os problemas e as situações que vivenciamos cotidianamente na sociedade (em correlação com 

a depressão, a polêmica em torno da eutanásia, a melancolia, etc.). 
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A FICÇÃO TELEVISIVA E A RELAÇÃO INTERGERACIONAL 

ENTRE OS IMIGRANTES BRASILEIROS QUE MORAM NO JAPÃO 

 

Helen Emy Nochi Suzuki161 

 

Resumo:  
O projeto em andamento tem como objetivo investigar o papel da telenovela brasileira na relação intergeracional, 
entre pais brasileiros que migraram para o Japão e seus filhos nascidos naquele país. Analisaremos aspectos da 
recepção da telenovela e seu papel na relação entre pais e filhos quanto à questão da identidade e dos sentidos 
produzidos e (re)significados a partir da ficção televisiva. Pois, é na confluência da interação dos discursos do 
espaço familiar cotidiano e dos discursos da telenovela que pretendemos compreender os sentidos e as negociações 
intergeracionais. O quadro teórico baseia-se nos Estudos Culturais, na abordagem das Mediações, na Análise do 
Discurso e nos estudos de Bakhtin. 
Palavras-chave: Telenovela brasileira; Relação intergeracional; Imigrantes brasileiros no Japão. 

 
Abstract:  
The ongoing project aims to investigate the role of the Brazilian telenovela in intergenerational relationship between Brazilian parents 
who migrated to Japan and their children born in that country. We will analyze the aspects of the reception in the telenovela and its role 
in the relationship between parents and children on the issue of identity and produced meanings and (re)uses from the television fiction. 
Because it is at the confluence of the interaction of the discourse of everyday family space and the discourse of the telenovela speeches that 
we intend to understand the meanings and intergenerational negotiations.  
Keywords: Brazilian telenovela; Intergenerational relationship; Brazilian immigrants in Japan. 

 

Introdução 

O presente artigo apresenta o projeto de pesquisa de doutorado que se realiza no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM), Linha de Pesquisa 2 (Linguagens e 

Estéticas da Comunicação) da Universidade de São Paulo e que se encontra em fase inicial. A 

                                                           

161 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e 
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e Discursos nos Meios de Comunicação (ECA/USP). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Pesquisa de doutorado orientada pela Profa. Dra. Maria Cristina Palma 

Mungioli. E-mail: helenochis@gmail.com. 



pesquisa parte de algumas observações e inquietações percebidas durante a coleta de dados no 

Japão para a dissertação de mestrado162. A partir da pesquisa de campo realizada no final de 2013, 

foi possível perceber entre os sujeitos da amostra analisada que a telenovela brasileira produz 

sentidos não apenas de identidade e nacionalidade brasileiras entre os brasileiros que moram no 

Japão, mas também nas relações entre pais e filhos. Nesse contexto e, pensando na relevância da 

telenovela como um lugar simbólico e ancoradouro de sentidos de identidade brasileira, torna-se 

importante a análise das indagações sobre representações e conexões de linguagens, mensagens, 

repertório, códigos verbais e não verbais como elementos constituintes para a investigação da 

produção de sentidos a partir da ficção televisiva nas relações entre pais e filhos. Dito de outra 

forma, buscamos estudar as mediações familiares por meio das quais se constroem os sentidos dos 

produtos de comunicação (MARTÍN-BARBERO, 2008) tendo como foco de análise a relação 

intergeracional entre pais e filhos. 

A telenovela, ao longo dos últimos cinquenta anos, adquiriu no cenário cultural brasileiro grande 

importância, não apenas por ter se tornado o formato de maior audiência na TV aberta, mas 

também por ter adquirido, segundo Lopes (2009), características que a tornaram uma “narrativa 

da nação”. Objeto de estudo de um grande número de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, a 

telenovela apresenta-se como peça-chave (LOPES, 2009) para a construção de processos de 

significação e produção de sentido - entre outros - de brasilidade, de gênero, de classe social por 

meio de discursos que se imbricam na tessitura das tramas e das personagens. Partindo desse 

cenário, a pesquisa tem como objetivo principal estudar o papel da telenovela brasileira na relação 

intergeracional163 entre os imigrantes brasileiros que moram no Japão.  

Por meio da presente pesquisa pretendemos analisar aspectos da recepção da telenovela brasileira 

e seu papel na relação entre pais e filhos quanto à questão da identidade e do imaginário social 

construído e (re)significados a partir da ficção televisiva. Esses pais brasileiros são imigrantes e, 

portanto, estrangeiros no Japão. Enquanto seus filhos, mesmo tendo nascido no Japão, convivem 

com a cultura brasileira dos pais e, portanto, possuem uma dupla ancoragem de identidade, pelo 

menos quando se relacionam com seus pais ou avós brasileiros que também moram no Japão. 

Apesar disso, ao contrário dos pais, muitos dos filhos de brasileiros no Japão conhecem o Brasil e 

                                                           

162 A pesquisa ocorreu no Japão entre setembro e dezembro de 2013. Ao todo foram seis famílias que a 

pesquisadora acompanhou durante uma semana na assistência à telenovela. A pesquisa demostrou a 

centralidade da telenovela como elemento de construção identitária desvelando que os brasileiros que 

assistem à telenovela no Japão manifestam em seus discursos sentidos e valores que foram construídos com 

base em sua matriz cultural brasileira, mas que são sistematicamente reconfigurados pela situação em que 

se encontram, divididos entre dois lugares, o de nascimento e o de moradia. Cf. A telenovela e a produção 

de sentidos de identidade brasileira no discurso de imigrantes brasileiros no Japão. (SUZUKI, 2014). 

Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-27012015-152805/pt-br.php. 

163 Feixa; Leccardi (2010) discutem a questão geracional dentro da perspectiva do tempo sociológico e 

histórico. Segundo os autores, são várias as definições que o termo pode significar. Por exemplo, segundo 

os estudos de Abrams (1982) e as discussões de Feixa; Leccardi (2010) se consideram que a geração 

permeia o período de tempo em que a identidade é construída social e historicamente, logo, a cada nova 

geração ocorrem novas ações e novas identidades. Já Barros (2006) discute a relação intergeracional 

observando as mudanças de comportamento e de pensamento que caracterizam um tempo biográfico 

determinado de permanências e experiências que diferencia uma geração da outra. 



sua cultura por meio das histórias que os pais lhes contam ou por meio dos meios de comunicação; 

em especial, a televisão e a telenovela164. É na confluência do espaço familiar constituído pelos 

discursos da interação familiar cotidiana e pelos discursos da telenovela que pretendemos 

compreender os sentidos e as negociações intergeracionais. Então, a observação dos sentidos 

produzidos no cotidiano a partir do dispositivo da telenovela permitirá indagações sobre o conceito 

de representação e de imaginário coletivo que, esses filhos de imigrantes constroem dos brasileiros 

e da terra de seus pais. Dessa forma, utilizando os estudos de linguagem de Bakhtin, a abordagem 

das Mediações de Martín-Barbero, os Estudos Culturais e a Análise do Discurso será possível 

verificar a relevância da ficção televisiva brasileira e seu papel na relação geracional entre pais 

imigrantes, nascidos no Brasil, e seus filhos, nascidos no Japão.  

Justificativa 

Uma grande quantidade de brasileiros de origem japonesa a partir de 1980 passam a ter acesso 

facilitado ao Japão, em razão de sua consanguinidade e da possibilidade de renovarem o visto de 

entrada nesse país quantas vezes quisessem podendo até se tornarem residentes permanentes. 

Esse fluxo migratório que ocorreu na época também foi influenciado por fatores importantes como 

o fraco desempenho da economia brasileira na década de 1980 e, já em 1990, pela adoção de 

medidas econômicas pelo Presidente Fernando Collor de Mello que impôs, entre outras medidas, 

o confisco da poupança, causando grande descontentamento entre a população165. As medidas 

adotadas aumentaram a instabilidade econômica, fato que contribuiu consideravelmente para 

reforçar a emigração de brasileiros.  

De qualquer forma, a partir do ano 2000, com a fixação dos brasileiros como imigrantes no Japão, 

a ideia do retorno ao Brasil foi se alterando e muitas famílias com estrutura financeira já 

consolidada no Japão, ou mesmo, por causa dos filhos que já estavam adaptados ao cotidiano 

japonês, desistiram de voltar ao Brasil. Em muitos casos, as famílias brasileiras que moram no Japão 

continuam a cultivar o hábito de assistir às telenovelas. Seus filhos geralmente acompanham os 

pais nesse hábito ou, se não o fazem, sabem bem do que se trata. Então, considerando que a 

telenovela funciona como um “recurso comunicativo166” (LOPES, 2009) e como um recurso difusor 

de conhecimentos e costumes, então, a telenovela ajuda a construir uma visão sobre os brasileiros 

e a sociedade brasileira, assim como descortina alguns valores, posições e sentidos inerentes à 

sociedade brasileira. Partindo desse pressuposto, é possível avaliar a importância da pesquisa tanto 

                                                           

164 O espaço privilegiado da telenovela na construção da imagem do Brasil e dos brasileiros foi constatado 

durante a pesquisa de campo realizada no Japão para a dissertação de mestrado desta pesquisadora. Cf. A 

telenovela e a produção de sentidos de identidade brasileira no discurso de imigrantes brasileiros no Japão. 

(SUZUKI, 2014).  

165 Fausto (2012, p. 291-292) afirma: “Collor anunciou um plano econômico radical que bloqueou todos os 

depósitos bancários existentes, por dezoito meses, permitindo apenas saques até um limite de 50 mil 

cruzeiros. O plano estabelecia também o congelamento de preços, o corte de despesas públicas e a elevação 

de alguns impostos.” O autor também afirma que as condições de insatisfação e mobilização social em 

relação à política do Presidente culminaram em graves denúncias de corrupção e pedido de impeachment. 

166 Segundo Lopes (2009), a telenovela por seu grande alcance nos mais variados estratos sociais e por sua 

representação no cotidiano dos brasileiros consegue “comunicar representações culturais que atuam, ou ao 

menos tendem a atuar, para a inclusão social, a responsabilidade ambiental, o respeito à diferença, a 

construção da cidadania” (LOPES, 2009, p. 22). 



em relação a seu ineditismo - não há teses ou dissertações sobre recepção de telenovelas brasileiras 

no Japão167 - quanto em relação ao conhecimento dos sentidos identitários produzidos pelos 

discursos da telenovela em relações intergeracionais junto a comunidades brasileiras no Japão. 

Investigar essa questão, além de abrir fronteiras para novos entendimentos sobre posições, valores 

e ordem de poder (agência), também elucidaria a questão das medidas de “reposicionamentos 

negociados168” necessários aos cidadãos em situação de estrangeiros. O encontro de duas culturas 

tão distintas poderá ser dimensionado observando como os hábitos e costumes do cotidiano 

influenciam na relação social dos pais, na relação social dos filhos e, na relação parental entre eles. 

E, por meio dos discursos construídos a partir e/sobre a telenovela será possível verificar essa 

questão, trazendo propostas interessantes tanto para o campo da comunicação e da antropologia, 

quanto para o campo da psicologia social por meio do estudo das relações entre gerações numa 

mesma família. Lembrando que esses filhos de brasileiros buscam integrar-se na sociedade 

japonesa - que é diferente da sociedade original dos seus pais - e, ao mesmo tempo, procuram 

manter vínculos culturais que amenizem e facilitem as negociações familiares parentais. 

Quadro teórico de referência 

A pesquisa pretende investigar o papel da telenovela brasileira na relação intergeracional entre pais 

brasileiros que migraram para o Japão e seus filhos, que nasceram no Japão. O quadro teórico 

repousa sobre os Estudos Culturais, a abordagem das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2008), a 

Análise do Discurso (AD) e os estudos de linguagem de Bakhtin (2003 e 2010). Com os Estudos 

Culturais teremos condições de analisar os sujeitos da pesquisa inseridos no seu contexto social e, 

ainda, considerar as condições de migrações e culturas partilhadas. Assim, por meio dos Estudos 

Culturais será possível estudar o papel dos meios de comunicação, notadamente da televisão, na 

constituição das identidades sociais e individuais. Stuart Hall (2006) explica a identidade nacional 

como parte de nossa identidade cultural e formadora dos sentidos que organizam nossa 

consciência no mundo e no referencial de pertencimento a uma nação. Bhabha (1998) propõe a 

constituição da cultura entremeada pelas relações de poder do pós-imperialismo colonial, 

sugerindo novas fronteiras de cultura. Em termos de Análise do Discurso, observamos a 

preocupação com a identidade a partir de questões referentes à construção da subjetividade por 

meio das relações mediadas pela linguagem verbal e verbo-visual. Destacam-se, entre os autores 

                                                           

167 Constatamos com base em pesquisa do CETVN (Centro de Estudos de Telenovela USP) que, em território 

nacional entre os anos de 1975 até 2013, foram encontrados dois trabalhos sobre investigações fronteiriças: 

uma dissertação de mestrado (ECA-USP/2006) com o tema sobre investigação de minissérie na fronteira 

entre Brasil e Argentina e uma tese de doutorado (ECA-USP/2011) sobre investigação de telenovela nas 

fronteiras do Brasil com o Paraguai, Argentina e o Uruguai, ambos os trabalhos são de mesma autoria; 

Roberta Brandalise (2006, 2011). Em 2014, a dissertação de mestrado intitulada: A telenovela e a produção 

de sentidos de identidade brasileira no discurso de imigrantes brasileiros no Japão de minha autoria 

(SUZUKI, 2014) investigou a questão da recepção da telenovela entre os imigrantes brasileiros sem, 

contudo, considerar a segunda geração, dos filhos que nasceram no Japão. 

168 O termo expressa a situação de negociação discutida quanto a posição da cultura original em face da cultura 

do outro. “A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situação de intenso contato, não se 

perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma nova função.” (CUNHA, 2009, p. 237-238). 



que estudam o assunto, Brandão (2004), Orlandi (2012), Gregolin (2006), Maingueneau (1997 e 

2008), Charaudeau (2010) a partir dos fundamentos legados por Benveniste (2006) e Pêcheux (2009). 

A identidade cultural discutida no trabalho a partir do formato telenovela brasileira ganha corpo 

por meio dos discursos que compõem as tramas, do tema, imbricando-se de maneira complexa na 

cultura; compondo uma visão sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Essa visão reflete e refrata signos 

ideológicos (BAKHTIN-VOLOCHÍNOV, 2010) e discursos ancorados em sentidos que nos permitem 

olhar para nós mesmos, produzindo sentidos de identificação, rejeição ou até mesmo indiferença. 

Portanto, a pergunta que permeia nossa pesquisa constrói-se no espaço de produção de sentido 

constituído entre três olhares: o olhar sobre o Brasil e os problemas brasileiros retratados na 

telenovela; o olhar dos brasileiros imigrantes no Japão e; o olhar da segunda geração, que são os 

filhos desses imigrantes. Pretende-se analisar esses olhares marcados pela alteridade e pela 

exotopia169 (BAKHTIN, 2003). Dessa forma, é por meio da alteridade que se pretende enxergar a 

identidade “adquirida ou emprestada” para essa nova situação dos brasileiros que vivem no Japão 

entre as duas culturas. 

Os estudos brasileiros de recepção de telenovela apresentam contribuições importantes para o 

campo da Comunicação e se constituem como pontos de apoio para este trabalho. Podemos citar 

os estudos de Baccega (2006, 2012) sobre a recepção da teleficção e a produção de sentido, os 

trabalhos de Ronsini (1996) sobre a investigação da recepção televisiva em Santa Maria, além de 

outros trabalhos que também contribuem para pensar a questão da recepção na comunicação. 

Jacks (2008) analisa os processos de recepção e audiência da comunicação e, constata a ausência 

de pesquisas de pós-graduação de estudos da recepção de telenovelas em outros países. Destaca-

se, também, a pesquisa de Lopes, Borelli e Resende (2002) que acompanhou diariamente durante 

oito meses quatro famílias na convivência de assistir à telenovela A indomada em 1997. Por outro 

lado, há poucos estudos sobre a mediação da telenovela na relação intergeracional em 

comunidades desterritorializadas, que efetivamente considerem a produção de sentidos por meio 

dos discursos relacionando-a ao pós-colonialismo, aos movimentos migratórios e às questões 

identitárias vivenciadas por brasileiros na condição de estrangeiros.  

Alguns trabalhos específicos tratam o assunto da identidade das comunidades de brasileiros que 

moram no Japão, porém, não o tratam sob o prisma da comunicação. Cherrier (2008) ressalta a 

questão do imaginário construído versus a real situação dos migrantes brasileiros que moram no 

Japão; Litvin (2008) analisa um estudo de campo realizado na província de Shizuoka, Gunma e 

Yamanashi sobre a adaptação social e econômica dos migrantes brasileiros no Japão; enquanto 

Sasaki (2010) faz uma revisão do movimento de migração de brasileiros ao Japão sob a luz do 

centenário da imigração japonesa no Brasil comemorado em 2008. Esses trabalhos contribuem 

para entender o contexto social e as condições econômicas e legais em que se encontram os 

migrantes brasileiros no Japão. 

Objetivos e hipóteses 

                                                           

169 O conceito de exotopia trabalhado por Bakhtin encontra-se principalmente no texto O autor e a personagem 

na atividade estética no livro Estética da criação verbal, ed. de 2003, traduzido do russo por Paulo Bezerra. 



Apesar da grande crise econômica registrada no Japão e no mundo em 2008, que levou à 

diminuição drástica do número de brasileiros naquele país, de acordo com as estimativas 

atualizadas em agosto de 2015, que se referem ao ano exercício de 2014, sobre a distribuição de 

brasileiros no mundo, o Japão é o terceiro destino mais procurado pelos brasileiros. Em primeiro 

lugar estão os Estados Unidos (1.315.000), seguidos pelo Paraguai (349.842), Japão (179.649), e 

Portugal (166.775) 170. Existe hoje, no Japão, uma grande variedade de empresas direcionadas aos 

brasileiros, entre elas destaca-se a presença da TV Globo através da grade de programação da TV 

Globo Internacional (TVGI)171. Desde 1999, a TV Globo Internacional está acessível aos brasileiros 

que estão no Japão por meio de TV por assinatura, sendo possível ao brasileiro que mora no Japão 

assistir à programação brasileira, incluindo as telenovelas com algumas horas apenas de diferença 

em relação ao Brasil172.  

Em relação ao tema de pesquisa, o grande desafio será observar nos discursos da/sobre a 

telenovela brasileira, elementos que indiquem os sentidos produzidos pela telenovela e sua 

participação como fator de mediação na relação intergeracional entre os imigrantes brasileiros e 

seus filhos que moram no Japão. Para tal, se faz necessário acompanhar os sujeitos da pesquisa 

tanto em suas interações verbais presenciais quanto em face da assistência à telenovela e seus 

temas. Nesse contexto, ganham força as questões acerca dos temas propostos pela trama da 

telenovela, as inevitáveis comparações entre concepções de mundo e possíveis produções de 

sentido resultantes do diálogo que se estabelece entre pais e filhos diante da telenovela. Além 

disso, outro fator importante no contexto a ser estudado é a situação social dos imigrantes, 

compartilhada por pais brasileiros e seus filhos no Japão. Como base nesse quadro, descrevemos a 

seguir os nossos objetivos. 

4.1 Objetivos gerais 

Investigar os sentidos produzidos pela telenovela brasileira e sua presença na relação 

intergeracional, entre pais brasileiros que migraram para o Japão e seus filhos nascidos no Japão. 

Objetivos específicos 

Investigar como a relação intergeracional é influenciada pelos sentidos produzidos e 

(re)significados a partir da telenovela. 

Investigar a produção do imaginário social brasileiro construído a partir da telenovela.  

Investigar como os filhos dos imigrantes brasileiros nascidos no Japão (re)significam as tramas da 

telenovela. 

Hipóteses 

A identidade como influenciadora na (re)significação do que é visto, proposto ou narrado, segundo 

Berger e Luckmann (2012), é um elemento-chave da realidade subjetiva que constrói uma relação 

                                                           

170 Fonte: Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 2014. 

171 A Globo Internacional está presente através da IPCTV, uma afiliada da Rede Globo no Japão, acessível 

através da operadora SKY Perfect TV! (via satélite) ou através da operadora FiberTV (via IPTV).  

172 O Japão é 12 horas adiantado em relação ao horário de Brasília, então a telenovela que é exibida no Brasil 

de noite, no Japão será exibida algumas horas depois, pois lá, já é manhã do outro dia. 



dialética com a sociedade. Então, a identidade é formada por processos sociais que “uma vez 

cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais.” (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p. 221). Partindo do pressuposto de Berger e Luckmann (2012) de que a 

identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre indivíduo e sociedade e, considerando a 

telenovela como “narrativa da nação” e como “recurso comunicativo” (LOPES, 2009), formulamos 

algumas hipóteses para se compreender o papel da telenovela na relação intergeracional nas 

famílias de brasileiros imigrantes que moram no Japão. 

A relação intergeracional é construída por meio de intensa negociação entre os indivíduos nela 

envolvidos e, a telenovela ao retratar e contribuir para um imaginário de brasilidade - motivando 

conversas e discussões, acaba por influenciar nesse processo de demarcar territórios, confrontos e 

também estipular limites. 

Ocorre a construção de novos significados ao assistir às telenovelas brasileiras, pois essa 

compreensão é modelada pela dialética social desses brasileiros em situação de estrangeiros. Dessa 

forma, há um processo identitário novo que ocorre entre a aceitação da moral e da narrativa 

apresentada e sua negação, frente aos valores já adquiridos/aceitos enquanto moradores 

brasileiros no Japão e, isso vai influenciar na tomada de decisão com relação aos seus filhos. 

A telenovela funciona como mediadora nas relações entre pais e filhos no Japão porque ela ajuda 

a construir um caminho de entendimentos ao possibilitar a produção de sentidos de identidade e 

brasilidade que retrata um pouco do panorama cultural dos pais. 

Interessou-nos aqui entender a noção de significação e interpretação discursiva, também sob a 

ótica de Bhabha (1998, p. 206), em que os ‘sujeitos’ de um processo de significação deve obliterar, 

esquecer pouco a pouco, qualquer presença anterior ou originária do povo-nação e, assim construir 

um novo significado. 

Considerações finais 

Atentamos para o fato de o objeto desta pesquisa concretizar-se pelo estudo da interação entre a 

construção de sentido a partir da telenovela e os sentidos por ela produzidos na relação 

intergeracional dos imigrantes brasileiros e seus filhos que moram no Japão. Portanto, 

concordando com Martín-Barbero, partiremos das mediações, isto é, “dos lugares dos quais 

provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade 

cultural da televisão” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 294). E, também concordamos com Lopes 

(2005), na medida em que a “ciência não lida com o objeto percebido, mas com o objeto 

construído”. Então, a telenovela se constitui como um objeto empírico por meio do qual será 

possível construir o objeto de estudo - a produção de sentidos a partir da recepção da telenovela 

que influencia na relação intergeracional das famílias de brasileiros imigrantes no Japão. 

Esclarecemos que as escolhas são específicas para esse estudo, mas que se tornam possibilidades 

mapeadas em campos de trabalhos para o objetivo pretendido. Cabe ainda destacar que como este 

projeto se configura como um desdobramento da pesquisa de mestrado, é possível afirmar que já 

possuímos um conhecimento prévio de como se organizam os grupos de brasileiros no Japão. Esse 

fato propicia ao mesmo tempo experiência e desafios visto que agora o objeto da pesquisa ganha 



novas nuanças e percepções, matizadas não apenas pela questão da identidade social nacional, 

mas também pela identidade e seus desdobramentos frente à questão geracional.  

Um dos resultados da pesquisa de mestrado foi a constatação de que os imigrantes brasileiros 

estabelecidos no Japão vivem a dupla ancoragem, em termos de identidade nacional e individual, 

no dia-a-dia com inúmeros desafios, como por exemplo, a língua, o sustento, a conquista de um 

lugar na sociedade local. Também almejam conseguir oferecer novas perspectivas para seus filhos 

em educação de qualidade, saúde e segurança. No Japão, as famílias brasileiras acabam por 

misturar a sua cultura e seu modo de viver com o modo local. Então, nesse trabalho, a família será 

considerada pensando dessas dinâmicas de vivências misturadas. Segundo Kawamura (2003), essas 

vivências partilhadas configuram um processo de concepção das relações sociais de um lado e de 

outro, ou seja, do estrangeiro e do nativo, em que a base cultural do ser, seu background cultural 

se cruza e se mescla. Dessa forma, analisaremos o discurso de pais e filhos produzido a partir da e 

sobre a telenovela, considerando essas ponderações sobre a família e, levando em conta também 

as dificuldades e especificidades desses brasileiros que moram no Japão. Se a investigação que 

fazemos possui insights que são construções a partir de minhas próprias observações no mestrado 

e, do tempo em que também eu morei no Japão173, podemos dizer que (re)lembrei muito de mim 

mesma, nas falas dos meus entrevistados do mestrado e a telenovela também teve para mim um 

papel importante enquanto estava no “entre-lugares” (BHABHA, 1998). 
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TRANSNACIONALISMO E INTERCULTURALISMO NA FICÇÃO 

DE TV DA AMÉRICA LATINA: AS NARRATIVAS CRIMINAIS 

 

 Luiza Lusvarghi 174  

  

Resumo 
A proposta de minha pesquisa, que se iniciou em abril de 2014, e concluiu-se em março de 2016, é discutir a 
ficção televisiva criminal latino-americana surgida a partir da virada do milênio como representativa da 
sociedade contemporânea globalizada. Foi feito um levantamento que constatou 313 produtos que atendiam 
à classificação para serem analisados em seus aspectos  transnacionais e interculturais (CANCLINI, 2001:31), 
a partir da perspectiva de gênero como categoria cultural de Mittell (2004),  e de conceitos de transmidiação 
(FECHINE, 2014; SCOLARI, 2013). O objetivo principal era o de estabelecer um protocolo de pesquisa para 
este segmento da ficção seriada que refletisse uma perspectiva regional e local. Desta forma, o projeto foi 
uma tentativa de estabelecer um modelo de estudo de gêneros num momento em que essa produção 
audiovisual se diversifica como nunca antes em toda a sua trajetória.  
Palavras-chave: Ficção Televisiva; Narrativas Criminais; Séries Latino-Americanas; Interculturalismo; 
transnacionalismo. 
  
Transnationalism and interculturalism in latin american fiction tv shows: The criminal narratives 
Abstract 
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This study, which was started in April 2014 and completed in March 2016, seeks to discuss Latin American TV 
criminal fiction, which arose at the turn of the millennium as representative of globalized contemporary 
society. A survey was conducted which found 313 products which complied with the classification for analysis 
of their transnational and intercultural (CANCLINI, 2001:31) aspects, from the perspective of genre as a 
cultural category of Mittell (2004) and transmedia concepts (FECHINE, 2014; SCOLARI, 2013). The main 
objective was to establish a research protocol for this segment of serialized fiction which reflects a regional 
and local perspective. Therefore, the project was an effort to establish a genre study model at a time when 
this audiovisual production is diversifying like never before in its entire history.  
Key words: TV Fiction; Criminal Narratives; Latin American Series; Interculturalism; Transnationalism 

 

Ponto de partida: expansão e internacionalização 

A proposta da presente comunicação se deu a partir de um recorte de minha pesquisa de pós-

doutoramento pela Bolsa PNPD Capes175, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo, e que tinha como principal objetivo analisar os seriados policiais e de ação latino-americanos 

surgidos já em meados da década 1990 como representativos da sociedade contemporânea 

globalizada, e avaliá-los em seus aspectos transnacionais, interculturais e transmidiáticos, com base 

em uma perspectiva ancorada na discussão de gênero como uma categoria decorrente de uma 

prática social. O objetivo principal era o de estabelecer um protocolo de pesquisa para a ficção 

seriada televisiva regional, baseado no conceito de gênero como categoria cultural, proposto por 

Mittell (2004), e nas pesquisas e estudos sobre transmidiação (FECHINE, 2014; SCOLARI, 2013) que 

refletissem uma perspectiva local. Desta forma, como objetivo específico, o estudo seria ainda uma 

tentativa para estabelecer um modelo de estudo de gêneros num momento em que essa produção 

audiovisual se diversifica como nunca antes em toda a sua trajetória. Em função de políticas de 

retomada da produção audiovisual na América Latina, intensificadas a partir do século 21, foi feito 

um recorte no período, de 2000 a 2015, em que observamos o florescimento de uma produção de 

gênero (comédia, horror, ficção científica, thriller) que busca atender a diferentes demandas de 

segmentos sociais e de mercado. O surgimento de plataformas de streaming e de blogs e portais 

na web amplia ainda mais esse processo de expansão das séries. 

A discussão sobre gênero no que se refere às narrativas criminais vem quase sempre marcada por 

um imaginário ancorado na produção hollywoodiana, predominante nas telas e circuitos de 

exibição audiovisual da região latino-americana. No entanto, esse modelo das séries 

estadunidenses e hollywoodianas não corresponde à totalidade da produção das narrativas 

seriadas criminais, que incorporam outros gêneros, muitas vezes mesclando o thriller de ação, 

suspense e policial ao melodrama, com estrutura que remete ao formato das populares 

telenovelas, e até mesmo o docudrama, embora mantendo o foco narrativo no drama criminal. 

Produtoras regionais se unem a grandes grupos de mídia internacionais, como Fox (News Corp), 

Sony, HBO (Time Warner), Netflix, que vêm se empenhando em operar nos mercados locais e 

produzem séries voltadas para a América Latina, em espanhol e português. Para conquistar a 
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audiência, eles adotam formatos híbridos, combinando fórmulas mundialmente consagradas a 

tradições culturais locais. 

A produção ficcional é o maior item de exportação de televisão da América Latina na atualidade 

(COSTA, 2013: 13). O crescimento da produção de unitários, notadamente a partir de 2010, seja 

através da realização de especiais e de telefilmes, estimulados por políticas públicas e renúncia 

fiscal, fez com que produções não seriadas também fossem incluídas no corpus do trabalho. 

O conceito inicial de narrativa policial foi estendido para criminal, a partir de conceitos como o de 

Steve Neale (2000:30), que em seus estudos classificatórios sobre os formatos hollywoodianos 

incluía as narrativas de suspense e thriller em uma categoria intitulada como Crimes 

Contemporâneos – o que de certa forma excluiria narrativas detetivescas da virada do século, mais 

constantes nas narrativas criminais europeias, mas também em países como o Canadá. A série Os 

Mistérios de Murdock (Murdock Mysteries, 2013), por exemplo, se passa na era vitoriana, na 

passagem para o século XIX, em Toronto. A produção latino-americana de ficção criminal sobre o 

tema é bastante influenciada pelos formatos hollywwodianos, e a ação transcorre 

majoritariamente na pós-modernidade, pelo próprio contexto histórico, coincidindo com o 

processo de urbanização das cidades centrais da região, compreendida neste estudo como uma 

região sociocultural. 

Embora o Brasil ocupe posição de destaque na produção de ficção seriada, que é o conteúdo 

predominante na exportação de produtos televisuais da América Latina, e principal fonte de divisas 

da região, a América Hispânica ostenta uma tradição de cinco séculos de existência, conforme 

observa Costa (2013) em seu estudo sobre o fluxo de comercialização de produtos audiovisuais.  

Outro termo que interfere nos fluxos geo-culturais são os elos históricos entre países, como lembra 

John Sinclair (2000, p.131-132). Para ele, a região geo-lingüística do castelhano é uma unidade 

histórica e cultural, que foi criada pelo Império há cinco séculos. O relatório MacBride também 

sinaliza esta tendência, mostrando que alguns conteúdos transitam com mais facilidade através de 

determinados territórios geográficos, que formam grupos pós-coloniais afins (COSTA, 2013, p. 60).  

As plataformas de streaming e as redes socais desempenham um papel importante na difusão 

dessas obras. Desta forma, a abordagem dos diferentes conceitos de transmidiação (JENKINS, 2009; 

SCOLARI, 2013, MITTELL, 2015) privilegiou uma perspectiva local, sem ignorar, no entanto, os 

modelos hegemônicos, igualmente hollywoodianos. O estudo constituiu-se ainda como uma 

tentativa para estabelecer um modelo de estudo de gêneros num momento em que essa produção 

audiovisual se diversifica como nunca antes em toda a sua trajetória. Em função de políticas de 

retomada da produção audiovisual na América Latina, intensificadas a partir do século 21, foi feito 

um recorte no período de 2000 a 2015, em que foi observado o florescimento de uma produção de 

gênero (comédia, horror, ficção científica, thriller) que busca atender a diferentes demandas de 

segmentos sociais e de mercado. O surgimento de plataformas de streaming e de blogs e portais 

na web amplia ainda mais esse processo de expansão das séries. 

Procedimentos metodológicos 

Para Mittell (2004), o conceito de categoria cultural para classificar a ficção televisiva envolve uma 

análise combinatória dos critérios da produção, divulgação, crítica especializada e recepção (fãs, 



audiência). Para dar conta da abordagem qualitativa, foi necessário utilizar uma estratégia 

multimetodológica. A seleção das obras foi feita a partir de publicações especializadas, releases, 

entrevistas (Skype, Messenger, Telefones, E-Mail, Presencial) e dos anuários o OBITEL, rede que 

congrega 13 países da América Latina e da Europa (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela) e conta com a colaboração 

do Ibope (Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai), Time-Ibope (Chile), Nielsen-Ibope-México 

(México), Ibope Media Perú (Equador e Peru), Nielsen Media Research (Estados Unidos), AGB 

Nielsen Media Research (Venezuela), universidades e centros de pesquisa para avaliar os índices de 

audiência e estreias da ficção seriada na região.  

A produção de países de referência, como Cuba, foi levada em conta nessa discussão, pela 

importância do país enquanto componente do mercado audiovisual latino-americano, com tradição 

literária, cinematográfica, de formação e de ensino, que se acentua com o anúncio da suspensão 

do embargo pelos Estados Unidos. A Escuela Internacional de Cine y Televisión, criada em 1986 pela  

Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por Gabriel García Márquez, formou 

africanos, latino-americanos.  

Uma vez que existem conflitos estruturais e de metodologia de aferição de índices que invalidam a 

possibilidade de um aprofundamento de discussão baseada somente nos dados oferecidos pelas 

empresas especializadas, as redes sociais e as comunidades de fãs de séries se converteram em 

fontes fundamentais nesse processo. Além disso, a publicação dos Anuários  OBITEL  se deu 

somente a partir de 2007 (ano base 2006), só passaram a incluir a televisão paga – essencial para a 

narrativa criminal, pois tem mais liberdade de explorar temas polêmicos e violência – a partir de 

2015, e nem contabilizam produtos de emissoras regionais e plataformas de streaming, redes 

sociais (Facebook, You Tube), que atualmente viabilizam um circuito internacional e alternativo 

para essas obras, possibilidade que não havia num passado recente. A essas fontes, se somam 

publicações, releases, redes sociais e arquivos impressos e online.  

As entrevistas com autores, diretores e criadores das séries realizadas colaboraram para compor 

essa mostra. No caso destes últimos, as informações relevantes não se limitaram às rotinas de 

trabalho, uma vez que a expansão dos conteúdos de forma virtual vem trazendo novos desafios, 

mas também problemas com relação a direitos autorais e identidade cultural da obra. Muitas 

informações importantes surgiram a partir desse contato e dessas entrevistas. 

O conceito de interculturalismo foi abordado a partir de García Canclini (2006, 2008, 2001), o 

transnacionalismo a partir de David Harvey (2008, 2010), e Vassalo de Lopes, Orozco (2012). 

Estudos sobre audiência e segmentação em ambiente de convergência dos meios compõem a 

análise (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2012, MITTELL, 2015), mercado audiovisual e novos modelos 

(CANNITO, 2010, CARDOSO, 2007), (VILCHES, 2007). Os estudos de Marcelo Ridenti (2005) sobre 

identidade nacional contribuíram para refletir sobre as representações da identidade cultural 

brasileira (Salles Gomes, 1980; Bernadet, 2008) e ficção criminal (Naremore, 2008, Neale, 2000). A 

ficção seriada discutida como categoria cultural foi baseada em proposta de Mittell (2004). 

 O crime e a narrativa pós-moderna  



Para o filósofo e ensaísta Fredric Jameson (2016), a narrativa criminal é a grande representante da 

narrativa moderna e da pós-modernidade. Num primeiro momento a desconstrução formal do plot, 

da narrativa, vai caracterizar o modernismo, mas numa segunda etapa as histórias de detetive, 

como o romance The Big Sleep (1939), de Raymond Chandler, drama criminal, vão ser emblemáticas 

da narrativa contemporânea.  O protagonista de Chandler era o detetive Phillip Marlowe, e a obra 

foi convertida em dois filmes homônimos, sendo o mais famoso o de 1946, sob direção de Howard 

Hawks, roteiro de William Faulkner, estrelado por Humphrey Bogart e Lauren Bacall, lançado no 

Brasil como A arte de matar. A segunda adaptação foi feita em 1978. Para Jameson, as histórias de 

detetives, como uma forma sem conteúdo ideológico, ou qualquer perspectiva filosófica, politica e 

social permite certas liberdades estilísticas, a colagem de materiais heterogêneos, de figuras de 

linguagem, coloquialismos, e por isso conseguia representar tão bem a sociedade contemporânea.  

But it offers other advantages as well, and it is no accident that the chief practitioners of the art-

for-art´s sake in the late modern novel, Nabokov and Robbe-Grillet, almost always organize theirs 

works around a murder: think of Le Voyeur and a Maison de Rendezvous, think of Lolita and Pale 

Fire. These writers and their artistic contemporaries represent a kind of second wave of the 

modernist and formalistic impulse which produced the great modernism of the first two decades 

of the twentieth century (JAMESON, 2016:4). 

Mas existem ainda os aspectos denotativos introduzidos por este tipo de narrativa, como a relação 

que em geral possuem com a história das cidades, a emergência de uma sociedade de vigilância e 

o papel desta vigilância na transformação de um sistema de mercado, a relação entre o público e o 

privado (JAMESON, 2016, 15).  

No caso específico das narrativas criminais latino-americanas, temos ainda o papel exercido pelas 

corporações policiais, tradicionalmente o braço armado de ditaduras militares e civis ao longo da 

história. O detetive é uma figura rara nas novelas policiais, e muito recente, e o papel do 

investigador com frequência é assumido pelo repórter, pelo professor, ou ainda, pelo próprio 

marginal, que nem sempre é o vilão da história. A polícia latino-americana é sempre apontada como 

corrupta, e os mocinhos nem sempre vestem as fardas. Por este motivo, Naremore (2008) aponta 

as produções latino-americanas como vocacionadas para o noir, características para ele presentes 

em filmes como Terra Estrangeira (1995). Os filmes noir estadunidenses da década de 40 

basicamente viam a América Latina como um refúgio, um paraíso tropical, provavelmente por conta 

de diversos fatores, como a proximidade da Califórnia com o México, o apoio de Roosevelt ao 

programa Acordo Político da Boa Vizinhança, as estórias sobre nazistas refugiados na Argentina, o 

interesse de Rockfeller (RKO) nos campos de petróleo do Hemisfério Ocidental, enfim, pela 

importância da América Latina no campo das exportações.  

No entanto, entre as décadas de 60 e 70, a América Latina perde essa aura romântica, convertendo-

se num campo de batalhas político, envolvendo a relação tensa entre as atividades da CIA e  os 

movimentos revolucionários de esquerda no continente. Em Narcos, a serie da Netflix, essa 

ambiguidade na relação com o mundo latino-americano está presente. Narcos (Netflix, 2015), de 

José Padilha, é uma produção intercultural que mescla fórmulas narrativas das séries policiais 

estadunidenses e das séries latino-americanas, conhecidas como narcosséries ou narcovelas, que 

têm por protagonistas sicários e narcotraficantes. A trama incorpora ainda a tradição da telenovela 



biográfica colombiana ao abordar vida e morte do lendário Pablo Escobar em um thriller de ação. 

Na série, o agente Murphy narra em primeira pessoa de forma crítica a era Reagan, que em abril 

de 1986 incorporou à doutrina de segurança nacional a National Security Decision Directive (NSDD), 

estabelecendo a aliança entre grupos armados de esquerda e o narcotráfico como uma ameaça 

para a segurança nacional dos EUA. Ao se afastar do modelo de bom comportamento cunhado 

pelos mocinhos do gênero policial, Murphy evita tanto o maniqueísmo de David Caruso (Horatio 

Caine) de CSI Miami (2002-2012), imitado até em propagandas por seu gesto ao colocar os óculos 

escuros, quanto a neutralidade de anti-heróis como o Walter White (Bryan Cranston) de Breaking 

Bad (AXN, 2008-2-13), apenas um cidadão comum que se converte num traficante ao se descobrir 

com câncer.  

A adaptação da série Breaking Bad para o mercado hispânico, Metástasis (Sony, 2015), totalmente 

fiel ao roteiro original, não teve nenhum sucesso, o que reforça a ideia de que franquias de 

entretenimento devem ter liberdade para se adaptar ao gosto local. 

Essas obras, repletas de hibridações transculturais e interculturais (CANCLINI, 2001, p. 30), na 

verdade, privilegiam o mercado dominado pela América Latina Hispânica, que representa mais do 

que o dobro do mercado em português, quanto à temática e idioma, com personagens e temas que 

remetem ao imaginário latino global, criado por Hollywood, e personificado no passado por Carmen 

Miranda. Para brilhar no mercado internacional, Moura teve de aprender a falar espanhol. E apesar 

das críticas, o esforço lhe valeu indicações mundiais, como a do Globo de Ouro de melhor ator 

dramático em séries. 

Expansão, Novos Formatos e Hibridações 

Nos últimos três anos a presença da produção seriada de gênero que não tem como principal 

característica o melodrama associado à telenovela aumentou em toda a América Latina. A ficção 

criminal não é a predominante nas telas da televisão aberta, mas se amplia na televisão pública, 

aberta e na paga, bem como nos serviços de streaming, e surge envolta em polêmica. Foram 

identificados, quanto à temática, dois grandes modelos: 

1 - O estadunidense clássico. Realista, semidocumental, com narrativa centrada na solução dos 

casos, e não na vida dos personagens, com uma visão que de modo geral enaltece o papel da polícia 

como corporação que combate o crime e promove a segurança e a consolidação da cidadania; 

2 – O de crítica social, de inspiração noir ou neopolicial, em que o personagem principal deve 

romper com o bem, para poder combater o mal. O protagonista não é necessariamente policial, ele 

personifica com frequência o “marginal romântico”, e é muitas vezes um delinquente, injustiçado 

pelo sistema. Muitos protagonistas são mulheres. 

Com relação à estrutura narrativa, pude identificar em minha análise que as narrativas criminais e 

policiais estão presentes em três tipos predominantes de produções ficcionais: 

1 – Formato Latino. Estrutura híbrida, com elementos da narrativa policial e detetivesca clássicas, 

porém aliadas à estrutura de melodrama da telenovela, caso das chamadas narcosséries, mas 

também de dramas e comédias policiais, com até 100 capítulos por temporada, de telenovelas 

curtas (que eu considero como as neo-telenovelas) e minisséries.  



2- Formato estadunidense ou hollywoodiano. Temporadas com arco dramático definido, de 8 a 13 

episódios, com uma história fechada, por vezes combinada a episódios com casos a serem 

solucionados.    

3 – Formato telefilme. Os elementos da narrativa cinematográfica estão presentes neste formato 

que pode incluir hibridações do gênero, apresentando-se mais melodramático e assemelhado à 

telenovela, ou mais próximo ao thriller de ação e suspense. O formato pode ter capítulos, e pode 

ainda ser convertido em minissérie, ou série. Pode ser ainda resultante da condensação de uma 

minissérie, e ser lançada como um projeto integrado. 

As séries sobre tráfico, por vezes nomeadas como narcosséries, se enquadram claramente na 

primeira, e, portanto, apesar de não serem muitos títulos, ocupam muitas horas na grade televisiva, 

mais do que a produção estrangeira que segue o modelo hollywoodiano.  

Essas obras de ficção televisiva passam a compor o imaginário latino-americano do gênero com 

uma produção de ficção que fala de violência, de conflitos sociais, e trata temas urbanos de forma 

realista enfatizando a competência das corporações como disse acima. A finalidade desses seriados 

não é a de narrar a nação, e sim mostrar uma realidade que é transnacional, e que se espelha na 

tradição narrativa desses gêneros no cinema mundial e, sobretudo, no americano, que exerce a 

influência mais presente nas telas de cinema e de televisão continentais. Com isso, ela acaba por 

atualizar os gêneros nos quais se baseou e concorre para criar um imaginário que é latino-

americano, e não mais apenas local o que interfere na estética, e até mesmo no sotaque e na 

presença de atores internacionais dentro dos elencos. 

Tabela 1 -  As Ficções Criminais Latino-Americanas 2000-2015 

 

TOTAL DAS FICÇÕES DE TV PRODUZIDAS NA AMÉRICA  LATINA ENTRE 2000-2015 POR PAÍS  

 Ano/País ARG BRA CHI COL CUB EQU EUA MÉX PER URU VEN TOTAL 

2000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

2001 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

2002 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

2003 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 

2004 3 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 11 

2005 6 3 4 1 1 0 1 0 1 0 0 17 

2006 3 2 3 3 1 0 0 0 4 0 0 16 

2007 2 3 3 5 1 0 1 1 2 0 0 18 

2008 1 1 5 6 1 0 1 4 0 0 0 19 

2009 3 5 3 6 2 0 0 5 0 0 0 24 

2010 1 3 1 7 1 0 4 3 0 0 0 20 

2011 1 4 4 5 1 0 1 5 0 0 1 22 

2012 7 7 1 10 1 0 2 5 0 1 0 34 

2013 4 4 5 10 1 1 1 3 1 0 0 30 

2014 4 12 1 10 2 0 6 4 1 0 1 41 

2015 7 11 4 7 1 0 4 2 1 0 0 37 

TOTAL 55 59 39 72 13 2 25 32 10 1 5 313 



O resultado final da pesquisa sobre as séries criminais computou a existência de 313 produtos de 

ficção televisiva, incluindo minisséries, séries, telenovelas policiais e telefilmes, no período entre 

2000 e 2015, em 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Equador, 

México, Peru, Venezuela e Uruguai. O período mais intenso de produção se dá no período entre 

2012 e 2015 com a liderança da Colômbia, com 37 produtos, seguida pelo Brasil, com 34, Argentina, 

com 23 ficções, num total de 94 produções (conforme tabela abaixo).  Os dados foram coletados a 

partir de pesquisas já existentes, como os catálogos OBITEL (que só passaram a ser publicados a 

partir de 2007), pesquisas feitas nos principais jornais dos 11 países, nos portais das emissoras, 

portais especializados (IMDB, Affinity), blogues, entrevistas com produtores, diretores, roteiristas, 

atores. 

País/Ano ARG BRA COL Total 

2012 7 7 10 24 

2013 4 4 10 18 

2014 4 12 10 26 

2015 7 11 7 25 

Total/País 23 34 37 94 

Tabela 2 –  Argentina, Brasil e Colômbia no período 2012-2015 

 

Conclusões 

Apesar do boom das narcosséries, o tema narcotráfico não é o único encontrado nas narrativas 

criminais latino-americanas, apesar das notícias na mídia levarem a crer o contrário; mas a 

incidência do tema, sobretudo, nas séries colombianas e estadunidenses, é sem dúvida 

emblemática dos grandes conflitos sociais e políticos da região. No entanto, classificar todas as 

produções que abordam o tema de narconovelas não corresponde à realidade. Nem todas as séries 

adotam o mesmo formato para abordar o tema, e não necessariamente o traficante é o 

protagonista dessas produções. A ideia do marginal romântico, bastante presente na literatura 

latino-americana (BRAHAM, 2009, online), do bandido estilo Robin Hood representado pelo 

bandolerismo mexicano, e pelo cangaço no Brasil, influencia o surgimento de uma produção que 

tem caráter ambíguo na discussão do bem e do mal, fronteiras borradas. As corporações policiais, 

muitas vezes envolvidas com o crime, ou com ditaduras militares, reforçam o mito do bandido como 

vingador dos oprimidos e excluídos. Ao mesmo tempo, os métodos empregados pela lei nem 

sempre se contrapõem àqueles utilizados pelas organizações criminais. 

Nos últimos anos, a Globo vem transformando algumas de suas séries, inclusive as criminais, em 

telefilmes, para comercialização no Exterior. Em 2016, o grupo vendeu o seu primeiro formato em 

sistema de franquia, um thriller criminal de suspense e ação, para o mercado hispânico – a série 

Supermax. A versão brasileira e a hispânica foram desenvolvidas conjuntamente pelos diretores 

(showrunners) José Alvarenga Jr e Daniel Burman, e por uma equipe de roteiristas, liderados pelos 

autores Marçal Aquino e Fernando Bonassi, e composta por Bráulio Mantovani, Carolina Kotscho, 

Dennison Ramalho, Juliana Rojas, Raphael Draccon e Raphael Montes Enquanto a versão brasileira 



optou por trabalhar com a linha do fantástico e do sincretismo, ainda que fundados na realidade, a 

hispânica preferiu desenvolver um aspecto mais psicanalítico na produção. A ideia de versões 

diferentes da mesma produção está presente também em A Rainha do Sul (La Reina del Sur, 

Telemundo, RTI, Antena #). A versão no formato latino, estrelada pela mexicana Kate Del Castillo, 

em espanhol, foi produzida na verdade pelos Estados Unidos para o seu mercado hispânico assim 

como a versão The Queen of the South (2016), em inglês, protagonizada pela brasileira Alice Braga, 

ambas adaptadas do romance homônimo do escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte.  

A estratégia de transnacionalização é oportuna para um momento em que se verifica uma expansão 

nesse tipo de produção por meio de plataformas de streaming, como a Netflix. “A televisão como 

fórum subcultural, como janela para outros mundos e como comunidade fechada autodeterminada 

são claramente fenômenos próprios da televisão de nicho (narrowcasting), característica do canal 

pago e da web (CARLÓN, 2013, p. 119)”. São também elementos constantes no que Amanda Lotz 

(2007 Apud CARLÓN) chama de transição multicanal, e que para ela começou com o YouTube. Hoje 

existem muito mais canais, e múltiplos suportes. Desta forma, as produções almejam expandir-se 

para mercados locais e transnacionais. Não vale a pena investir em produções voltadas unicamente 

para um país, ou para uma temporada de exibição. Com isso, surge espaço para a produção de 

narrativas mais complexas e elaboradas (MUNGIOLI, PELLEGRINI, 2013, p. 25), que poderão ser 

disponibilizadas em um catálogo virtual, exclusivo para assinantes.  
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA MULHER POPULAR EM DUAS 

TELENOVELAS DE JOÃO EMANUEL CARNEIRO:  

ASPECTOS DA MIDIATIZAÇÃO DE CLASSE SOCIAL E GÊNERO 

 

Rosana Mauro176 
 

Resumo 
A pesquisa analisa a construção discursiva da mulher popular nas telenovelas de João Emanuel Carneiro 
Avenida Brasil (2012) e A Regra do Jogo (2015/2016) a partir da perspectiva do conceito de midiatização. O 
foco da análise são personagens protagonistas que dialogam com a mulher popular do ponto de vista sócio-
histórico. O quadro teórico apoia-se nos estudos de linguagem de Bakhtin, na Análise do Discurso e em 
estudos da estética audiovisual.  
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Abstract 
The research analyzes the discursive construction of popular women in telenovelas of João Emanuel Carneiro 
Avenida Brasil (2012) and A Regra do Jogo (2015/2016) from the concept of mediatization. The focus of the 
analysis are protagonists characters that dialogue with popular women's socio-historical perspective. The 
theoretical framework builds on studies of Bakhtin's language, Discourse Analysis and the visual aesthetic 
studies. 
Keywords: telenovela; mediatization; gender; social class, popular women. 

 

Introdução  

Este artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo objetivo é analisar a 

construção das personagens femininas do núcleo popular - do ponto de vista discursivo, narrativo 

e da estética audiovisual – nas telenovelas de João Emanuel Carneiro Avenida Brasil (2012) e A 

Regra do Jogo (2015/2016), de modo a discutir as especificidades da teleficção no processo de 

midiatização. Este trabalho faz uma primeira aproximação em relação à construção das 

personagens, a partir do conceito de midiatização.   

A midiatização diz respeito à onipresença crescente da mídia em nossa sociedade na construção de 

conhecimentos e práticas sociais (COULDRY; HEPP, 2013). Nessa direção, a telenovela assume um 

papel privilegiado na arquitetura de um imaginário social brasileiro, inclusive em relação ao sentido 

de classes sociais e gênero no Brasil. 

Acreditamos no aspecto independente da mídia no processo de midiatização, aspecto esse 

adquirido no momento histórico em que mídias passam a operar por lógicas próprias, 

independentes de outras instituições (Hjarvard, 2014). Porém, entendemos que cada mídia e cada 

situação espacial possuem suas especificidades, como argumenta Braga (2014).  

Nesse sentido, é frutífero o conceito de forças de moldagem utilizado por Hepp (2014) para se 

referir ao fato de diferentes mídias moldarem a comunicação de diferentes formas no processo de 

midiatização.  Acredita-se, assim, ser pertinente atentar para as especificidades não só da televisão, 

mas também da telenovela como um produto específico no conjunto dos programas televisivos. Na 

telenovela, a narrativa, a estrutura das cenas, os recursos televisuais, as personagens, entre outros 

fatores propiciam um tipo específico de identificação com o telespectador. 

Mulher popular 

A noção de popular que atribuímos à mulher está relacionada à questão de classe social, que em 

sua gênese, acreditamos, esteja relacionada com a atividade de trabalho e com a posição ocupada 

no modo de produção social, como defende o marxismo.  

Em O Capital (2013), originalmente publicado na Alemanha em 1867, Marx concebe a divisão de 

classes de acordo com a lógica capitalista que reproduz as diferenças entre os detentores dos bens 

e os assalariados de forma contínua, por meio da exploração do mesmo pelos donos do capital, 

com a instauração da mais-valia177. Ao longo do trabalho do autor, tem-se a oposição entre duas 

classes principais: a burguesia e o proletariado.  

                                                           

177 Valor adicional de um produto, que supera a soma dos valores necessários para a sua produção, como os 



O sociólogo Ricardo Antunes aponta para a atualidade da concepção marxista ao abordar a classe-

que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2001). Hoje, essa classe inclui, na visão do estudioso, todos 

aqueles que vendem sua força de trabalho, envolve tanto os trabalhadores produtivos que 

produzem diretamente mais-valia, como os trabalhadores improdutivos que a produzem de forma 

indireta.178 

Consideramos também a noção simbólica do conceito de classe social, explorada por Bourdieu 

(2007), segundo o qual as diferenças primárias de classe encontram sua origem no volume global 

do capital: capital econômico, capital cultural e capital social. Ao longo de seu texto, Bourdieu 

aborda três grandes classes, as classes superiores, as classes médias e as classes populares, no 

interior das quais há subdivisões por ocupação profissional (BOURDIEU, 2007).  

Assim, atribuímos a palavra popular como uma adjetivação de povo, para se referir ao comum à 

maioria das pessoas que são menos favorecidas na sociedade e que vivem do trabalho. Ou seja, em 

um sentido de habitus de classe social (BOURDIEU, 2007).  

No que diz respeito à mulher brasileira, especificamente, consideramos como popular a “herdeira” 

da mulher urbana do final do século XIX e início do século XX, residente nas grandes cidades, como 

Rio de Janeiro e São Paulo. Mulher da periferia ou subúrbio, que vive socialmente em desvantagem 

- em relação à sociedade como um todo e também dentro de sua própria classe social em relação 

ao homem – e sempre precisou do trabalho fora do ambiente doméstico para sobreviver.  

De acordo com Soihet (2015), a classe popular nas cidades brasileiras foi muito impactada com o 

projeto de modernização no início do século XX.  Esse projeto contou com a aceleração da 

urbanização, o movimento das populações pobres para as capitais, o afrancesamento das cidades 

e a introdução de valores burgueses como o da propriedade privada.  A população pobre passou a 

se concentrar nas regiões centrais, em habitações coletivas, casas de cômodos ou cortiços, nas 

quais a privacidade era facilmente rompida pela vigilância policial às camadas populares na época. 

Havia uma “vontade” dos dirigentes de derrubar tais moradias populares, consideradas focos de 

epidemias, corrupção moral e atraso.  

Nesse cenário, havia o controle à vida sexual feminina, que se dava pelos interesses burgueses de 

propriedade privada que passavam pela necessidade de evitar a bastardia e garantir como 

herdeiros filhos legítimos, restringindo o espaço feminino ao âmbito privado. Porém, as mulheres 

populares que precisavam trabalhar para sobreviver não conseguiam se encaixar nesse ideal 

burguês e sofriam perseguição policial.  

As mulheres da classe popular nas cidades pesquisadas pela autora (Rio e São Paulo) viviam mais 

como autônomas que como assalariadas, trabalhavam de lavadeiras, engomadeiras, doceiras, 

bordadeiras, floristas, cartomantes, entre outras ocupações. O trabalho tinha papel fundamental 

                                                           

meios de produção e a força de trabalho. Esse valor a mais é possível devido ao fato do capitalista não pagar 

pelo valor total gerado pelo trabalho de seus funcionários. Ele se apropria do trabalho destes e lucra com 

isso.   

178 O trabalho produtivo é considerado como aquele que se troca diretamente por capital, ou seja, o trabalho 

assalariado servido a um capitalista. Já o trabalho improdutivo não é trocado por capital de forma direta, 

ele é executado pelos profissionais que trabalham por conta própria, mas não são grandes proprietários e 

não vivem de juros.   



na autonomia dessas mulheres, que tinham a rua e as praças como espaço de lazer, trânsito e 

comunicação para o dia a dia de trabalho, ao contrário do que pregava a nova ordem para as 

mulheres como um todo, que deveriam se resguardar em casa e evitar sair sozinhas na rua. 

Porém, apesar dessas diferenças, os ideais das mulheres de classes abastadas eram apresentados 

às mulheres populares que se sentiam inferiorizadas e aspiravam ao casamento formal. Em geral, 

elas aceitavam a dominação masculina e acreditavam ser delas a responsabilidade pelo trabalho 

doméstico, mesmo contribuindo com o sustento da casa.  

Isto posto, temos o embasamento teórico para classificar as personagens femininas como 

populares. No total são 14 de cada telenovela.  

Personagens  

De acordo com Candido há três elementos centrais num desenvolvimento novelístico: o enredo, a 

personagem e as ideias. No que diz repeito ao personagem, nosso foco, o autor aclara que há 

afinidades e diferenças entre os seres vivos e os seres da ficção. “Daí concluímos que a noção a 

respeito de um ser, elaborada por outro ser, é sempre incompleta, em relação à percepção física 

inicial. E que o conhecimento dos seres é fragmentário” (CANDIDO, 2014, p. 56). Desse modo, o 

autor explica que quando a ficção representa o ser humano de forma fragmentária, ela está 

retomando a forma incompleta como nós percebemos nossos semelhantes na vida real. Porém, no 

romance, o escritor precisa construir uma estrutura. 

Existe a necessidade da simplificação no romance, que pode se manifestar nos gestos e frases da 

personagem, para que o leitor a marque e a identifique como portador de determinada 

personalidade e características. Assim, a personagem de romance é mais fixa e lógica, o que, na 

visão do teórico, não se refere à falta de profundidade “[...] mas que a sua profundidade é um 

universo cujos dados estão todos à mostra [...]” (2014, p.59).  

Nesse sentido, Candido, recorrendo à história do romance e a seus teóricos, expõe dois tipos de 

romancistas, o de costumes e o de natureza. O primeiro concebe o homem pelas suas relações 

sociais e o segundo, retrata o homem pela profundidade de sua existência. Forster (2005), como o 

próprio Candido explica, retoma essas classificações históricas do romance e distingue as 

personagens entre planas e esféricas.   

Forster (2005) compara em sua obra as personagens de ficção com as pessoas da vida real e, 

inclusive, intitula os capítulos dedicados aos personagens de “Pessoas”. Para ele, as pessoas da vida 

real e da ficção tendem a se comportar segundo o mesmo modelo.  Os personagens planos, Forster 

explica, também chamados de tipos e caricaturas, são construídos em torno de uma ideia ou 

qualidade simples; são reconhecidos facilmente pelo leitor e lembrados também facilmente, o que 

são vantagens para o teórico. As personagens planas, segundo o autor, têm tendência à comédia, 

pois um personagem sério ou trágico plano seria muito enfadonho, já as pessoas redondas podem 

despertar mais sentimentos além de humor e inadequação 

Forster aclara que uma forma para saber se um personagem é redondo é averiguar se ele tem a 

capacidade de nos surpreender convincentemente.  

Este artigo visa a realizar uma breve análise discursiva de duas personagens de cada telenovela. 

Escolhemos, assim, para observação e comparação as duas vilãs, Carminha de Avenida Brasil e 



Atena de A Regra do Jogo. Ambas podem ser consideradas o que chamamos de mulher popular, 

mas que para sobreviver ao invés de se dedicarem ao trabalho optaram por condutas antiéticas 

próprias das vilãs de telenovelas.  

Para a análise, conforme exposto no início do artigo, utilizaremos as noções de Bakhtin de dialogia 

e polifonia. Os dois conceitos estão ligados entre si e têm como base a concepção sócio-histórica 

da linguagem.  De acordo com Bakhtin/Volochinov (2002, p.43), as formas da comunicação verbal 

são determinadas pelas relações de poder e pela estrutura sociopolítica.   

Vilãs populares 

Carminha (Adriana Esteves) pode ser considerada uma personagem redonda por apresentar 

diversas facetas e fugir do vilão unidimensional. A personagem faz parte de uma representação que 

foi cunhada pela mídia como a da “nova Classe C”. Carminha, que cresceu em um lixão, enriqueceu 

à custa de seu marido Tufão (Murilo Benício), jogador de futebol, que torna-se famoso e carrega 

consigo a família para morar em uma mansão construída no bairro popular Divino, onde já residiam. 

A vilã casou com o jogador por interesse, parte de um plano arquitetado com seu amante Max 

(Marcello Novaes), cunhado de Tufão e também morador da mansão.  

Carminha é alvo de um plano de vingança da cozinheira da casa, Nina (Débora Falabella), que fora 

abandonada quando criança em um lixão pela vilã, madrasta da garota na ocasião. Além disso, Rita 

(antigo nome de Nina) ressente-se pelo fato de Carminha ter roubado o dinheiro do pai e ter sido 

a responsável indireta pela morte do homem, que fora atropelado. Carminha não sabe que Nina e 

Rita são a mesma pessoa, e contrata a cozinheira, mantendo com ela, no início da trama, uma 

relação próxima.   

De acordo com Mauro e Trindade (2012), Carminha apresenta quatro identidades diferentes, a da 

individualidade patológica, a de uma classe emergente arrogante, a da tradição e moral fingida e 

uma última identidade vaidosa e um pouco inocente, que demonstra apreço por Nina e amor pelo 

filho Jorginho (Cauã Reymond). O aspecto da arrogância está atrelado à sua vilania, pois a 

personagem já possuía o sonho de enriquecer e se diferenciar desde quando era pobre, faz parte 

de seu caráter amoral, de sua individualidade expressa pela ganância. 

Sua arrogância e maldade estão presentes no desprezo que Carminha tem de seu passado pobre; 

quando exige ser tratada como uma rainha pelas empregadas, e, longe do marido, as proíbe de 

comer a mesma comida da casa, repreende, e faz questão de mostrar as distinções sociais a partir 

de seu poder de consumo; nas passagens em que maltrata sua filha Ágata (Ana Karolina), entre 

outros aspectos. 

Carminha não é caracterizada da forma plana como Ivana (Letícia Isnard) e Muricy (Eliane Giardini), 

que se vinculam principalmente à comédia, ao exagero nos modos e gostos (decotes profundos e 

cores fortes, por exemplo), dialogando com a visão burguesa em relação à mulher popular (SOIHET, 

2015). Mas, nem por isso a personagem está isenta da comicidade e da caracterização vinculada ao 

Kitsch. Este aparece na personagem com mais clareza na decoração da casa, que apresenta o 

excesso na mistura de diferentes estilos. Nas vestimentas, Carminha é sóbria e comportada 

assemelhando-se às mulheres do núcleo rico da trama. Inclusive, a bolsa usada pela personagem, 



bem como suas camisas de seda fizeram sucesso e tiveram procura por parte do público. Também 

para comida, a moça apresenta um gosto considerado refinado. 

Ao mesmo tempo, tem-se a decoração da casa por ela escolhida que exibe a tendência para o 

exagero de uma nova rica. Por exemplo, as miniaturas de abacaxi, a estátua de mico que sustenta 

a fruteira, o vaso com um rosto pintado, gato de porcelana, o uso do dourado pela casa, a mistura 

de estampas e o excesso de porta-retratos na estante da sala. Além disso, há a ignorância da 

personagem no que diz respeito à cultura, ela não se interessa pelos livros trazidos por Nina e 

demonstra falta de conhecimento em determinas cenas.  Também a linguagem da personagem, 

principalmente quando não está sendo dissimulada, é bastante popular e, por vezes, vulgar, com 

termos como “vaquinha” e “corno”.   

A comicidade da personagem está presente na sua dissimulação. Ela finge ser uma mãe de família 

exemplar, religiosa e tradicional. Para isso, muda o seu linguajar, inclusive, com a utilização de 

termos antigos como “concubinato”, para se referir ao modo de vida de sua rival. O trecho a seguir, 

no qual os personagens discutem a propaganda da rede de cabeleireiros de Tufão e Monalisa 

(Heloísa Périssé), ilustra esse tom paródico.  

Carminha: “Aliás, quero saber direitinho como é que vai ser essa tal foto aí do outdoor.”.  

Muricy: “Ah, nossa, isso eu também queria saber.”. 

Tufão e Max explicam  

Carminha: “Cês não me aprontem nada indecente, pelo amor de Deus. Porque se deixar seguir pela 

cabeça daquela sócia de vocês lá, aquela mulherzinha amoral, nós vamos acabar em Sodoma e 

Gomorra.”. 

Leleco (Marcos Caruso): “Que é isso?”. 

Tufão: “Sodoma e gangorra?”. Risos. 

Max: “Ô Carmen Lúcia, a popaganda ela pede um pouco de sensualidade.”. 

Carminha se exalta: “Tô vendo que é indecente.”. 

Muricy: “Tô vendo tudo.”. 

Tufão fala rindo: “Fala logo Max. Fala logo, que a mulher tá de calci... de u... de biquíni lá...”. 

Carminha: “Foi ideia tua, né, Max.”. 

Max explica 

Carminha: “Olha aqui, com que cara eu fico quando eu encontrar o padre Solano?”. 

Leleco murmura sem estar enquadrado na câmera: “Ah bom.”. 

Carminha: “Como é que eu vou explicar pra ele o anúncio da minha firma. Uma mulher pelada 

fazendo embaixadinha. Problema meu né, problema meu, deixa que eu resolvo, é isso...”. 

Muricy fala sem ser enquadrada na câmera: “Problema nosso, depois a gente tem que se 

resolver...”. 

Carminha dá um tapa em Tufão: “Se tu relar...” - Tufão ri - “... um dedo naquele fio de cabelo mal 

alisado, você tá perdido na minha mão, Tufão. Perdido.” 



No trecho o interdiscurso é marcado por sua relação com a Bíblia. Carminha cita “Sodoma e 

Gomorra”, duas cidades que teriam sido destruídas por Deus com enxofre e fogo devido a atos 

imorais. Essa citação e as referências ao padre fazem parte da construção de uma personalidade 

falsa de esposa e mãe exemplar de Carminha que a vilã alimenta por meio de fingimentos. Pode-se 

ver ainda, nessa cena uma paródia de uma família religiosa e tradicional.  

Além dos momentos de fingimento e de maldade explícita, Carminha, como já mencionado, possui 

um lado afetuoso. O público tem acesso, assim, a dois momentos da “bondade” da personagem, a 

dissimulada (dissimulação acessada somente pelo público e não pelos outros personagens, com a 

exceção de Max) e aquela que faz realmente parte da personagem, visível quando ela conversa com 

Nina, antes de descobrir que se trata de Rita. Ao contrário de seu comportamento com outras 

pessoas da casa, Carminha não faz careta quando Nina vira as costas, por exemplo. Também 

demonstra amor sincero por seu filho Jorginho. 

É possível averiguar, desse modo, diferentes vozes pertencentes à personagem Carminha, e a 

dialogia com aspectos sociais. Há o diálogo com o discurso da religiosidade, a paródia à família 

tradicional e diálogo com a sociedade de consumo, por exemplo, nas atitudes da personagem. 

Carminha também transita por linguagens diferentes, a popular, a da malandragem e da tradição 

exagerada e antiquada. Em determinados momentos, se assemelha a uma bruxa de conto de fadas 

que maltrata crianças e empregadas, em outros aparece de modo cômico e até afetuoso.  

O desenrolar da história de Carminha também apresenta interdiscursividade com narrativas 

literárias, que exploram a vingança da empregada doméstica contra a patroa.  Em dado momento, 

Carminha descobre quem é Nina e esta a chantageia e a tortura psicologicamente, exigindo serviços 

domésticos de Carminha, em uma inversão de papéis que fora explorada na clássica obra O Primo 

Basílio, de Eça de Queiroz, entre a empregada Juliana e a patroa Luísa.   

Atena (Giovanna Antonelli), de A Regra do Jogo, por sua vez, também é uma vilã amoral, uma 

estelionatária de origem pobre, cujo verdadeiro nome é Francineide, residente de uma pensão no 

subúrbio do Rio de Janeiro. No início da trama, Atena se aproveita de sua bela aparência para aplicar 

um golpe no protagonista Romero Rômulo (Alexandre Nero). Ela o seduz, e consegue uma cópia da 

chave do seu apartamento, onde invade e rouba o dinheiro que o rapaz tinha escondido. Ele a 

desmascara, mas como ela sabe muito sobre Romero, ela o chantageia, se muda para a sua 

cobertura e, tempos depois, passa a fazer parte da facção à qual Romero pertence.  

Assim como Carminha, Atena é gananciosa, mas demonstra afetividade no decorrer da trama 

quando se apaixona de verdade por Romero. A personagem tem um apelo maior ao romantismo 

no desenrolar da novela. Diferente de Carminha, sua dissimulação não passa pela mãe de família 

tradicional, ela finge ser uma mulher rica para aplicar seus golpes, sempre sensual e bem humorada, 

dialogando com o arquétipo da femme fatale muito presente no filme noir francês de meados do 

século XX. A comicidade da personagem está em seu lado divertido, na leveza das cenas, mesmo 

quando aplica seus golpes. As trilhas sonoras da personagem são animadas, conferindo um caráter 

de descontração às suas atitudes. Trata-se de uma vilã que deseja aproveitar a vida, beber drinques 

caros, desfrutar de banho em hidromassagem, entre outros luxos. É uma personagem jovem e 

bastante ligada aos prazeres imediatos e ao consumo.  



A linguagem utilizada pela personagem é popular, com trejeitos de malandragem em alguns 

momentos. Suas roupas são sensuais e demonstram luxo. Apenas em alguns momentos ela veste-

se de forma simples, por exemplo, no início da trama em cenas na pensão. Até mesmo o final da 

personagem é mais leve e divertido que o de Carminha, pois, Atena não se redime, o fim dado a ela 

é aplicar golpes no exterior com o seu comparsa Ascânio (Tonico Pereira), com quem desenvolve 

certa afetividade. A carga dramática de Carminha é maior. É possível sugerir que Carminha é uma 

personagem mais complexa, mais imprevisível, capaz de surpreender mais, se encaixando na 

imprevisibilidade convincente da personagem redonda explicada por Forster (2005).  

Atena apresenta dubiedade em relação ao empoderamento feminino. No início, se mostra 

independente, apesar de criminosa, uma mulher sedutora livre que não deseja se vincular 

amorosamente, apesar de proferir um discurso de repulsa às mulheres. Porém, ao se apaixonar por 

Romero, ela deseja o amor romântico com o rapaz e, por muitas vezes, se humilha para conseguir 

esse amor. No final, é realizado um casamento entre os dois. O trecho da cena abaixo, do dia 11 de 

setembro de 2015, demonstra o discurso inicial de Atena e seu viés divertido. Atena e Romero estão 

se conhecendo em um restaurante, um pouco antes o rapaz havia terminado um namoro de forma 

grosseira com uma garota que se exalta, grita e joga bebida no rosto dele. Atena observa e ao ver 

que ele se aproxima do balcão onde ela está, pede dois drinques. Os dois iniciam uma conversa da 

qual foi extraída o seguinte pedaço. 

Ele se interessa muito pela conversa, sente-se contemplado pelas preferências da moça. Atena paga 

a conta, inclusive. Apesar dela, em certa medida, dissimular-se para conquistá-lo, ou seja, dizendo 

exatamente o que ele deseja ouvir, para posteriormente roubá-lo, o discurso machista da 

personagem tem respaldo no decorrer da trama em seu comportamento e desfechos, como o 

casamento. Trata-se de um discurso machista, porque, apesar da demonstração de um 

desprendimento feminino sexual, ela reafirma os mesmos valores da dominância masculina, da 

aceitação da traição e da cafajestagem masculina, e nenhuma empatia com a ex-namorada de 

Romero e com as mulheres, de modo geral. Além disso, o desenrolar da personagem sustenta a 

frase de Romero dita em outro momento da conversa, da qual um pedaço está acima, de que no 

fundo toda mulher quer um homem para casar.  

Desse modo, é possível perceber uma personagem menos polifônica em Atena. Carminha é mais 

elaborada até mesmo no que diz respeito à construção do seu passado familiar. Porém, as duas 

têm em comum a procura por luxo, elas querem se dar bem na vida com pouco esforço, se 

aproveitam da aparência física – as duas são belas, esbeltas, jovens e loiras. Elas usam os 

relacionamentos para obter o que desejam. Ambas não aprecem em nenhum momento em 

situação de trabalho e negam suas raízes pobres. D e certa forma, elas dialogam, é possível 

inferir, com a história da mulher popular contata por Soihet (2015) no âmbito das poucas 

oportunidades, da origem pobre, e da dependência dos relacionamentos para obterem status 

social, embora elas revelem um lado negro específico das personagens vilãs.  

Considerações finais  



De acordo com as breves análises, entende-se que as duas personagens permitem, a produção de 

um sentido de mulher popular, em escalas diferentes, com a chave interpretativa da vilania, por 

meio de suas linguagens, estética, comportamento e narrativa.  

Do ponto de vista da midiatização, os diversos aspectos da construção dessas personagens fazem 

parte da especificidade da teleficção, um diferencial das forças de moldagem, para usar a expressão 

de Hepp (2014), do gênero telenovela e, mais especificamente, da construção realizada pelo 

escritor João Emanuel Carneiro e a diretora Amora Mautner.  
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE FEMININA NAS 

GERAÇÕES DA SÉRIE TELEVISIVA 3 TERESAS 

Sílvia Dantas179 

 

Resumo 
O trabalho analisa a construção de sentidos da identidade feminina por meio dos discursos de três gerações 
de mulheres da série televisiva 3 Teresas, veiculada no canal GNT (2013-2014). Com dramaticidade e humor, 
a série apresenta os conflitos geracionais entre avó, mãe e filha, no contexto atual de transição demográfica. 
Amparada nos Estudos Culturais, Estudos Latino-Americanos de Comunicação e Estudos sobre séries, a 
pesquisa possui enfoque multidisciplinar e pretende examinar as conexões entre a linguagem verbo-visual e 
a construção simbólica da identidade feminina por meio do discurso teleficcional. 
Palavras-chave: Ficção televisiva; gênero; discurso. 
 
Abstract 
The paper analyzes the construction of feminine identity through the speeches of three women’s generations 
from the television series “3 Teresas”, broadcasted on pay television channel GNT (2013-2014). With drama 
and humor, the series presents the generational conflict between grandmother, mother and daughter, in the 
current context of demographic transition. Supported by Cultural Studies; Latin American Studies of 
Communication; and TV Series Studies, the research has a multidisciplinary approach and purposes to 
investigate the connections between the verbal-visual language and the symbolic construction of female 
identity. 
Keywords: TV fiction; gender; discourse. 

 

Introdução 

Esse texto traz algumas discussões desenvolvidas na atual pesquisa de doutorado em andamento 

no PPGCOM-USP iniciada em 2014180, direcionada para a área de concentração I (Teoria e pesquisa 

em Comunicação) e Linha de Pesquisa 2 (Linguagens e Estéticas da Comunicação).  

A fim de buscar as conexões entre a linguagem verbo-visual e a construção simbólica das 

identidades femininas por meio do discurso teleficcional, a investigação parte do contexto atual de 

transição demográfica marcante na contemporaneidade e bastante divulgado pela mídia. 

Pesquisas recentes, como a da Organização Mundial da Saúde divulgada pela Agência Brasil (2015), 

informam que o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo vai dobrar até 2050. Também 

no Brasil os números impressionam. Considerado até pouco tempo jovem, o País tem apresentado 

mudanças significativas na composição etária da população. A pirâmide demográfica, antes 

concentrada principalmente em uma expressiva base – marcada pelas crianças –, começa a se 

alterar de forma paulatina e constante. Embora ainda predominem as faixas de 10-19 e de 30-39 

                                                           

179  Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (PPGCOM/USP), bolsista 

CAPES. Mestra em Comunicação e Práticas de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM). Integra o Grupo Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação (GELiDis) da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Email: silviagdantas@gmail.com 

180 Pesquisa de doutorado orientada pela Profa. Dra. Maria Cristina Palma Mungioli (PPGCOM/USP). 



anos, o envelhecimento gradual da população brasileira torna-se cada vez mais importante, 

impactando decisivamente na dinâmica social.  

Nesse contexto, merece destaque o fenômeno da “feminização” da velhice, isto é, a efetiva 

concentração de mulheres nessa faixa etária, como indica estudo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizado por Borges et al.   

A razão de sexos para a população com mais de 60 anos de idade é de cerca de 0,8, indicando 
que existem aproximadamente 80 homens para cada 100 mulheres, resultado dos diferenciais 
de mortalidade entre os sexos, cujas taxas para a população masculina são sempre maiores do 
que aquelas observadas entre as mulheres. (BORGES et al., 2015, p. 147) 

O envelhecimento populacional e a “feminização” da velhice acarretam, dentre outros fatores, uma 

maior convivência entre as gerações. Além disso, é importante perceber também as distintas 

formas como homens e mulheres se relacionam com a velhice, razão pela qual os estudos de gênero 

são fundamentais para entender melhor a transformação do feminino na contemporaneidade.  

Nesse cenário, despertou nossa atenção a série 3 Teresas (GNT, 2013-2014), produção nacional que 

trata da convivência de três gerações, ao tempo em que evidencia também a questão de gênero e 

a transformação da identidade feminina no início do século XXI. Com esse objeto empírico, nossa 

intenção é analisar a construção de sentidos da identidade feminina por meio dos discursos de três 

gerações de mulheres da série.  

Amparada nos Estudos Culturais, Estudos Latino-Americanos de Comunicação e Estudos sobre 

séries, a pesquisa de doutorado que se encontra em andamento dialoga ainda com o campo da 

sociologia, antropologia e história, por meio dos estudos de gênero e gerações, e utiliza o 

ferramental teórico-metodológico dos estudos de linguagem empreendidos por Bakhtin e da 

Análise do Discurso de linha francesa, com foco na construção discursiva. Trata-se, assim, de um 

estudo de caso com abordagem qualitativa e enfoque interdisciplinar, buscando observar a 

construção da identidade feminina no eixo geracional representado por filha, mãe e avó, a fim de 

entender como as mulheres de uma mesma família relacionam-se e constroem-se por meio dos 

discursos.  

A Série 3 Teresas 

Com direção de Luiz Villaça181, a série 3 Teresas foi uma coprodução da Bossa Nova Films com o 

GNT, canal em que foram exibidas duas temporadas, em 2013 e 2014, de 13 episódios semanais 

cada, e 23 minutos de duração, totalizando até o momento 26 episódios.182 A previsão de uma 

terceira temporada para 2016, anunciada por Kogut e Bangos183, não se concretizou até o 

momento. 

                                                           

181 Luiz Villaça dirigiu também Por trás do pano (1999), Cristina quer casar (2003) e O contador de histórias 

(2009), De onde eu te vejo (2016), além do quadro Retrato Falado, do Fantástico (Globo) durante oito anos. 

Dirigiu também as séries Te quiero, América, Norma e A mulher do prefeito (indicada ao Emmy 

Internacional, em 2014) e a série Vizinhos (GNT). Disponível em: <http://eueocinema.com/2015/08/12/3-

teresas-como-se-faz-uma-excelente-serie-brasileira/>. Acesso em: 25 jul. 2016. 

182 Atualmente, a série está disponível na plataforma digital: <http://globosatplay.globo.com>. Acesso em: 25 

jul. 2016. 

183 Segundo Kogut (2014), “3 Teresas ganhará uma terceira temporada no GNT. A nova leva de episódios deve 

ir ao ar em 2016. É que Luiz Villaça, diretor da atração, está trabalhando em Vizinhos, nova série para o 



A trama apresenta como personagens principais três mulheres pertencentes a diferentes gerações 

e com mesmo nome, cujos apelidos a distinguem: Teresinha (vivida na ficção por Claudia Mello) é 

a mais velha, aposentada e mãe de Teresa (Denise Fraga), que, por sua vez, tem em torno de 40 

anos, é vitrinista e recém-separada do marido, com quem tem uma filha, Tetê (Manoela Aliperti). 

Esta é adolescente estudante e está às voltas com o primeiro namorado e o início da vida sexual. A 

partir da separação de Teresa (Denise Fraga), mostrada no primeiro episódio da série, ela vai morar 

com a mãe e leva a filha, dando início à narrativa definida pela emissora como: 

Uma série sobre a convivência, na mesma casa, de três gerações de mulheres, apoiando e 
enlouquecendo umas às outras, dividindo o mesmo espaço e o mesmo nome. Três visões muito 
particulares de mundo, três olhares diferentes para problemas semelhantes, em um programa 
repleto de humor, sentimentos e deliciosos conflitos. (GNT, 2013) 

Em entrevista a Marilia Gabriela (2013), o diretor Luiz Villaça declarou: "sempre tive essas três 

Teresas na cabeça". Segundo ele, é encantador falar de mulheres, abordar essas três gerações 

possíveis e explorar a riqueza do cruzamento das três idades. Na entrevista, Denise Fraga 

completou que o mais interessante é perceber como o mesmo conflito se dá em idades diferentes 

e como cada uma delas encara situações semelhantes. 

3 Teresas nasceu há muito tempo atrás na verdade. Eu sempre tive um grupo de criação que 
fazia coisas pro Fantástico, e a gente um dia falou das 3 Teresas, essas três mulheres, mas foi 
uma coisa que ficou meio engavetada ali... um dia vamos fazer. E com essa abertura que rolou, 
com essa vontade do GNT de produzir série, uma dia numa reunião a gente falou: olha, eu 
tenho uma coisa que eu acho que cabe muito bem. Daí montamos uma nova equipe. (VILLAÇA, 
2013)184 

A equipe a que ele se refere inclui Leonardo Moreira e Rafael Gomes185, responsáveis pelo roteiro 

de 3 Teresas e Vizinhos (GNT, 2015), série que também aborda o conflito de gerações e a síndrome 

do ninho vazio, além do recente filme De onde eu te vejo (Warner Bros., 2016)186. Em comum nesses 

trabalhos, a preocupação com o sensível, característica tanto do diretor quanto da atriz Denise 

Fraga, sua esposa. Ao serem perguntados sobre as afinidades profissionais, Denise respondeu que 

os dois têm “um tom parecido: essa coisa da comédia cotidiana, o humor permeando, essa coisa 

emocional.”187 Segundo o roteirista Rafael Gomes, o objetivo da série 3 Teresas era “uma ‘comédia 

dramática’, que tivesse meios tons, que buscasse um equilíbrio entre gêneros” (NETLABTV, 2013). 

                                                           

canal.” Fonte: <http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/coluna/noticia/2014/11/bianca-comparato-

fara-personagem-dramatico-na-proxima-novela-das-18h.html>. Acesso em: 02 dez. 2014. 

184 VILLAÇA, Luiz. In: Marilia Gabriela entrevista. Marília Gabriela conversa com Denise Fraga e Luiz 

Villaça. Exibido em 07/05/2013. Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/gnt/v/2678440/> 

185 Rafael Gomes é diretor, dramaturgo e roteirista, formado em Cinema pela Faap. No seu currículo, destaca-

se a série infanto-juvenil “Tudo O Que É Sólido Pode Derreter”, para a TV Cultura, “Alice” e “Louco Por 

Elas”, da TV Globo. Fonte: http://substanciafilmes.com.br/wp-content/uploads/2015/06/CV-

RafaelGomes.pdf. Leonardo Moreira é dramaturgo e diretor da Companhia Hiato, de São Paulo, estreou 

como autor e diretor com a peça Cachorro Morto (2008) e com o texto seguinte, Escuro, recebeu o Prêmio 

Shell 2011 de Melhor Autor. É um dos roteiristas do longa-metragem A noite do Halley e de séries para a 

televisão. Fonte: http://www.ciahiato.com.br/companhia-direcao.html 

186 O filme é uma comédia romântica que conta a história de amor e separação de um casal (Denise Fraga e 

Domingos Montagner) em paralelo com a evolução da cidade de São Paulo. 

187 FRAGA, Denise. In: Marilia Gabriela entrevista. Marília Gabriela conversa com Denise Fraga e Luiz 

Villaça. Exibido em 07/05/2013. Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/gnt/v/2678440/> 



Para isso, o trabalho foi árduo: Cada um dos episódios teve pelo menos seis versões antes da final, 

com o objetivo de que a história fosse convincente e o mais natural possível (NETLABTV, 2013). 

Como resultado, o texto é considerado um dos pontos altos da série na avaliação da imprensa 

especializada. Laviano (2013) destaca o “texto espetacular e atuações sob medida”. Montone 

(2013) estranha o pouco destaque publicitário para uma produção tão primorosa: “Enquanto 

assistia fiquei me perguntando: por que o canal não fez o mesmo estardalhaço com a série como 

fez com Sessão de Terapia?” Bandos (2015) destaca a excelência da produção: “Tanto aspectos 

técnicos, quanto narrativos provam que 3 Teresas é uma produção nacional acima da média. Um 

bom roteiro, combinado a um ótimo elenco e a uma bela ideia original [...].” Por razões como essas, 

foi considerada “um dos melhores lançamentos da temporada cheia de novidades no canal” 

(KOGUT, 2013).  

Além disso, a série foi indicada como uma cinco das finalistas da premiação anual da Associação 

Paulista de Críticos de Arte (APCA) de 2013 na categoria televisão188 e foi indicada ainda ao Prêmio 

Contigo 2015 – Melhor Série em Canal Fechado. Além de sucesso de crítica, a série também teve 

boa resposta de audiência189.  

Cultura das séries: influências e realismo 

Ao defender que vivemos em um cenário cultural singular que pode ser denominado como uma 

“cultura das séries”, Silva (2014) atribui grande importância às formas narrativas, destacando-se a 

importância do texto, a premência da complexidade e a consagração do escritor/produtor. Como o 

autor destaca, o texto das séries é um grande atrativo, muito beneficiado pela migração de 

roteiristas do cinema que passaram a considerar a TV como possibilidade que confere mais 

liberdade criativa e autoral ao escritor/produtor.  

Conforme Lima (2013), em matéria para a Folha de S. Paulo, referindo-se a séries americanas, mas 

que também pode ser aplicado a produções ficcionais brasileiras, “o ponto central da onda 

migratória é o texto. O roteiro de TV deixou as fórmulas e hoje aposta em estruturas dramáticas 

complexas, que se espraiam por temporadas”. O aprofundamento das personagens e a 

complexidade das narrativas são apontados, por exemplo, em séries classificadas como fenômenos 

de audiência e crítica, como é o caso das recentes Breaking Bad e Mad Men.  

Para 3 Teresas, o roteirista Rafael Gomes comenta a inspiração que surge a partir das séries norte-

americanas: “Nós vimos muitas séries nos últimos 15 anos, quando a TV americana teve esse boom 

de séries muito boas, e elas fazem parte do nosso cotidiano hoje” (NETLABTV, 2013). Mas ele vai 

além e reforça a necessidade de que os profissionais brasileiros desenvolvam seu próprio know-

how considerando o contexto brasileiro, pois é preciso “aprender a fazer, aprender a construir 

séries. Por mais que a gente tenha milhões de modelos, da própria televisão americana, fazer a sua 

                                                           

188 Concorreram na categoria as séries Agora Sim (Sony/Mixer); A Menina Sem Qualidades (MTV 

Brasil/Estudios Quanta); O Negócio (HBO/Mixer); 3 Teresas (GNT/Bossa Nova Films) e Latitudes 

(TNT/Losbragas/House Entertainment), sendo esta última a vencedora, conforme informações do site Meio 

e Mensagem, 2013. 

189 Conforme Kogut (2014), 3 Teresas ocupou o primeiro lugar na TV paga entre mulheres das classes A e B 

com mais de 18 anos, considerando os dados do Ibope até 12 de junho de 2013. 



própria série é outra coisa. E mais que isso: fazer a sua própria se comunicar com o público 

brasileiro” (NETLABTV, 2013). 

Nesse sentido, a Lei da TV Paga (Lei 12.485/2011) fomentou o desenvolvimento de séries brasileiras 

nas emissoras a cabo, possibilitando um grande incentivo às produções. Villaça exalta a maior 

produção de conteúdo nacional nos canais a cabo como forma de melhorar a qualidade das 

produções e gerar influências recíprocas: “essa abertura do canal a cabo vai influenciar a TV aberta, 

que vai influenciar o cabo, que vai influenciar o cinema”.190 A forte influência do cinema, aliás, é um 

ponto crucial na obra do diretor, que admite sua intenção de fazer produtos televisivos 

semelhantes à qualidade do cinema. 

 3 Teresas foi – acho que pra todo mundo que fez, e não sou só eu, atores, não, equipe também 
– foi... é um marco assim. Foi realmente a possibilidade de fazer uma comédia e uma busca 
disso que eu te falei, da atuação de um jeito que eu acredito muito, dos tempos, de uma direção 
de arte absolutamente inteirinha feita em locação, então com aquela super verdade da casa 
que existe, não é estúdio, então, de uma aproximação muito forte com o cinema. E isso é muito 
encantador.” (VILLAÇA, 2013) 191 

Buscando uma maior aproximação com o cotidiano das personagens, toda a série foi filmada em 

uma casa escolhida pelo diretor, já utilizada como locação inclusive em outras produções, como é 

o caso do quadro Retrato Falado, exibido no Fantástico (2000-2003). Segundo Villaça, “ela tem cara 

de casa de avó, de quem viveu o auge nos anos 1960/70 e agora está em decadência” [...].É uma 

casa com muitas fugas para colocarmos as câmeras. Aproveitamos o realismo” (O ESTADO DE S. 

PAULO, 2015).192 

 

 

Figura 1. A casa das 3 Teresas 

 

Figura 2. Objetos em cena na casa da avó 

 

O roteirista Rafael Gomes acrescenta que a série “tem personagens e situações muito reais. Às 

vezes com pitadas de absurdo, às vezes com pitadas de estranhamento, mas sempre com 

verossimilhança” (NETLABTV, 2013).  

                                                           

190 VILLAÇA, Luiz. In: Marilia Gabriela entrevista. Marília Gabriela conversa com Denise Fraga e Luiz 

Villaça. Exibido em 07/05/2013. Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/gnt/v/2678440/> 

191 VILLAÇA, Luiz. In: Marilia Gabriela entrevista. Marília Gabriela conversa com Denise Fraga e Luiz 

Villaça. Exibido em 07/05/2013. Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/gnt/v/2678440/> 

192 O Estado de S.Paulo. Cultura. Casa usada na série mantém móveis dos moradores. 28 abr. 2013. Disponível 

em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,casa-usada-na-serie-mantem-moveis-dos-moradores-

imp-,1026430>. Acesso em: 23 ago. 2014. 



Merece destaque, ainda, o fato de que a grande maioria dos títulos dos episódios da série 3 Teresas 

fazem referência a filmes193. Há também alusões a nomes de músicas ou bandas194, ou ainda frases 

famosas ou trechos de poemas, como é o caso de O Inferno São Os Outros (frase de Jean-Paul 

Sartre); Navegar É Preciso (frase de Fernando Pessoa) e De Onde Estou Já Fui Embora (trecho de 

poema de Manoel de Barros). Trata-se do importante recurso do interdiscurso, visto que as palavras 

já foram ditas e o discurso surge como resultado de uma cadeia discursiva. Associado à memória 

discursiva, o interdiscurso envolve a relação do discurso com uma multiplicidade de outros textos 

recebidos e remete à circularidade, visto que cada sujeito se alimenta dos diversos discursos – da 

mídia, da escola, da política etc. Assim, “todo discurso se estabelece na relação com um discurso 

anterior e aponta para outro. Não há discurso fechado em si mesmo mas um processo discursivo 

do qual se podem recortar e analisar estados diferentes” (ORLANDI, 2009, p.62). 

Além de evidenciar o vasto conhecimento de outros produtos da indústria cultural por parte dos 

roteiristas e diretor, que influenciam a produção, esse recurso de alusão remonta à importância 

dos detalhes, que Jost (2015) menciona. Esse autor atribui grande papel às referências externas, 

que surgem como uma recompensa para o bom observador quando analisa, por exemplo, a série 

norte-americana Dexter, na qual a maioria dos títulos se referem a programas de televisão ou rádio, 

músicas ou filmes. Para ele, essas alusões a outros mundos fictícios justificam-se pela explicação da 

ficção pela própria ficção (JOST, 2015, p. 172).  

Gestão dos comportamentos e reflexividade 

O foco da produção são os conflitos e a convivência entre as gerações no seu cotidiano, tema que 

acompanha a tendência de aumento de séries abordando a vida privada e a intimidade, apontada 

por Jost (2012, p. 49).  

Este autor parte da análise de Frye sobre os cinco modos ficcionais (Mítico; Romanesco; Mimético 

alto; Mimético baixo e Irônico) para constatar o abandono progressivo da escala mítica dos super-

heróis, com a aproximação cada vez maior das pessoas comuns, que oscilam entre a vida 

profissional e a particular, sem superioridade em relação ao meio e aos seus semelhantes. Segundo 

ele, tanto a literatura quanto as séries passaram paulatinamente dos modos de ficção elevada aos 

modos mais baixos, de tal forma que hoje “a maioria das séries conta a história de personagens do 

modo mimético baixo, isto é, de personagens que se parecem conosco” (JOST, 2012, p.35). Isso 

confere uma impressão de realismo, pois articula vínculos entre a ficção e o telespectador, e 

possibilita um maior reconhecimento entre este e a personagem. 

                                                           

193 Filmes: O Turista Acidental (1988); Um Corpo Que Cai (1958); Sonho de uma Noite de Verão (1999); 

Adivinhe Quem Vem Para Jantar? (1967); Todos Dizem Eu Te Amo (1996); Prova De Fogo - Maze Runner 

(2015); Incêndios (2010); A Morte Do Caixeiro Viajante (peça de teatro de Arthur Miller escrita em 1949, 

filme de 1951 e outra versão de 1985); Um Bonde Chamado Desejo (1995); De Repente, 18 (referência a 

De repente, 30, filme de 2004); Como Se Fosse A Primeira Vez (2004); Uma mulher sob influência (1974).  

194 Referências a músicas/bandas: Vista Para O Mar (música O Amor Verdadeiro Não Tem Vista Para O Mar, 

de Pullovers); Como Nossos Pais (música cantada por Elis Regina); A Banda Mais Bonita Da Cidade (banda 

que se tornou famosa pela música Oração, divulgada na internet). 



A presença de três gerações femininas facilita a identificação com o público, que se reconhece nas 

situações ligadas à gestão dos comportamentos e à reflexividade, descrita por Giddens (2002, p. 

72) como um “processo de auto-interrogação sobre como o indivíduo maneja o tempo de sua vida”. 

Teresa (mãe) é obcecada pela busca da felicidade e angustiada sobre o futuro em constante busca 

pela “felicidade compulsiva e compulsória” (FREIRE FILHO, 2010, p. 17). É sua a iniciativa pelo fim 

do seu casamento, pois está disposta a conquistar a “vista pro mar”, intertexto que surge em várias 

cenas do episódio inaugural como uma metáfora para a felicidade e a realização completa, pois 

“viver cada momento reflexivamente é uma questão de intensificar a consciência dos pensamentos, 

sentimentos e sensações corporais” (GIDDENS, 2002, p. 71). Atraída pelo ethos da 

contemporaneidade marcado pela responsabilidade individual pela sua trajetória e pela eterna 

busca da felicidade, a personagem experimenta formas de ser e de viver a fim de transformar seu 

estilo de vida e adaptar-se ao espírito do tempo. 

Dona Teresinha (avó) é ativa e animada, mas também alcoólatra e cleptomaníaca. Da geração que 

viveu intensamente os anos 1960, ela se intitula como transgressora, mas atualmente encontra-se 

mais acomodada. No entanto, chega a fumar maconha em um “baile da terceira idade” e fica 

bastante agitada. Demonstra o desejo de viver intensamente os últimos anos, tendo como 

imperativos a felicidade e o gozo da liberdade urgentes (FREIRE FILHO, 2010), numa conduta que 

se assemelha bastante à dinâmica ativa atribuída em geral ao jovem.  

De fato, vislumbramos aqui um notável ofuscamento entre as fronteiras de idade como marca da 

contemporaneidade, havendo a “dissociação entre a juventude e uma faixa etária específica e a 

transformação da juventude em um bem, um valor que pode ser conquistado em qualquer etapa 

da vida, através da adoção de formas de consumo e estilos de vida adequados” (DEBERT, 2005, p. 

26). Fica evidente que a valorização exacerbada da juventude traz consigo a carga simbólica de 

atributos positivos ligados à alegria, atividade, otimismo, produtividade, enfim, uma atitude 

marcadamente proativa e realizadora, almejada por todos independentemente da idade.  

Já Tetê (filha, adolescente) é séria, tem dificuldades de sorrir, mas procura experimentar novos 

prazeres – de drogas a beijos lésbicos – com curiosidade a fim de tirar conclusões objetivas. Com 

muita ironia, a mais nova das Teresas também passa por angústias sobre o seu futuro e por dúvidas 

quanto ao caminho a seguir, mas parece viver “tudo ao mesmo tempo agora” com mais atividade 

e menos tempo para reflexão. 

Para todas elas, com ênfases distintas a depender da evolução do arco narrativo da série, a 

reflexividade é constante. A separação/mudança de Teresa, como ponto inicial da série que leva as 

três personagens à mesma casa, é a circunstância que pode ser considerada um “momento 

decisivo” (GIDDENS, 2002) e, como tal, maximiza a reflexividade.  



 

Figura 3. Cartazes promocionais da série divulgados pelo Facebook do GNT 

A transformação da intimidade também fica enfaticamente marcada na série. O amor romântico 

não deixou de existir, mas se alterou com o surgimento da “sexualidade plástica”, isto é, “liberta 

das necessidades de reprodução” (GIDDENS, 1993, p. 10). De acordo com esse autor, o 

“relacionamento puro” está associado ao vínculo emocional constante que se mantém enquanto a 

relação se mantém satisfatória para ambos, podendo atingir o patamar de “amor confluente”, isto 

é, “versão de amor em que a sexualidade de uma pessoa é, um fator que tem de ser negociado 

como parte de um relacionamento” (GIDDENS, 1993, p. 74). 

Na série, Teresa separa-se do marido por acreditar que não está sendo suficientemente feliz, razão 

pela qual vai em busca de outros relacionamentos. Sem saber como lidar com a nova situação, ela 

repete a frase enunciada por uma amiga que tenta animá-la: “Mulher separada é solteira com 

experiência”, que transforma-se num “meme” divulgado pela página do Facebook da emissora. 

Considerações finais 

Conforme Machado (2014, p. 11), a produção televisiva “pode exprimir a seus contemporâneos os 

seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e descrenças, as suas inquietações, as suas 

descobertas e os voos da sua imaginação”. De fato, a série 3 Teresas traz uma leitura da sociedade 

em evolução, cujas gerações seguem representadas de forma menos estereotipada do que 

acontecia tempos atrás. 

A partir da análise das duas temporadas exibidas, identificamos oito temas centrais que são 

trabalhados pelas três gerações de forma mais recorrente, a saber: (I) Papéis sociais femininos e 

relações entre gerações; (II) Prazer e felicidade; (III) Vida profissional; (IV) Trabalho doméstico; (V) 

Bens (patrimônio) e segurança financeira; (VI) Relacionamentos; (VII) Sexo e sexualidade; (VIII) 

Envelhecimento e morte.  

Uma vez que as três Teresas possuem diferentes olhares e perspectivas em relação aos mesmos 

temas, interessa-nos, sobretudo, perceber como essas questões são construídas discursivamente 

sob a perspectiva da visão de mundo de cada uma das diferentes personagens, que, de certa forma, 

podem indicar possíveis perfis identitários das suas gerações.  

Por meio dessas primeiras reflexões fruto das análises iniciais, verificamos que a série 3 Teresas traz 

uma abordagem diferenciada ao contemplar, de maneira leve e ao mesmo tempo contundente, a 



convivência das diferentes gerações com texto repleto de intertexto e ironias, considerado pela 

crítica um ponto alto da produção. Trata-se de uma série bem produzida que se destaca pelo 

realismo das locações, competência da direção e interpretações, e que passa por diversos gêneros 

(comédia, drama, romance), com um aprofundamento das personagens e das situações possíveis 

no contexto da segunda década dos anos 2000, refletindo e refratando a dinâmica social nesse 

momento de transição demográfica e maior convivência intergeracional. 
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O UNIVERSO NARRATIVO DE LATITUDES:  

UM ESTUDO DE CASO DAS ESTRATÉGIAS DE TRANSMIDIAÇÃO  

EM UMA PRODUÇÃO FICCIONAL BRASILEIRA 

Tomaz Penner195 

 

Resumo: 
O projeto busca analisar as estratégias de transmidiação desenvolvidas no âmbito da produção ficcional 
Latitudes (2013, 2014), veiculada em três plataformas diferentes: YouTube, televisão e cinema. Como 
resultados, identificamos a estratégia de propagação (Fechine, 2013), além do uso da reassistibilidade 
(Mittel, 2011) como recurso narrativo e de inserção mercadológica. Também foi possível localizar a nave-mãe 
(Jenkins, 2008) da obra no YouTube, o que representa uma transformação significativa na produção ficcional 
brasileira.  
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Palavras-chave: Latitudes; estratégias de transmidiação; YouTube; narrativa transmídia. 
 
Abstract: 
The present study aims to identify and systematize transmediation strategies developed by the producers of 
the series Latitudes (2013, 2014), a project distributed in three different platforms: internet (YouTube), 
television and cinema. As main results, we identified propagation strategies (Fechine, 2013), and the use of 
rewatchability (Mittel, 2011) for the establishment of transmediation in Latitudes. We also identified the 
mothership (Jenkins, 2008) of Latitudes on YouTube, what means a significant transformation in the fictional 
Brazilian production. 
Key-words: Latitudes; transmediation strategies; YouTube; transmedia storytelling. 

 

Introdução 

A pesquisa ora apresentada foi realizada a nível de mestrado e parte do cenário de convergência 

(Jenkins, 2008) que marca de maneira indelével a comunicação e a experiência estética dela 

decorrente na contemporaneidade. Em particular, o estudo proposto se dedica à análise das 

significativas mudanças que vêm ocorrendo, de acordo com Ryan (2005), Jenkins (2008), Castells 

(2009), Lopes e Mungioli (2011), nas condições de produção, distribuição e consumo cultural, cuja 

matriz produtiva associa antigas e novas mídias para a construção de narrativas e 

consequentemente cria condições para movimentos de produção de sentido, ancorados no 

princípio da inter-relação e, portanto do interdiscurso (Orlandi, 2009). 

Nesse contexto, marcado pelos novos meios, pela hipertelevisão (Scolari, 2014) e distribuição em 

múltiplas telas, a proposta de estudo se caracteriza como uma exploração em profundidade, por 

meio de um estudo de caso, do Projeto Transmídia Latitudes196, considerando seus elementos 

constitutivos como integrantes de um conjunto de estratégias adotadas pelos produtores 

objetivando a constituição de um universo narrativo que se desdobra em diversas plataformas 

(televisão, internet e cinema) e diferentes formatos (série de televisão, websérie e filme).   

A pesquisa apresenta como foco de estudo as estratégias de transmidiação estabelecidas no âmbito 

da produção audiovisual. Para essa finalidade, elegemos a obra Latitudes (2013), em razão de suas 

características composicionais, de distribuição e de veiculação, que evidenciam a construção de 

uma narrativa transmídia desde o momento de sua concepção até o contato com o espectador.  

Nesse contexto, Latitudes se apresenta como uma narrativa distribuída em múltiplas plataformas, 

cuja história conta os encontros e desencontros do casal José (Daniel de Oliveira) e Olívia (Alice 

Braga) em diversas cidades do mundo. A trama foi produzida em três formatos diferentes: 

websérie, seriado de televisão e filme de longa metragem, para serem exibidos na internet, TV paga 

e cinema, respectivamente. São oito episódios para a televisão e oito para o YouTube, cada um 

ambientado em uma cidade diferente do mundo (Paris, Londres, Veneza, José Ignácio, São Paulo, 

Porto, Buenos Aires e Istambul). Durante o desenvolvimento da trama ficcional, são expostas as 

dificuldades de superação da efemeridade que os protagonistas – ele, um fotógrafo renomado e 

                                                           

196Latitudes é uma narrativa ficcional apresentada em três plataformas diferentes: YouTube, televisão e 

cinema. A obra estreou suas versões seriadas na internet e televisão no segundo semestre de 2013 e foi 

distribuída em formato de filme de longa-metragem no começo de 2014. A produção é assinada pelo diretor 

Felipe Braga, da produtora brasileira Los Bragas.  



ela, uma famosa editora de moda - estabelecem em suas relações, por conta das constantes viagens 

a trabalho. No cinema, há uma compactação dos episódios em um filme, cujas sequências são 

divididas linearmente na mesma ordem dos episódios no seriado de televisão e na websérie de 

Latitudes. 

A mesma história é apresentada de maneiras diferentes em cada uma das plataformas envolvidas, 

em uma ação transmídia elaborada desde o momento da produção, denotando uma ação 

estratégica articulada entre mídias, configurando-se como uma narrativa transmídia – (Jenkins, 

2008); Scolari (2013); Fechine (2013).  

A repetição da narrativa nas diversas plataformas que a comportam permite que se explore o 

interdiscurso, abrindo caminho para um diálogo com a multiplicidade de discursos, ficcionais ou 

não, que atravessam longitudinalmente a obra. Conforme explica Orlandi (2009), o interdiscurso é: 

 [..] definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 
chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 
significa em uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2009, p.31) 

É por meio do interdiscurso que os elementos constitutivos da narrativa, desde referências 

geográficas a obras artísticas, podem ser compreendidos, sedimentando conflitos dramáticos 

localizados histórica e culturalmente na ficção. Os oito episódios online, cada um com doze a 

dezessete minutos de duração, foram disponibilizados às segundas-feiras, a partir da estreia, dia 28 

de agosto de 2013. Na televisão, os oito episódios, com vinte a vinte e cinco minuto, foram exibidos 

pela TNT197 às quartas-feiras, estreando dia 02 de setembro de 2013. A versão para o cinema, com 

uma hora e vinte minutos de duração, estreou dia 28 de fevereiro de 2014. 

Dirigida por Felipe Braga, Latitudes é apresentada desde sua concepção como uma narrativa 

transmídia198. É possível notar que os episódios no canal do YouTube199 contam uma história que 

começa, se desenvolve e acaba nessa plataforma, sem necessidade de complementações para que 

se entenda integralmente a narrativa. É interessante também observar que essa plataforma foi a 

primeira a exibir a ficção, seguida pela TV e, por último, pelo cinema. O site concentra, portanto, 

uma narrativa puramente diegética, que se passa exclusivamente em tempo e espaço 

correspondentes à trama ficcional. 

Análises e resultados 

Buscando entender como os diversos meios se configuram e se complementam na construção do 

universo narrativo de Latitudes, propomo-nos a explorar não apenas o conteúdo narrativo em si, 

mas as estratégias de sua exibição nas diferentes plataformas, o que nos leva à materialidade e 

estética do texto (Bakhtin, 2003)   

                                                           

197Turner Network Television, canal de televisão por assinatura especializado em filmes e series criado em 

1988, pelo magnata da mídia Ted Turner. 

198 O Estado de São Paulo: “Latitudes é o primeiro projeto transmitdia para os três formatos do Brasil”. 

Caderno de Cultura, 27/08/2013. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,latitudes-

e-o-primeiro-projeto-transmidia-para-os-tres-formatos-do-brasil,1068455 

199Canal no YouTube: http://youtube.com/user/Latitudesfilme 



Para o desenvolvimento desse estudo, apresentamos as estratégias de transmidiação de Latitudes 

como uma tendência de novos tempos para a produção ficcional brasileira. Devido à limitação de 

espaço para esse artigo e ao amplo cenário de análises desenvolvidas até o momento, realizaremos 

um “passeio” pelos principais resultados alcançados de maneira resumida, uma vez que eles fazem 

parte de um extenso corpo teórico e empírico resultante da nossa pesquisa de Mestrado.   

Para começar, lembremos que Latitudes é marcada por uma época na qual é produzida e à qual 

qual necessariamente está submetida. Desde que foi estabelecida no Brasil, na década de 1950, a 

TV é um sistema de radiodifusão comercial privado, fato que teve como consequência uma rede 

pública fraca nos dias atuais. Muito pouco regulada e sob essa lógica privada, a TV brasileira 

desenvolveu-se de maneira a que hoje tenhamos um cenário de hegemonia onde uma única 

emissora, a Rede Globo, concentra grande poder político e econômico, e abarca mais de 50% da 

audiência nacional - ou seja, todas as audiências das emissoras concorrentes somadas não 

alcançam seus índices de penetração (Lopes; Mungioli, 2013). Ao se falar em produção ficcional, é 

relevante dizer que somente a líder de audiência e duas outras emissoras (Record e SBT) 

produziram títulos exibidos pela TV aberta no Brasil ao longo dos últimos anos (Lopes; Mungioli, 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015). 

É nesse ambiente que a TV nacional se desenvolve, e é essa realidade que passa a ser sutilmente 

contestada a partir do surgimento de novas perspectivas de distribuição e de consumo audiovisual. 

A hipertelevisão (Scolari, 2014) estende seus braços ao redor do mundo conectado à internet, por 

mais que haja resistência dos donos da mídia tradicional no Brasil. O aparelho de televisão deixa, 

nesse contexto, de ser a única maneira de acesso aos conteúdos televisivos. Aplicativos de tablets 

e smartphones, sites de distribuição em streaming e mesmo operadoras de conteúdos on demand 

que oferecem seus serviços em Smart TVs fazem parte do cotidiano de uma fatia crescente da 

população mundial e local.  

Vale lembrar que, por mais presente que sejam as tecnologias digitais no mercado televisivo 

brasileiro, ele continua tendo como seu maior expoente cultural a ficção seriada. A telenovela 

brasileira aparece como nosso grande produto de exportação midiática e responsável pela potência 

produtiva nacional, contrariando previsões do norte econômico global, que por vezes taxou países 

latino-americanos como previsíveis polos de importação de conteúdos audiovisuais de 

entretenimento. Mais que isso, a ficção seriada se configura como uma narrativa da nação (Lopes, 

2003), por trazer ao (grande) público as histórias dos Brasis, desde o país urbano até as profundezas 

rurais de nosso território. 

É, portanto, previsível que muitas experimentações e inovações de formatos da produção 

audiovisual, frente a esse contexto de expansão das tecnologias digitais, ocorra no campo da ficção 

e, além disso, da ficção seriada. Afinal, esse gênero tem o forte apelo que reside no hábito histórico 

que o insere no contexto produtivo nacional. Não apenas isso: é também facilmente assimilado por 

audiências acostumadas ao consumo de ficção, que penetra todas as classes e a maior parte das 

distribuições geográficas do cenário brasileiro, no qual está presente já há mais de 50 anos. 

Estabelecida essa conjuntura que justifica a escolha de um objeto empírico inserido no contexto 

digital e da ficção seriada, seguimos a discussão falando sobre algumas medidas que permitiram o 



desenvolvimento do projeto transmídia Latitudes. Elas se referem a ações positivas no sentido de 

democratizar a produção audiovisual brasileira. Foi a partir de algumas mudanças legislativas, cujas 

normas alteraram as grades horárias das maiores emissoras de TV a cabo do Brasil, que o 

surgimento de novos títulos foi estimulado. Aos poucos, se observa a constituição de um cenário 

menos hegemônico, quebrando gradativamente a tradição midiática nacional.  

A maior expressão desse processo se constitui na Lei 12.485, popularmente conhecida como “lei 

do cabo”. A partir da obrigatoriedade progressiva de inclusão de conteúdos nacionais na grade de 

programação de canais da Pay TV, a norma busca que os espaços qualificados (emissoras que 

exibam prioritariamente séries, filmes, animações e documentários) ocupem mais suas grades 

horárias com programação brasileira. Dentro dessa cota de tela, metade dos conteúdos deve ser 

realizada por produtoras independentes. 

A medida acabou encorajando diretamente o crescimento da produção independente de 

audiovisual nacional. Durante o desenvolvimento da pesquisa, também ficou claro que as 

produtoras independentes fortalecidas pela lei do cabo são grandes geradoras de conteúdos 

audiovisuais para a internet, de modo que o crescimento de produções no ambiente online surge 

como um efeito colateral da aplicação da norma (Penner, 2016). Latitudes entra no hall de 

produções nacionais feitas nesse modelo fora do eixo da grande indústria de mídia tradicional.  

A conjuntura ora apresentada gera uma mudança no paradigma de realização, distribuição e 

consumo audiovisual. Apesar de ainda não estar totalmente estabelecida e as mídias tradicionais 

ainda terem muita força no mercado brasileiro, ela é uma tendência que aponta novos formatos e 

práticas para o campo. Uma das grandes transformações que entram em cena é a progressiva 

transição do modelo de fluxo para o modelo de arquivo (Fiske, 1987). Enquanto o fluxo é 

compreendido como a cadência tradicional da televisão, que atende às necessidades da grade 

horária e tem uma programação fixa, o arquivo responde a novos modelos de distribuição, possíveis 

com a internet, nos quais os conteúdos são disponibilizados on demand e acessados de acordo com 

a vontade ou necessidade das audiências.  

Desse modo, os hábitos de audiência vêm sendo transformados. À medida em que é cada vez 

menos comum que o espectador precise se sentar em frente à televisão e esperar seu programa 

favorito começar para ter acesso a ele, as grandes emissoras precisam rever o modelo broadcast, 

historicamente regulador de seus conteúdos. Muitos setores da audiência já não lidam bem com a 

grade de programação e aceitaram sem problemas a lógica streaming. É interessante pensar no 

sentido de repositório que muitos sites e operadoras on demand assumiram. Ao invés de produtos 

com data e hora para exibição, há espaços onde os conteúdos estão sempre disponíveis e podem 

ser acessados a partir de diversas plataformas.  

Nesse contexto, Latitudes surge como uma produção que se beneficiou (e, quem sabe, só foi 

possível a partir da) lei do cabo, mas que se inseriu profundamente nas plataformas digitais. A partir 

da análise de sua distribuição em três mídias distintas, a pesquisa aponta a relevância que o 

YouTube assume na composição do projeto transmídia dirigido por Felipe Braga, uma vez que o site 

comporta toda a diegese da trama e seus eixos centrais. Nesse ponto do desenvolvimento do 

trabalho, conseguimos cumprir um objetivo importante ao qual nos propusemos desde o princípio: 



localizar a nave-mãe (Jenkins, 2008) de Latitudes, que está situada na internet – em uma disposição 

incomum no Brasil. O que se observa normalmente, em relações de transmidiação que envolvem 

internet e televisão ou internet e cinema, é a narrativa central se concentrar nos filmes ou nas 

produções de ficção televisiva, de modo que a internet atua como satélite para aglutinar conteúdos 

que complementam as histórias contidas em outras mídias. 

Tendo em vista essa característica, nos dedicamos à compreensão do percurso traçado no projeto 

transmídia Latitudes entre sua nave-mãe e as demais plataformas de distribuição estabelecidas 

pela produção da obra. Entendemos que a presença de títulos televisivos em ambientes online já 

se configura como uma tendência na ficção brasileira e identificamos um fator primordial para lhe 

garantir legitimidade, que se refere à presença de profissionais renomados no mercado. Nesse 

sentido, Latitudes é composta por membros da produção com trajetórias de sucesso no Brasil e no 

exterior.  

Eles trazem elementos de identificação com o público e, além disso, reconhecimento de 

competência e, em certa medida, um atestado prévio de qualidade da obra. Quando boa parte da 

audiência e a grande indústria de mídia olham com desconfiança para as produções veiculadas na 

internet, essa característica se revela muito importante. Desse modo, é possível que Latitudes se 

legitime em ambientes tradicionalmente hostis às experimentações no contexto comercial, como 

a televisão e as salas de cinema.  

Sobre essa transposição entre as plataformas, realizamos a análise empírica das mudanças de 

linguagem e formato estabelecidas para que o projeto transmídia passasse do YouTube para a TNT. 

Escolhemos esse “trajeto” pelas características únicas que a televisão aglutina no processo em 

questão, contando com cenas inéditas de Latitudes, o que não acontece no longa metragem. 

Enquanto o filme é composto por uma montagem de todos os webisódios da websérie, sem grandes 

interferências, a série televisionada traz conteúdos exclusivos e novas perspectivas de produção de 

sentido à narrativa, com seus extras de produção.  

A princípio, realizamos o mapeamento dos conteúdos extras exibidos na televisão e, em seguida, 

definimos categorias que tipificam esses conteúdos. As diferenças ficam evidentes em um primeiro 

contato logo ao nos depararmos com a temporalidade da obra, uma vez que no YouTube cada 

episódio tem em média 15 minutos, que se transformam em um pouco mais de 20 na televisão 

(excluído o tempo de intervalos comerciais).  

Após análise exaustiva dos dois formatos, apontamos alguns resultados interessantes. Primeiro, 

chegamos às categoria (foram divididas em seis, que representam cada tipo de conteúdo 

identificado): a) Descritiva, b) Passagem de texto, c) Sugestões dos autores, d) Orientações do 

diretor, e) Caracterização das personagens e f) Erros de gravação. Feito isso, traçamos várias 

análises que, entre outras coisas, identificaram as passagens de texto como a inserção narrativa 

mais comum e os erros de produção a que menos aparece.  

Além disso, categorizamos também os formatos pelos quais essas categorias são apresentadas, 

chegando a três classificações: 1) Voice over, 2) Planos-sequência e 3) Tela Dividida. Desse modo, 

foi possível entender e classificar duas coisas importantes: o que são os conteúdos extras 

apresentados na televisão e de que forma eles são incorporados à narrativa apresentada na nave-



mãe. Percebemos, a partir da análise, que essas extensões dão novas ferramentas de interpretação 

às audiências, além de revelarem elementos exclusivos de realização da obra, levando os leitores a 

um outro nível de fruição.  

Partindo dessa análise específica, trouxemos exemplos de produções criadas para a internet que 

foram levadas ao ambiente televisivo e vice-versa, a fim de estabelecer uma breve conjuntura do 

mercado audiovisual de ficção e entretenimento nacional. Corroboramos a ideia de tendência de 

circulação de conteúdos entre as mídias online e offline e chegamos a uma etapa importante do 

trabalho, que nos leva a entender as plataformas de streaming, especialmente o YouTube, como 

uma nova fronteira no mercado audiovisual no Brasil.  

Nesse ponto, são apresentados modelos de negócio possíveis a partir das plataformas digitais on 

demand, levando em conta alguns deles - que foram estabelecidos na distribuição de Latitudes no 

YouTube. Essa análise permite entender de que forma uma produção feita de maneira 

independente se insere comercialmente no mercado audiovisual brasileiro, não apenas em mídias 

tradicionais, mas especialmente contando com a internet como seu principal veículo de 

distribuição. Internet, é bom lembrar, que oferece gratuitamente a maior parte dos conteúdos e 

que estabelece, portanto, novas lógicas econômicas de compra e venda de espaços e modelos de 

inserção dos anunciantes. 

Após essas etapas cumpridas, chegamos finalmente às análises centrais do trabalho, que se referem 

às estratégias de transmidiação desenvolvidas no polo da produção de Latitudes. O primeiro 

recorte utilizado foi a categorização em estratégias de Expansão e Propagação (Fechine, 2013), que 

definem o tipo de recurso utilizado na transposição entre as plataformas. Esse modelo se revelou 

bastante interessante principalmente devido à sua maleabilidade para trabalhar os conceitos, o que 

o tornou aplicável fora do contexto de telenovelas para o qual foi originalmente estabelecido. 

Identificamos que a narrativa se propaga no trânsito entre YouTube e cinema e YouTube e 

televisão, sem expansão do universo ficcional.  

Nesse ponto, é interessante perceber que Latitudes percorre um caminho diferente do que é visto 

tradicionalmente na televisão brasileira. À medida que, em geral, as produções contam com TV ou 

cinema como as plataformas principais de distribuição e recorrem à internet para conteúdos extras, 

nosso objeto empírico faz o oposto. A partir da nave-mãe no YouTube, categorizamos 

individualmente sua transposição para o formato de seriado televisual e de longa metragem, 

identificando uma composição que primordialmente propaga seus conteúdos em outras 

plataformas.  

Dessa situação, é possível fazer uma conclusão interessante: uma produção transmídia, para que 

seja categorizada dessa maneira, não necessariamente precisa expandir seu universo ficcional em 

outras plataformas. Percebemos que reverberar a narrativa em outras telas é válido, e isso nos leva 

a falar sobre a reassistibilidade (Mittel, 2011), próxima estratégia identificada. 

Apesar de concentrar a narrativa central no YouTube, fez parte das estratégias de distribuição de 

Latitudes propagá-la em outros veículos. Isso parece estranho a princípio, pois é um modelo que 

pressupõe que o público esteja disposto a dois comportamentos cada vez mais raros no tempo de 

popularização da fruição em steaming: 1) esperar a exibição de acordo com a grade horária 



televivisa ou 2) pagar para acessar os conteúdos (ou com os ingressos do cinema, ou pelo download 

no iTunes).  

No entanto, com o aprofundamento das reflexões para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

identificamos a reassistibilidade como uma estratégia concreta de transmidiação, que leva a novos 

formatos de relacionamento com as audiências e mesmo com os anunciantes. Desse modo, 

disponibilizar a websérie para acesso gratuito e on demand foi uma experiência que buscou a 

formação do público, que, cativo, iria atrás do conteúdo em outras plataformas. Entende-se, 

portanto, que a televisão poderia servir como suporte para revelar extras de produção aos fãs e o 

cinema entraria como uma nova experiência com a obra - já conhecida - na grande tela.  

Desse modo, além de elevar determinados fãs ao nível de especialistas, devido à imersão 

multiplataforma na narrativa, Latitudes também cria novas perspectivas de mercado com seus 

anunciantes. Uma vez que a obra surgiu como um projeto patrocinado, a comercialização dos 

espaços não se deu da maneira tradicional, com os intervalos comerciais, mas a partir de anúncios 

feitos com inserções roteirizadas. Esse modelo também conta com a reassistibilidade para que os 

parceiros comerciais anunciados nos episódios circulem entre o maior número possível de 

plataformas, alcançando, desse modo, um público mais amplo. Podemos pensar, por exemplo, que 

talvez não fosse possível a uma websérie feita de maneira independente e circulando 

exclusivamente no YouTube ter o patrocínio de grandes marcas globais como Latitudes teve.  

A experimentação contou, portanto, com o YouTube como ferramenta fundamental, mas a 

estrutura que a produção teve (falando de recursos), talvez só tenha sido possível quando o projeto 

abraçou também as plataformas tradicionais. De maneira geral, portanto, Latitudes chegou às 

audiências das mídias digitais, mas não deixou de lado o público da TV paga e do circuito brasileiro 

de cinema.  

Considerações finais 

Por meio do estudo das estratégias de transmidiação, nossa proposta de análise se configura como 

uma imersão no Projeto Transmídia Latitudes, considerando alguns de seus elementos 

constitutivos como integrantes de um conjunto de estratégias adotadas pela produção visando a 

configurações narrativas que se desdobra em diversas plataformas (televisão, internet – YouTube - 

e cinema) e diferentes formatos (série de televisão, websérie, filme).  

Essa narrativa em múltiplas plataformas aponta uma tendência na produção ficcional brasileira e 

mundial, cujo conteúdo não se restringe mais a uma só tela. Vive-se um período de convergência e 

adaptação mercadológica às inovações tecnológicas comunicacionais, sobre o qual é importante se 

debruçar para o desenvolvimento de análises profundas.  
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SOBRE O PAINEL 

Esse painel teve a principal função de unir alunos que projetam e criam seus roteiros nas mais variadas áreas 
e em variados níveis acadêmicos com o intuito de se ajudarem durante as discussões no evento. Entendendo-
se que "histórias de roteiristas" pode envolver encanto e/ou conhecimento nos processos e procedimentos 
artístico-científicos. Propor essa união de pesquisadores, mesmo que alguns sejam iniciantes no mundo 
científico, auxilia na pesquisa e na perpetuação de intertextualidades, nas mentes, nas novas criações, nas 
suas extensões, nas experiências vivas assim como propõe o evento. Os trabalhos apresentam alguns 
resultados obtidos individualmente e também dados de conceitos e discussões do Grupo de estudos 
especialmente montado para o evento com o nome de Concepção-Materialização (que também dá o nome 
ao painel). Os trabalhos de TCC (dos alunos Marcelo, Pedro, Pollyana e Vinicius) ainda apresentam-se em 
progresso (WIP - Work In Progress) sob orientação do líder do painel Prof. Dr. Célio Martins da Matta. Ainda 
foram apresentados trabalhos dos mestrandos (André e Fernando) em diferentes fases de outros 
orientadores e que trouxeram repertório e novas visões sobre problemáticas de concepção e materialização. 
A discussão se pautou na questão da sugestão de roteiros para melhor se materializar os insights criativos 
dos participantes do painel. 
Palavras chave: Roteiro, Design, Arte, Arquitetura, Produto.  
 
About the Panel 
This panel had the main function of uniting students who design and create your scripts in various areas and 
at various academic levels in order to help during discussions at the event. it being understood that "stories 
of writers" can involve charm and / or knowledge in artistic and scientific processes and procedures. Propose 
this union of researchers, even if some are beginners in the scientific world, assists in research and 
perpetuation of intertextuality, the minds, the new creations in their extensions, in living experience as well 
as proposing the event. The works present some results individually and also data concepts and studies Group 
discussions specially built for the event with the name of design-materialization (which also gives its name to 
the panel). CBT works (student Marcelo, Pedro, Pollyanna and Vinicius) still present in progress (WIP - Work 
In Progress). Also presented were works of masters (André and Fernando) at different stages of other advisors 
and brought repertoire and new views on issues of design and materialization. The discussion was based on 
the question of suggestion scripts to better realize the creative insights of the panelists. 
Keywords: Map, Design, Art, Architecture, Product. 
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Este artigo tem como objetivo apresentar diferentes possibilidades de processo de roteirização 

apresentados por alunos dentro de um grupo organizado como painel no evento VII Seminário de 

Roteiristas Mackenzie.  

Os trabalho expuseram seus possíveis resultados finais e promoveu uma discussão sobre possíveis 

roteiros que buscavam a materialização de ideias (insights) variados em diferentes níveis 

acadêmicos. 

 Embora pareçam totalmente diferentes, todos convergem para ações que envolvem processos 

procedimentos técnicos e artísticos, apropriação e distribuição de novos conhecimentos, e para 

quem coordena o painel, a possibilidade de utilizar esse estudo como instrumento didático-

metodológico.  

Esses instrumentos didáticos e metodológicos que são observados também poderão ser aplicados 

durante a docência.  

A exibição e conceituação dos trabalhos de TCC apresentados seguem um roteiro projetual 

fornecido pelo professor orientador, discutido e aplicado durante a construção do trabalho. A 

construção e materialização segue a habilidade e capacidade cognitiva do orientando que também 

assume que projeto e execução é roteiro. 

Diversos instrumentos didáticos e metodológicos também são aplicados nas orientações durante a 

docência. 

A conceituação dos alunos de TCC segue um roteiro sugerido inicialmente pelo professor 

orientador, discutido e aplicado durante a construção e desenvolvimento do trabalho. A construção 

e materialização segue a habilidade e capacidade cognitiva do orientando que também assume que 

projeto e execução é roteiro. 

Para os alunos mestrandos (de outros orientadores) é a possibilidade de testarem sua atuação 

como pseudo orientadores auxiliando o coordenador do painel ao mesmo tempo que também 

usufruem da discussão para colher informações para seus projetos. 

Como coordenador do painel, procuro associar os conhecimentos para utilizá-los durante as aulas 

em cursos superiores de Artes Visuais, Design, Arquitetura, Audiovisual, em programas de 

graduação. 

A criação do painel também sofreu influências do trabalho de doutoramento do líder do painel que 

se baseou no processo de entendimento e aplicação dos dois binômios criativo-racional e 

conceituação-materialização, onde foi dada uma ênfase para a utilização de processos avançados 

de materialização, que a priori serviam de instrumentos didáticos nos estudos em ateliês-

laboratórios, mas que posteriormente foram utilizados para a confecção de obras. Para a 

materialização foram utilizadas técnicas híbridas, manuais e tecnológicas, em diversos espaços de 

ateliês-laboratórios. O trabalho é resultante da aplicação de dados e relatos da vivência acadêmica 

e profissional do autor com aulas, orientações, disciplinas ministradas, coordenação de laboratórios 

e parte da tese de doutoramento: Artemídia Influente: Ateliê-Laboratório nas Interfaces Arte, 

Ciência e Tecnologia. 



O trabalho foi apresentado aos componentes do painel como um exemplo, um estudo de caso, mas 

não foi inserido como um artigo separadamente. 

O Painel: 

Os trabalhos de TCC (dos alunos Marcelo, Pedro, Pollyana e Vinicius) apresentaram-se em 

progresso (WIP - Work In Progress) e os mestrandos que participaram descrevendo parte de sua 

pesquisa procuravam influenciar o pensamento dos demais no dia da apresentação no seminário 

(principalmente no que se refere a concepção e materialização) demonstrando suas dificuldades e 

as diferenças entre criar e materializar, entre conceitualizar e executar. 

O discussão durante o painel mostrou que muitas vezes alguns itens não são bem assimilados por 

externos aos assuntos projetuais, principalmente se não se entende a diferença ente conceber e 

materializar.  

André colaborou com sua visão de implementação de conceitos (item não observado por uma 

componente que o avaliou, por exemplo). já como um mestre quase formado.  

Da mesma forma ocorreu com o Fernando, que foi orientando de estágio e também contribuiu com 

os meus orientandos de TCC (e recebeu contribuições durante o seu estágio na disciplina sob 

orientação deste coordenador). 

Métodos: 

Á tendência é uma ajuda mútua em pró do conhecimento acadêmico para que todos recebem a 

transmitam informações. Cada qual relata sua experiência acadêmica.  

Esse sistema está se configurando como um início de um grupo de pesquisa como uma incubação.  

A escolha dos orientandos de TCC para minha orientação se deve pela facilidade de representação 

e expressão através de um conjunto de desenhos conceituais, projetos, maquetes e animações. 

Esse conjunto de elementos (que podemos considerar artemidiático) procuram transmitir ao 

público um entendimento de suas ideias e processos criativos para a criação de ferramentas, 

protótipos e artefatos. Esses itens se assemelham aos projetos dos alunos que são baseados em 

roteiros variados durante seu processo. 

Existe sempre um roteiro de pesquisa, um roteiro de execução, um roteiro de materialização. Cada 

qual diferente e com suas peculiaridades, mas com uma vertente que pode ser inserida no processo 

projetual do Desenho Industrial (Design) e suas variantes. Quando possível ainda se sugere uma 

mistura de um processo de Design com nuances de Arte. 

Isso ocorre porque na maioria dos roteiros apresentados no evento, são apresentados como 

desenhos, construções manuais, modelagens, animações, textos técnicos, entre outros. Esses 

elementos também encontram uma convergência no âmbito da arte, principalmente se o projeto 

se apresenta como artemidiático. 

Devido a formações pretéritas e o exercício da docência em diferentes áreas é que se tem a 

possibilidade de coordenar um painel com temas tão variados, mas que podem ser orientados 

procurando similaridades em conhecimentos. 

Muitos trabalhos e suas execuções (que permeiam conceitos de arte, design e arquitetur 

integralizados e aplicados na materialização ainda não puderam ser totalmente observados no 



evento, porque necessitam de novos testes laboratoriais (empíricos) realizados durante os 

desenvolvimentos dos alunos. Isso não ocorreu porque os mesmos apesar de se proporem a 

participar e tentarem uma melhor apresentação dos trabalhos, ainda estão em fase intermediária 

de pesquisa e roteirização. 

O intuito da apresentação dos trabalhos é conseguir captar conhecimentos principais e ideias 

críticas de alunos variados e nos diferentes estágios acadêmicos. A discussão serve para se obter 

dados para novas e futuras instalações e iniciar uma análise e aceitação das mais variadas nuances 

de roteiro, projeto e seus paradigmas. 

A finalidade básica da leitura cultural é a procura, a captação, a crítica, a retenção e a integração 
de conhecimentos, e isto se faz, em primeiro lugar, pela procura das idéias-mestras, das idéias 
principais, também chamadas idéias diretrizes. Cada texto, cada seção, cada capítulo e, mesmo, 
cada parágrafo têm uma idéia principal, uma palavra-chave, um conceito fundamental. (RUIZ, 
1986, p. 37) 

A metodologia utilizada na coordenação do painel é inspirada na prática da pedagógica freinetiana, 

nos processos de comunicação e controle da cibernética, no conceito de serendipidade que pode 

aliar conhecimentos anteriores, perseverança, inteligência e senso de observação. 

A aplicação da Cibernética Pedagógica Freneitiana é apresentada e sugerida pelo Prof. Dr. Pelópidas 

Cypriano de Oliveira (orientador) em aula no Instituto de Artes da UNESP.  

“A Cibernética Pedagógica possibilita, através de princípios científicos de comunicação e 
controle – portanto cibernético -, aperfeiçoar as relações entre dois sistemas; Sistema Docente 
(S. Do), aquele que pretende ensinar; e sistema Discente (S.Di.), aquele que deve aprender, 
sejam eles constituídos por seres humanos ou máquinas.”  

(SANGIORGI, 1999). 

Essa metodologia também se baseia resumidamente na utilização de ensinos e ensaios 

laboratoriais. Utiliza-se também (no caso da docência) de uma vertente variante de Freinet 

exemplificando um tratamento ao aluno como sendo um futuro profissional. 

Este método é utilizado durante a docência e discussões pelo coordenador deste painel, e se 

apresentou bastante eficaz no que se refere ao amadurecimento dos alunos como verdadeiros 

profissionais. 

A todo tempo, ainda como coordenador do painel e orientador de participantes foi possível agregar 

conhecimentos afortunados durante as orientações pretéritas oumesmo durante a discussão no 

evento.   

Mas também é verdade que o mesmo poderá ter conhecimentos agregados por 
Serendipidade, (também conhecido como Serendipismo, Serendiptismo ou ainda 
Serendipitia, que é um neologismo que se refere às descobertas afortunadas 
feitas, aparentemente, por acaso), é que é interessante se entender que história 
da ciência está repleta de casos que podem ser classificados como serendipismo, 
então caso ocorra, o fato será também considerado e não descartado. 

(MATTA, 2011, p. 117) 

Roteirização da Execução do Painel: 



O painel foi possível pelo fato de lecionar em cursos de área correlatas, proporcionando uma visão 

ampla na análise dos conceitos aplicados por alunos variados nas diferentes nuances do 

conhecimento e principalmente da arte, design e arquitetura aplicada a variadas áreas.  

Foi proposto um convite a quatro orientandos de 2016 com projetos variados (relógio, brinquedo, 

animação e programação visual de marca) e dois mestrandos em formação (artemídia / estudos de 

learning e audiovisual). Agregar conhecimentos distintos pode estimular novos modos de 

roteirização e projeto através da observação dos outros trabalhos e a relação dos alunos com seu 

trabalho.   

Consegue-se analisar que nem sempre é possível seguir o roteiro inicial, durante o andamento das 

concepções, um projeto de construção (materialização) pode surgir, ou variados projetos podem 

surgir. Ou seja, variados roteiros vão se complementando conforme a necessidade ou adequação.  

Uma possível materialização de um roteiro pode ser repleta de elementos artemidiáticos, pode 

conter conteúdos impressos, modelos, animações, projetos, desenhos entre outros e cada um dos 

itens pode levar um roteiro embutido separadamente. 

Muitas vezes, durante o evento foram realizadas intervenções durante a apresentação dos projetos 

de cada aluno. Percebeu-se que cada qual procurava registrar seu processo não somente pela 

descrição ou execução de seus roteiros, mas também por suas estesias. 

Houve o intuito de estimular uma aceitação de novas intervenções realizadas por outros 

participantes em um roteiro já iniciado. Esse fato promoveu um ganho na maioria dos projetos, 

pois apesar do trabalho inicial procurar seguir o roteiro ou projeto inicial, ao não se pautar 

detalhadamente como se imaginava, cada trabalho agregava novas nuances de conhecimento. 

Além disso para o coordenador do painel, ficou mais clara uma proposta de uma visão de coletivo 

sugerindo o início de um grupo de pesquisa.  

Foi percebido que os projetos, muitas vezes podiam perder em algum ponto estético, mas 

poeticamente tinham um grande ganho, além de gerar novas discussões alimentando a discussão 

em grupo. 

Foi sugerido uma rede de conhecimento, os discussões trabalhando para gerar novas discussões se 

adequando e melhorando indefinidamente, como um conceito de inacabamento.  

Estamos falando do inacabamento intrínseco a todos os processos, em outras palavras, o 
inacabamento que olha para todos os objetos de nosso interesse - seja um romance, uma peça 
publicitária, uma escultura, um artigo cientifico ou jornalístico - como uma possível versão 
daquilo que pode vir a ser ainda modificado. Tomando a continuidade do processo e a 
incompletude que lhe é inerente, há sempre uma diferença entre aquilo que se concretiza e o 
projeto do artista que está por ser realizado. Sabemos que onde há qualquer possibilidade de 
variação contínua, a precisão absoluta é impossível.  

 (SALLES, 2008:20) 

Apesar de muitas variantes de apresentação, deve-se levar em conta que um trabalho nunca está 

completo, podendo sempre sofrer alterações, por isso, se procurou perceber o inacabamento dos 

projetos, sempre se sugerindo de que estes podem ser adaptados ou alterados segundo a 

necessidade alterando inclusive seus roteiros. É essa percepção que demonstra um ciclo contínuo 



de desenvolvimento forçando uma mudança contínua em roteiros de estudo e produção 

procurando a materialização. 

A maior dificuldade é encontrar um limite para a criação, concepção e fechar a pesquisa para que 

se inicie os testes empíricos e início de materialização dos projetos. 

Como orientador, defendo que não adianta ter somente uma pesquisa iniciada, mas sim dar à essa 

pesquisa uma materialização de acordo com um projeto e/ou roteiro inicial que pode ser 

modificado a medida da necessidade.  

Embora utilize uma vertente artística para exemplificar, fica claro na citação de Zamboni é 

necessário ter uma vertente de materialização.  

"Usarei a expressão pesquisa em artes para me referir ao trabalho de pesquisa em criação 
artística, empreendido por artistas que objetivam obter como produto final a obra de arte. 
Portanto, só tratarei nesse trabalho da pesquisa realizada pelos artistas, ou seja, quando o 
artista também se assume como pesquisador e busca, com essa dupla face, obter trabalhos 
artísticos como resultado de suas pesquisas." 

(ZAMBONI, 2001) 

Pude exemplificar durante o evento que o processo de trabalho é a parte em que o pesquisador 

desenvolve seu produto final, onde ‘processo’ diz respeito à “uma série de ações sistemáticas 

visando um certo resultado” (ZAMBONI, 2006, p.67) e ‘trabalho’ é a “operacionalização material 

das ideias anteriormente acumuladas pela observação” (idem, p.67). É a fase em que o pesquisador 

procura chegar ao produto final a partir das ideias iniciais, das expectativas e das interpretações 

das observações. 

Então é preciso conceber e materializar pois os processos neste intermédio geram muitos e muitos 

roteiros. 

Muitas vezes, o trabalho não pode ser totalmente analisado ou finalizado se não se propõe também 

uma ação experimental por uma via empírica. 

As visitas e os comentários a respeito dos trabalhos forneceram novas discussões para novos itens 

estimulando os alunos a criarem mais e desenvolverem seus trabalhos na busca de satisfazer suas 

estesias e não somente de executar uma tarefa. 

  Resultados: 

Os trabalho foram apresentados com entusiasmo e capricho durante o evento, agregou 

conhecimentos do repertório individual de cada um, pode auxiliar os alunos de graduação (TCC) a 

eliminar algumas dúvidas de seus desenvolvimentos (e ganhar novas dúvidas). Pode promover um 

início de orientação aos mestrandos que estão em formação e também os auxiliaram nos seus 

processos finais de formação com dados que serão discutidos com seus próprios orientadores. 

Os alunos se esforçam para escrever os artigos já que mesmo com a orientação devida, ainda são 

iniciantes neste processo acadêmico e muitas vezes tem dificuldades naturais deste processo. 

Até o momento pode ser notado que a atuação coletiva (em grupo) facilita a concepção e discussão 

de ideias e diminui a distancia entre concepção e materialização. 

Algumas discussões podem prover um novo projeto como foi o caso do aluno MArcelo que trocou 

o tema de sua pesquisa após as disucussões. 



Foram assimilados os conhecimentos pelos participantes do painel e os mesmos se sentiram 

satisfeitos por participarem de um modelo de evento que os auxiliaram nos seus trabalhos.  

Como coordenador, saliento que a organização do evento proporcionou mais uma oportunidade 

para a discussão de projetos e aplicação de meus conceitos utilizados   em minha carreira acadêmica 

e profissional.  

Procurou-se, na maioria dos casos, a situação criativa de estimulação e ordenação de insights 

criativos através de uma sequencia racional, que é um processo de materialização utilizado em arte, 

mas que se adéqua a outras área correlatas. 

O pressuposto central deste trabalho é a existência de formas distintas de se processar o trabalho 

em arte, ou seja, há artistas que realizam de forma nitidamente consciente pesquisas em arte, e 

artistas que trabalham de uma forma preponderantemente intuitiva, e se afastam, ipso facto, de 

um processo de labor com elevado grau de conscientização, conduta requerida por qualquer 

pesquisa de procedimento racional. 

(ZAMBONI, 1998:7) 

Pude também demonstrar exemplos de trabalhos profissionais e acadêmicos que utilizam o 

binômio concepção-materialização. 

Ficou ainda mais claro que deve-se ter uma clara idéia do que é conceber, materializar e conceber-

materializar. Existem trabalhos que propõe uma concepção, existem outros que preferem a 

materialização sem se preocupar muito com conceitos prévios e existem os projetos que caminham 

nas duas vertentes; é sempre necessário deixar isso claro para que o leitor, espectador, cliente ou 

qualquer outro entenda seu projeto.  
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Resumo 
Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
- Materialização. O artigo apresenta uma metodologia desenvolvida e aplicada em pesquisa acadêmica de 
mestrado decorrente da inexistência de outra metodologia concisa aplicável para solucionar as dificuldades 
de registro e controle de prazos recorrentes ao grupo de pesquisa. 
O diário de bordo labora como um acompanhamento cronológico do processo criativo permite interações e 
colaborações em cada etapa e facilita no direcionamento da pesquisa, encontro de roteiros, soluções, testes 
e experiências que não seriam possíveis nas metodologias tradicionais, mantendo um registro sistêmico 
disponível e cumprimento dos prazos estabelecidos. 
Para entender como o diário de bordo contextualiza o desenvolvimento da plataforma A-Learning é 
importante conhecer as transformações que a pesquisa de mestrado vem sofrendo desde o início mudanças 
em seu roteiro, partindo da observação da utilização de ícones cognitivos aplicados em plataformas intuitivas 
e aceitar a ideia de arte promovendo mobilidade e velocidade para a ciência, transformando extensas linhas 
de comando de sistemas operacionais em poucas imagens para estabelecer a comunicação e o 
desenvolvimento da plataforma. 
Utilizando o argumento: “O importante não é apenas o que você fez, mas sim o que você faz com o que você 
fez”; evidenciamos o primeiro ponto de virada quando transformamos a pesquisa baseada na formatividade 
dos objetos em outra direcionada para a aplicação e utilização desses objetos na criação de um ambiente 
virtual voltado para a arte colaborativa, onde as discussões realizadas no ambiente presencial poderiam ser 
lançadas e acompanhadas em qualquer tempo ou espaço, sem a necessidade de deslocamento físico. 
Para tal, deveríamos utilizar uma interface simplificada, com conteúdos curtos, imagens, vídeos e a 
possibilidade de controlar as discussões de forma ordenada para que o cronograma não seja esquecido e 
para que o objetivo final seja concluído de forma espontânea, divertida, intuitiva e lúdica. 
A plataforma virtual não tem objetivo de transformar o ambiente presencial em um ambiente virtual, mas 
sim, maximizar as discussões com amplitude exponencial das experiências e testar possibilidades utilizando 
as ferramentas usuais de cada colaborador conjuntamente. Essas informações serão armazenadas e ficarão 
disponíveis como um repositório vivo, sofrendo mutações a cada instante, podendo ser acessadas e 
discutidas a qualquer momento dentro dos controles cronológicos estabelecidos. 
A estrutura da plataforma A-Learning é formatada como um roteiro base que pode ser seguido, discutido, 
aprimorado, contestado e consultado para permuta de conhecimento e citações. Registrar histórias de 
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assuntos diversos e experimentações realizadas e permitindo a criação de sub roteiros, perpetuando as 
discussões com informações interativas e atualizadas. 
Atualmente não existe outro ambiente virtual para discussões científicas voltada para artes onde é possível 
inserir um assunto, solicitar colaboração, controlar o andamento do processo, consultar informações e 
manter todos os registros de todos os conteúdos garantindo sua disponibilidade, integridade e 
confidencialidade. 
Palavras chave: A-Learning, metodologia, diário de bordo, roteiro. 
 
Abstract: 
The paper presents a methodology developed and applied in resulting academic master's research the 
absence of other concise methodology applicable to solve the registry problems and control of recurrent 
delays to the research group. 
The logbook works as a chronological tracking of the creative process allows interactions and collaborations 
in each step and helps in directing script, research, finding solutions, tests and experiments that are not 
possible in traditional methodologies while maintaining an available systemic registration and meeting 
deadlines settled down. 
To understand how the logbook contextualizes the development of A-Learning platform is important to know 
the changes that the master's research has been suffering from the beginning, from the observation of the 
use of cognitive icons applied in intuitive platform and accept the idea of promoting art mobility and speed to 
science, making extensive command line operating systems in a few images to establish communication, even 
to the development of the platform. 
Using the argument: "The important thing is not just what you have done, but what you do with what you 
have done"; we noted the first turning point when we turn to research based on formativeness objects in other 
directed to the implementation and use of these objects to create a virtual environment facing the 
collaborative art, where the discussions in the classroom environment could be launched and monitored in 
any time or place without the need for physical movement. 
To do this, we use a simplified interface, with short content, images, videos and the ability to control the 
discussions in an orderly manner so that the schedule has not forgotten and that the ultimate goal is complete 
spontaneous, fun, intuitive and playful way. 
The virtual platform is not intended to transform the classroom environment in a virtual environment, but to 
maximize the discussions with exponential range of experiences and opportunities to test using the usual tools 
of each employee together. This information will be stored and will be available as a living repository, 
mutating every moment and can be accessed and discussed at any time within the established chronological 
controls. 
The structure of the A-Learning platform made like a base script that can be followed, discussed, improved, 
challenged and consulted for exchange of knowledge and quotes. Register stories of various subjects and trials 
carried out and allowing the creation of sub scripts, perpetuating discussions with interactive and updated 
information. 
Currently there is no other virtual environment for scientific discussions focused on arts where you can enter 
a subject, ask for collaboration, control the progress of the case, see information and keep all records of all 
content ensuring their availability, integrity and confidentiality. 
Keywords: A-Learning, methodology, logbook script. 

 

Introdução: 

A participação no Painel Concepção – Materialização realizado no Seminário de Roteiristas 

promoveu a comparação entre a metodologia de diário de bordo realizada presencialmente e as 

conceituadas na Plataforma A-Learning em ambiente virtual. A plataforma virtual é direcionada à 

discussão participativa, contemplando a arte colaborativa, com a utilização de uma estrutura 

midiática realizando a ligação entre o ambiente presencial e o virtual. 



A plataforma A-learning possibilita a inserção de imagens, vídeos, áudios e qualquer experiências 

vivida para que o registro permaneça em discussão e funcione como articulação para processos 

subsequentes. É importante manter a cronologia das atividades para que cada procedimento 

artístico seja realizado de forma estruturada, promova estabilidade do início ao fim do processo e 

provocando deliberações do grupo de pesquisa sobre o assunto disponibilizado. 

Foi apresentada a funcionalidade da plataforma para o grupo de discussão para encontrar o “ponto 

de virada” com a utilização do conceito do diário de bordo e foi determinada a utilização conceitual 

da metodologia porque os recursos para a discussão estavam disponíveis no ambiente presencial. 

A disponibilidade dos materiais individuais de forma impressa e apresentadas em computadores 

proporcionaram o debate aberto dos temas, andamento e dificuldades encontradas na elaboração 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) sem a necessidade de submeter conteúdos para a 

estrutura cognitiva da plataforma A-learning. 

Mesmo possuindo características ímpares, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) possuem 

particularidades similares para transpor as dificuldades e justificar sua execução. A ansiedade para 

alcançar a materialização do objeto final cria obstáculos impedindo que as próximas etapas sejam 

realizadas gradativamente e provoca a perda de argumentos que poderiam alicercear a finalização 

e os processos artísticos que a precedem. 

A participação no Painel Concepção – Materialização promoveu o debate aberto onde cada 

integrante apresentou seu trabalho e a situação do seu andamento. Embora os estágios de 

desenvolvimento sejam diferentes percebemos que as dúvidas são comuns e adaptamos o conceito 

da metodologia de diário de bordo utilizada na Plataforma A-learning para possibilitar o seguimento 

da linearidade criada independentemente das experimentações que ainda serão realizadas ou das 

interferências que serão recebidas durante os processos criativos. 

Foi estabelecida a experimentação da utilização do diário de bordo para organizar as ideias e 

promover o desenvolvimento do trabalho utilizando as dúvidas comuns como alicerce para orientar 

os graduandos a testar as possibilidades e manter o cronograma para concluir as etapas utilizando 

a roteirização das atividades realizadas, próximas atividades e utilização de painéis infográficos 

como registro dos processos. 

Cada integrante tomou nota e registrou as próximas etapas que deverão transcorrer dentro dos 

prazos estabelecidos pela instituição, bem como, seguir as recomendações do professor 

orientador. Ficou transparente e evidente que controlar os períodos para finalizar as etapas de 

redação e concepção da obra seriam potencializadas na estrutura da Plataforma A-learning, 

utilizando a cibernética como método de acompanhamento e registro de atividades realizadas. 

Métodos: 

A metodologia de diário de bordo implantada na Plataforma A-learning foi adequada e aplicada 

durante a discussão para garantir o entendimento dos processos e as prioridades na execução das 

atividades. 

Embora a Plataforma A-learning não tenha sido utilizada nesse contexto, sua essência fundamental 

baseada em fluxo do processo criativo foi colocada em prática no ambiente presencial. 



Os graduandos apresentaram a estrutura do trabalho e o nível de amadurecimento da ideia central 

pressupondo a concepção final. 

A experiência foi potencializada pelo rompimento das barreiras hierárquicas dos ambientes 

acadêmicos, com a interação direta com estudantes e realização de testes utilizando os recursos 

disponíveis no encontro presencial do Painel Concepção – Materialização. 

Foi utilizada uma pedagogia variante de Freinet, com apresentação de um tratamento igualitário 

para o aprendiz e o profissional de arte em busca da materialização do pensamento projetual.   

“A Cibernética Pedagógica possibilita, através de princípios científicos de comunicação e 
controle – portanto cibernético -, aperfeiçoar as relações entre dois sistemas; Sistema Docente 
(S.Do), aquele que pretende ensinar; e sistema Discente (S.Di.), aquele que deve aprender, 
sejam eles constituídos por seres humanos ou máquinas.” (SANGIORGI, 1999, p.4). 

Relacionando das questões metodológicas de Freinet e o desenvolvimento da Plataforma A-

learning é possível encontrar a ligação com a produção acadêmica realizada no Painel Concepção – 

Materialização do Seminário de Roteiristas.  

A pretensão inicial na criação da plataforma A-learning foi possibilitar que conteúdos pudessem ser 

inseridos em uma interface simples, intuitiva, lúdica, com controles e cronogramas que seriam 

cumpridos com a menor intervenção humana possível durante o processo de aprendizagem, 

realização das tarefas e avaliações. 

Na proposta do Seminário de Roteiristas foi utilizada a possibilidade de realizar as atividades com 

o acompanhamento cronológico arquitetado no ambiente virtual. 

Com a utilização da Plataforma A-learning a interatividade se torna dinâmica, transparente e 

possibilita carregar informações atualizadas sobre os conteúdos acessados, prazos e configurações 

que o usuário poderá realizar para criar familiaridade estimulando mais participações.  

As disciplinas podem ser acessadas de acordo com o nível de conhecimento, balizadas pela 

realização de exercícios, com a possibilidade de armazenar conteúdos, discutir temas avançando 

para outras atividades alcançando a conclusão. 

Trazendo a estrutura para o ambiente do Seminário de Roteiristas a proposta foi mantida e todos 

os participante apresentaram sugestões de melhorias e novas configurações para estruturar os 

Trabalhos de Conclusão de Curso que estão em andamento. 

Dentro da Plataforma A-learning os usuários que desejam obter conhecimento podiam acessar os 

conteúdos de acordo com os níveis de conhecimento estabelecidos. Todos os acessos ficam 

registrados e os conteúdos disponibilizados para consulta a qualquer momento. O cronograma de 

atividades foi simplificado e propôs a possibilidade de configurar os conteúdos de acordo com a 

pré-disposição de cada usuário para que a navegação seja a mais agradável possível.  

Trabalhando na seção do Seminário de Roteiristas a abordagem foi presencial e os autores tomaram 

nota das colaborações durante as discussões. A diferença latente foi observada no registro 

realizado por cada autor onde apenas as partes interessantes para o seu tema foram relevantes e 

não apresentaram preocupações com desenvolvimento dos trabalhos dos colegas.  

Resultados: 



Toda pesquisa sugere a transposição de paradigmas, mas não apresenta com clareza a interferência 

da introspecção na relação de soluções e dialéticas provenientes dos conceitos ou preconceitos do 

pesquisador, e que, serão evidenciadas nas propostas. 

Por assim dizer, “enquanto o artista navega o cientista está ancorado em si mesmo”, e não há 
como ficar obstante a essa realidade sem solucionar essa dualidade. A maneira de ver e 
perceber o objeto está relacionada ao paradigma que o indivíduo se propõe a vivenciar. O 
processo de percepção e comunicação do cientista é diferente do artista; a diferença não está, 
obviamente, no fato de ambos possuírem individualidades características de cada ser humano, 
mas sim nos diferentes paradigmas que instruem o olhar do artista e do cientista. (ZAMBONI, 
2001, p. 54) 

Como sugere ZAMBONI, as contrapartes se modificam, se aproximam e se tornam contrapartidas 

ao assumir a coexistência como processo existencial justificado por uma mediana calculada a partir 

dos valores unitários de oportunidades apresentadas na busca de novas amplitudes em novas 

interações. 

A utilização da Plataforma A-learning com conteúdos curtos, imagens, vídeos e a oportunidade de 

abrir discussões ordenadas onde o material e o cronograma não são esquecidos aproximou o 

processo do objetivo para a conclusão final de forma espontânea, divertida, intuitiva e lúdica. 

Esse conceito funcionou quando o grupo de pesquisa trabalhou conjuntamente durante todo o 

desenvolvimento dos projetos realizados. 

Nas tratativas abordadas no Seminário de Roteiristas não existiu a relação de confiança e permuta 

de experiências durante o processo criativo. A criação e projeção já existia em cada autor e apenas 

as definições para chegar à conclusão sofreu interferências positivas, haja vista que, o processo se 

formalizou no decorrer da graduação. 

As possibilidades levantadas para a solução das dificuldades partiram do reconhecimento de que 

as ideias podem ser brilhantes mas devem ser colocadas em algum suporte para consultas 

incessantes. 

O objeto criado no pensamento do autor pode não ser correspondido com a mesma integridade de 

sua forma e função. Manter um roteiro atualizado durante os insights propicia um entendimento 

melhor e uma materialização lacônica.  

“A concepção não pode preceder a execução. ” (29) - Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens 

A arte é um processo de descoberta por meio da execução, e em geral nossa capacidade de 
descobrir é maior que nossa capacidade de inventar. Pense no seu processo de trabalho como 
uma espécie de viagem. Vá em busca das coisas que você não sabe, das coisas que são 
reveladas ou inadvertidamente descobertas. É mais fácil encontrar um mundo do que fazer um 
mundo. (WHITE, Kit, 2013, p. 29) 

Desenhar um fluxo de informações necessária para atender as expectativas e experimentações se 

apresentou como uma ferramenta importante para responder as questões de importância, 

relevância e motivação de prosseguir com o trabalho sem desviar do processo e perder a direção. 

Demonstrou que a configuração do Ateliê-Laboratório precisa encontrar uma característica 

atemporal e extra espacial, com a possibilidade de acesso as propostas acadêmicas, interações, 

discussões, controle, registro e formatação destinada ao mundo acadêmico. 



Certificou que possuir dispositivos, ferramentas e softwares usuais são de grande valia no 

desenvolvimento dos trabalhos e permitem atingir níveis elevados de discussões com participações 

mais objetivas. As apresentações das ideias ficaram simplificadas e alterações puderam ser 

realizadas no exato momento das apresentações.   

A construção de roteiros colaboraram para definir as etapas do trabalho e para o entendimento 

das propostas com solução das questões abertas. Como o roteiro definido é possível estabelecer o 

tempo que cada atividade tomará e enquadrar as expectativas dentro do prazo definido. 

Discussões e Conclusão: 

A arte busca o rompimento dos cânones tradicionais, onde a visão deixa de ser a projeção real do 

mundo, passando a imaginar a nossa projeção do mundo, o que é visto e sentido.  

A arte é o produto de um processo. (4) 

Quer seja conceitual, experimental, emocional ou formal, o processo que desenvolvemos gera 
a imagem que produzimos. Os materiais que escolhemos, os métodos de produção e as fontes 
das imagens devem, todos, refletir os interesses que comandam nossa atenção. O processo não 
para a cada obra terminada. É contínuo. O resultado cumulativo desse processo é um corpus 
de trabalho. (WHITE, Kit, 2013, p. 4) 

Alinhado com o pensamento de KIT WHITE, o significado não existe no singular. É uma transição 

entre duas ou mais mentes conscientes. Sua obra é uma tentativa de fazer uma ponte entre você e 

os outros. O significado da obra deriva da comunicação. 

A participação dos integrantes do grupo foi colaborativa e possibilitou observar que a utilização da 

Plataforma A-learning seria uma excelente oportunidade para mediar as participações e conduzir 

os próximos passos a serem executados como a redação do artigo completo, revisões, envio, 

confirmações e publicações. 

Observando a construção da Plataforma A-learning foi observado que o formato de ficheiro duplo 

possibilitou a navegação dinâmica em todas as mídias inseridas e apresentou transições possíveis 

dentro de um menu de controle ou transmutando entre menus de controle e de mídias. No mesmo 

caminho todos os trabalhos expostos no Seminário de Roteiristas foram avaliados e comparados 

sem a necessidade de criar exemplos fictícios ou simulações laboratoriais. 

Tanto a Plataforma quanto o Painel Concepção – Materialização permitiram analisar as 

possibilidades e aplicabilidades de conceitos de criação artística e design para atender a 

necessidade da evolução tecnológica, seus conflitos nas comunicações e interpretações de 

linguagens cognitivas reunindo um conjunto de informações e estudo de artes visuais, hibridismo 

e suas aplicações em processos artísticos contemporâneos e novas tecnologias. 

Os estudos dos processos e procedimentos artísticos foram aprofundados e confirmaram a ligação 

entre humanidade e tecnologias com objetivo construtivo. Garantiu controle e geração de histórico 

para os debates abstratos, prazos determinados, burocracias, ausência de controles e indefinições 

de participações do grupo de pesquisa. 

Assim como a plataforma A-Learning proporcionou a ligação entre a produção artística e a científica 

os debatas no Painel Concepção – Materialização agregaram o conceito de arte colaborativa e 



traduziram a arte do “fazer” justificada pela afirmação: “O importante não é apenas o que se fez, 

mas sim, o que se faz com o que se fez”. 

As discussões promoveram a essência estrutural de um repositório vivo, onde as informações são 

continuamente inseridas, alteradas, disponibilizadas, evidenciando a característica singular do 

conceito da Plataforma A-learning com a possibilidade de ser aprimorada e interligada em 

servidores com banco de dados e pode alcançar utilização com amplitude exponencial 

As próximas etapas serão o aprimoramento da Plataforma A-learning e a inclusão de ferramentas 

de edição de imagens, áudio e vídeo para possibilitar que os conteúdos possam ser alterados e 

testados dentro de um laboratório virtual independente e apartado das configurações sistêmicas 

do dispositivo utilizado. 
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Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
– Materialização. O desenvolvimento das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação, a convergência 
de mídias e hibridização do ensino tem provocado mudanças no campo educacional e em especial na relação 
de ensino-aprendizagem. No campo de produtos educacionais para Educação a Distância (EaD), várias 
instâncias educacionais têm-se utilizado de videoaulas para substituir a abordagem tradicional de ensino 
através da escrita e imagens representadas por livros, apostilas e livretos.  A maior necessidade, no entanto, 
é a do professor se apropriar da linguagem audiovisual e torna-la parte de sua estratégia de condução 
pedagógica em videoaulas e aulas presenciais. Este trabalho propõe fazer uma breve reflexão sobre o papel 
do roteiro como interface não apenas para a transformação de um conteúdo escrito para uma linguagem 
videográfica, mas também como o elo de ligação entre um conteúdo elaborado originalmente em formato 
de livreto e sua adaptação/reescrita para a linguagem do vídeo, com uma abordagem didático pedagógica 
onde o texto serve como base para as duas modalidades comunicacionais por meio de duas situações 
distintas: o processo de roteirização videoaulas para educação a distância e aulas presenciais como condutor 
pedagógico para o professor inserido neste contexto altamente envolto de tecnologias da informação e 
comunicação (TDICs). A roteirização é parte crucial nesse processo. O desenvolvimento do roteiro 
educacional requer uma preocupação pedagógica além da comunicacional. A discussão e apresentação do 
relato também apresenta resultados obtidos individualmente permeando conceitos e discussões do Grupo 
de estudos especialmente montado para o evento. 
Palavras chave: Roteiro, EAD, Design, Aulas, Identidade Visual. 
 
Abstract: 
This article seeks to answer the seminars Stories Screenwriters 2016 event within the Panel: Design - 
materialization. Development of New Technologies of Communication and Information, media convergence 
and hybridization of teaching has caused changes in the educational field and especially in the teaching-
learning relationship. In the field of educational products for Distance Education (DE), various educational 
institutions have been used for video classes to replace the traditional approach of teaching through writing 
and images represented by books, brochures and booklets. The greatest need however is the teacher to take 
ownership of audiovisual language and make it part of their pedagogical management strategy in video 
classes and face. This paper proposes a brief reflection on the role of the script as an interface not only for the 
transformation of content written for a video language, but also as the link between an originally produced 
content in booklet format and adaptation / rewritten to the language of the video, with a pedagogical didactic 
approach where the text serves as the basis for the two communication modes through two distinct situations: 
the process of routing video classes for distance education and face as a pedagogical driver for the teacher 
entered this highly context wrapped of information and communication technologies (TDICs). The routing is a 
crucial part in this process. The development of educational script requires a pedagogical concern beyond 
communication. The discussion and presentation of the report also presents results individually permeating 
concepts and studies Group discussions specially built for the event. 
Keywords: Map, EAD Design Classes, Visual Identity. 

 

Introdução: 

O trabalho apresentado tem o relato de experiência de minha atuação profissional e acadêmica 

recente. Atualmente, como produtor executivo alocado no Núcleo de Produção e Desenvolvimento 

Acadêmico (NPDA) e envolvido diretamente na produção de videoaulas para a Educação a Distância 

(EaD) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paralelo a minha atuação em produção 

audiovisual, realizo o Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, tenho participado de 

                                                           

Este artigo se refere ao trabalho de mestrado do autor que realizou estágio docente na disciplina "Ferramentas/ 

Materiais e Processos do Design" do Curso de Design da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a 

orientação do professor líder do painel 



capacitações de docentes para a modalidade a distância e realizei estágio docente na disciplina 

"Ferramentas/ Materiais e Processos do Design" do Curso de Design da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sob a orientação do professor Dr. Célio da Matta durante o período de janeiro a julho 

de 2016.  

Entendendo-se que "histórias de roteiristas" pode envolver encanto e/ou conhecimento nos 

processos e procedimentos artístico-científicos de roteiros para peças artemidiáticas. Tem como 

objetivo discorrer sobre o processo de roteirização em duas situações distintas: videoaulas para 

educação a distância e aulas presenciais como condutor pedagógico para o professor inserido neste 

contexto altamente envolto de tecnologias da informação e comunicação (TDICs). 

O desenvolvimento das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação, a convergência de mídias 

e hibridização do ensino tem provocado mudanças no campo educacional e em especial na relação 

de ensino-aprendizagem. No campo de produtos educacionais para Educação a Distância (EaD), 

várias instâncias educacionais têm-se utilizado de videoaulas para substituir a abordagem 

tradicional de ensino através da escrita e imagens representadas por livros, apostilas e livretos.   

A maior necessidade nesse contexto é a do professor se apropriar da linguagem audiovisual e torna-

la parte de sua estratégia de condução pedagógica em videoaulas e aulas presenciais. A roteirização 

é parte crucial nesse processo e o desenvolvimento do roteiro com objetivo educacional requer 

uma preocupação pedagógica além da comunicacional para desenvolver criatividade, sequencia e 

coerência de ideias, valorização estética, enfim categorias que podem ou não emergir na segunda 

fase da pesquisa com professores e alunos. 

A produção de roteiro para a sistematização das ideias envolve o processo criativo que será 

traduzido na produção audiovisual valorizando o texto imagético.   

O roteiro: condutor pedagógico para videoaulas e aulas presenciais: 

Sartori (2005) apud Silva (2011) chama a atenção da dificuldade que os educadores têm em lidar 

com a complexidade da didatização da linguagem audiovisual e justifica a necessidade do uso 

correlacionando às “múltiplas inteligências” de Gardner, cujo autor defende a ideia de que cada um 

de nós possui uma combinação diferente das muitas inteligências, a saber: emocional, corporal-

cinestésica, linguística, lógico-matemática, intrapessoal, interpessoal e naturalista. Assim, a autora 

afirma que  

educar levando em conta essas inteligências implica mudanças na educação formal que deve 
se encaminhar para o abandono da fragmentação e da supremacia da linguagem verbal e 
acentuar a abordagem interdisciplinar, a resolução de problemas e a utilização de todas as 
linguagens. (SARTORI 2005, apud SILVA, 2011).  

Daí a necessidade da capacitação e formação contínua de professores e educadores que não 

tiveram em sua formação inicial o desenvolvimento de habilidades voltadas as linguagens 

midiáticas, audiovisual com uso de tecnologia nômade e computacional. 

Existem diferentes formas de definir o roteiro. A primeira simples e direta, seria: a forma escrita de 

qualquer projeto audiovisual. Atualmente o audiovisual abarca o teatro, o cinema, o vid́eo e a 

televisão. Para Syd Field (1995), o roteiro “alguma (ou vaŕias pessoas), em algum lugar, fazendo 

alguma coisa”. Ele define o roteiro como uma “progressão linear de acontecimentos ligados uns 



aos outros, levando a uma resolucã̧o dramat́ica”. Em outras palavras roteiro é uma história contada 

em imagens, diaĺogo e descricã̧o, dentro do contexto de uma estrutura dramat́ica. (FIELD. 1995). 

Para Jean-Claude Carrière (1996) o roteirista esta ́muito mais perto do diretor da imagem do que 

do escritor. Escrever um roteiro e ́muito mais do que escrever. Em todo caso, é escrever de outra 

maneira: com olhares e silêncios, com movimentos e imobilidades, com conjuntos incrivelmente 

complexos de imagens e de sons que podem possuir mil relacõ̧es entre si, que podem ser nit́idos 

ou ambiǵuos, violentos para uns e suaves para outros, que podem impressionar a inteligência ou 

alcanca̧r o inconsciente, que se entrelaca̧m, que se misturam entre si, que por vezes até se 

repudiam, que fazem surgir as coisas invisiv́eis. 

Doc Comparato (1984), complementa a ideia de Carrière ao afirmar que romancista escreve, 

enquanto o roteirista trama, narra e descreve. O roteirista vai além, pois precisa demonstrar no 

papel situacõ̧es concretas que o leitor do roteiro possa visualizar. O roteiro é o filme que transcorre 

no papel antes de ganhar vida nas telas. 

O roteiro traduz os anseios do autor, denominado roteirista e serve como um documento/mapa 

para o diretor e equipe de produção realizar determinado projeto e isso é o que será trabalhado e 

poderá ser comprovado após a realização da pesquisa, se o roteiro pode ser considerado o guia 

para a concepção de qualquer produto audiovisual sendo o seu objetivo alcançado justamente 

quando a coisa “sai do papel” e se torna algo concreto, visível.  

Trazendo o roteiro nessa perspectiva temos um instrumento valioso para exercitar e desenvolver 

a criatividade utilizando a produção textual dos alunos que terão que sistematizar suas ideias 

utilizando a escrita de forma coerente, clara, sequencial que será traduzida, revelada em linguagem 

audiovisual. Este processo rico em aprendizagem relacionada ao contexto sócio-histórico do aluno 

e professor é interdisciplinar, exige uma ação sistêmica de criação. Podemos com isso, visualizar as 

bases curriculares se entrelaçando neste processo de aprendizagem que é significativo, desde que 

o professor entenda como trabalhar com arte e a convergência das linguagens. 

A produção audiovisual é um processo complexo, pois são muitos os fatores e elementos a serem 

considerados, além das variantes de estilo e gênero que se pretende adotar. Toda produção 

audiovisual independente do formato requer planejamento e possui três etapas básicas: a pré-

produção, a produção e a pós-produção.  

Pré-produção ocorre o desenvolvimento do que será apresentado como produto final. É a parte do 

planejamento da execução das tarefas. Para a elaboração de um filme é necessário um roteiro bem 

detalhado e estruturado, da mesma forma o professor precisa elaborar um plano de aula 

destacando os objetivos de aprendizagem, os pontos que serão abordados e quanto tempo de sua 

aula cada tema ganhará sua atenção e quais recursos ele utilizará para atingir tais objetivos. A 

elaboração da prova ocorre na pré-produção. Produção é o momento de execução e solução de 

atividades técnicas, criativas e operacionais; são competências que o professor precisa ter em sala 

de aula, pois ele precisa gerenciar os recursos a sua disposição: o tempo, o material didático ou 

recursos áudio visuais a sua disposição e o os seus alunos que desempenham dois papéis: o de 

público que assiste a aula, e o de elenco pois também participa ativamente da aula. Tal qual um 

produtor precisa lidar com a dinâmica da produção, o professor lida com os imprevistos e age 



rapidamente para resolver as situações que possam surgir (por exemplo, discussões, conflitos, etc). 

A aplicação da prova entra nessa etapa. Pós-produção, ocorre após as gravações em estúdio e 

envolve a edição e inserção de elementos de pós–produção conforme especificado previamente no 

roteiro. É a finalização na ilha de edição. Levando para a educação, a etapa de pós-produção diz 

respeito a continuação da aula, quando o professor faz seus apontamentos sobre o que foi 

abordado, disponibiliza algum conteúdo para leitura e promove uma discussão fora do ambiente 

da sala de aula; quando os alunos vão para casa e tem a tarefa de continuar a aula realizando 

determinada pesquisa de campo ou assistir um filme sobre o que foi abordado. A correção das 

provas e trabalhos e o lançamento de notas no sistema entram nessa etapa. 

Devido aos diversos conhecimentos e processos envolvidos, a produção audiovisual costuma ser 

um trabalho desenvolvido por uma equipe, isso reforça sua a multidisciplinaridade que pode se 

transformar em um trabalho interdisciplinar, principalmente ao agregar aluno a sua equipe, o aluno 

deixa de ser consumidor e passa a ser produtor, protagonista de suas aulas co-laborando com o 

professor O tamanho da equipe e os envolvidos varia de projeto a projeto, de acordo com a sua 

complexidade, por exemplo, para se criar um vlog (vídeo blog), uma mesma pessoa pode fazer o 

papel de roteirista, apresentador, “apertar o rec” (gravar), editar e depois publicar o vídeo nas redes 

sociais – o que de fato muitos vlogers famosos fizeram no início de suas carreiras; diferente disso, 

para se fazer um filme, mesmo que seja um curta-metragem, necessita-se de uma equipe com 

diferentes pessoas exercendo diferentes papéis na concepção do projeto audiovisual.  

Nessa dinâmica coletiva ninguém manda e ninguém obedece: cada um cuida de sua parte, mas 

todos ouvem e compõe uma obra audiovisual. Na produção audiovisual acontece o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e artísticas, de “por a mão na massa”, ou seja, há um 

treinamento do olhar, manipulação de equipamentos e ferramentas que produziram uma história 

a ser reproduzida futuramente. Além disso, desenvolvem-se as habilidades relacionais, pois se faz 

necessário aprender a ouvir as sugestões e as críticas e a trabalhar coletivamente, uma das 

características positivas deste trabalho, que permite a democratização do processo criativo. Porém, 

isto não implica que cada um deva se restringir a conhecer apenas uma parte, alienando-se dos 

outros processos.  

O professor é o educador, responsável pelo processo de ensino e de aprendizagem do aluno, 

porém, o professor contemporâneo assume uma série de atividades pedagógicas que ultrapassam 

a elaboração de suas aulas no conceito tradicional. As tecnologias exigem dele a criação de aulas 

que tragam a convergência de linguagens e a hibridização de modalidades de ensino. A associação 

dos papéis desenvolvidos pelo professor com os diferentes personagens necessários para se 

realizar uma produção audiovisual mais bem estruturada é oportuna e traz o aluno com suas 

habilidades de geração da cibercultura como co-laborador do professor. 

Antes de ministrar aulas propriamente ditas, o professor no início do semestre precisa participar 

de reuniões com outros professores, coordenadores e diretor da escola. O planejamento das 

atividades pedagógicas desempenhadas ou orientadas por ele, não é um trabalho somente dele. O 

professor recebe um projeto pedagógico da escola sob o qual desenvolve seu plano de aula, 

atividades, trabalhos, forma de avaliação, etc, neste momento ele desempenha o papel de 

roteirista, estruturando sua forma de trabalho, o como vai entregar o conteúdo para o seu público 



(alunos). Percebemos que professor e aluno não dialogam a respeito do que será tratado ou 

utilizado como recurso, o aluno é consumidor da produção do professor. A co-laboração o coo-

peração e o compartilhamento de responsabilidades não é considerado e o professor continua 

carregando e assumindo o protagonismo, ou seja, o foco fica no ensino e não na aprendizagem. 

No momento em que vai para a sala de aula, ministrando determinado conteúdo, aplicando uma 

prova ou assistindo um seminário está no papel de protagonista (ator principal) e produtor (gerente 

do projeto). Após a exposição dos conteúdos acontece a aplicação da avaliação e depois a 

publicação/ divulgação destas notas/ conceitos, o professor continua desempenhando o papel de 

um produtor, realizando um relatório sobre a situação da produção acadêmica em questão, 

fazendo a prestação de contas e realizando ações necessárias de recuperação tais como provas 

substitutivas, exames ou trabalhos para recuperação de notas. Nesta parte de avaliação final, e 

depois na recuperação ou reforço o professor atua como um editor, selecionando de seu material 

já preparado anteriormente e exposto o que ele considera fundamental para o aluno, o essencial 

para ser revisto. 

Resultados: 

No cotidiano das escolas do Ensino Básico são frequentes as tentativas de convencimento do 

professor quanto ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação na sua prática 

pedagógica (SANTANA, 2007). Pesquisas como a de Litwin (1997) e Santana (2007) revelam que o 

foco na simples distribuição de equipamentos para as escolas pouco tem contribuído para usos 

criativos e qualificados, que mostrem como esses meios são apropriados e fazem parte do 

repertório do professor. Apenas o aparto tecnológico não basta, é necessário construir junto ao 

professor um diálogo e capacitação para que ele assuma essas tecnologias como parte integrante 

do modo como se comunica e se expressa na sala de aula, em sua didática, deste modo os 

equipamentos disponibilizados pela escola não se tornarão ultrapassados sem que o professor 

tenha feito uso deles. Outro aspecto interessante e por isso nossa pesquisa se iniciou nos 

professores é a questão de estar atendo às suas necessidades e expectativas em relação ao que 

determinada tecnologia permitirá ele fazer. A tecnologia não substituirá o seu papel, tampouco 

será a solução para todos os desafios pedagógicos existentes. Nessa direção, o exercício de 

produção audiovisual feito pelo professor, se constitui como um dos mecanismos capazes de 

transformar a relação deste professor com o audiovisual, a partir da apropriação dos códigos da 

linguagem e da prática de expressão e comunicação através desta linguagem. (SANTANA, 2007). 

A ideia de que a linguagem audiovisual é universal, ou seja, acessível a todos, sem a necessidade 

de uma formação específica seria inaceitável, como considera Ferrès (1996). A integração ao 

processo educativo requer preparação em diferentes níveis: formação técnica e tecnológica, 

formação expressiva e formação didática. Ferrés (1996, p. 35) analisa que o fracasso da integração 

dos audiovisuais nas escolas se deve ao fato de que o professor não se apropriou, ainda, do meio 

para sua expressão e comunicação, conforme o relato de um professor, transcrito a seguir: 

A realização do exercício de produção audiovisual resulta na aprendizagem de que a elaboração 
dos recursos didáticos como elementos do processo de ensino, podem se encontrar ao alcance 
do professor, que assume a posição de autor de sua própria prática, dominando a leitura dos 
códigos audiovisuais, conhecendo as produções de qualidade realizadas pelos profissionais do 



meio e elaborando produções para uso didático em ambientes educacionais (FERRÉS, 1996, p. 
35).  

Uma pedagogia da imagem requer, de acordo com Ferrés (1996) a formação inicial e continuada 

do professor, que envolve o conhecimento da linguagem audiovisual e dos mecanismos de 

funcionamento dos meios de comunicação de massa, além da capacidade didática de educar os 

alunos no contexto educacional.  Nesse ponto entra o papel do pesquisador enquanto formador 

compartilhando seu conhecimento do audiovisual para capacitar o professor. 
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O roteiro para desenvolvimento de produtos. Estudo de caso -  Relógio de 

pulso. 

Pedro H. de Lima Medeiros204 

 

Resumo:  
Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
- Materialização. O projeto apresentado tem base em um trabalho de conclusão de curso, cujo mesmo pode 
se aplicar em “historias de roteiristas” devido a aplicação de um roteiro para uma conceituação e estudo 
progressivo do tema abordado. O tema procura propor um conceito e uma visão do que se trata de um relógio 
posicionado no âmbito luxuoso, explorando formas e soluções diferentes em quanto produto, questionando 
o consumidor/publico que efetua a compra de diversos produtos presentes nesse mesmo cenário sofisticado, 
muitas vezes sem ao menos saber o motivo dele possuir tal valor de mercado, comprando-se apenas pela 
posição social que o objeto o proporciona. Portanto esse projeto procura abordar tal questionamento através 
da escolha dos materiais utilizados na fabricação do acessório relógio de pulso, sendo eles, na maioria das 
vezes mais simples e de menor valor de mercado (com exceção de alguns detalhes mais sofisticados para se 
propor um contraste do rústico e do refinado), podendo assim posicioná-lo em tal segmento de mercado, 
com base em análises feitas em referencias projetuais pertinentes ao assunto. O roteiro também apresenta 
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resultados obtidos individualmente permeando conceitos e discussões do Grupo de estudos especialmente 
montado para o evento com o nome de Concepção-Materialização. O trabalho, por se tratar de um TCC 
(trabalho de conclusão de curso)  ainda esta em progresso (WIP - Work In Progress). 
Palavras chave: Roteiro, Design, Produto, Materiais, Questionamento Social. 
 
Abstract: 
This article seeks to answer the seminars Stories Screenwriters 2016 event within the Panel: Design - 
materialization. The presented project is based on a completion of course work, which can even be applied on 
"stories of writers" because the implementation of a roadmap for a progressive conceptualization and study 
of the topic discussed. The theme seeks to propose a concept and a vision of what it is a clock positioned at 
the luxury level, exploring different forms and solutions as product, questioning the consumer / public that 
makes the purchase of various products present in the same sophisticated setting, often without even knowing 
the reason it has such market value, buying only the social position that the object provides the. So this project 
seeks to address this challenge through the choice of materials used in the manufacture of the wristwatch 
accessory, they are, in most cases simpler and lower market value (except for some finer details to propose a 
contrast rustic and refined), thus being able to position it in such a market segment, based on analyzes made 
in projective relevant references to the subject. The script also presents results obtained individually 
permeating concepts and studies Group discussions specially built for the event with the name of design-
materialization. The work, because it is a CBT (completion of course work) is still in progress (WIP - Work In 
Progress). 
Keywords: Map, Design, Product, Materials, Social questioning. 

 

Introdução:  

Projeto com base em roteiro para desenvolvimento de Design de relógio com utilização de 

materiais variados, procurando apresentar possíveis contrastes entre rustico e refinado. 

Tema:  

Design de Produto com base em roteiro prévio, Shape Design (desenvolvimento de forma, encaixes 

e estudo de mecanismos).  

Justificativa e Desenvolvimento Inicial:  

O acessório relógio de pulso tem se tornado um produto praticamente dispensável em seu estado 

funcional para muitos consumidores devido a grande repercussão e/ou ascensão dos smartphones 

já que além de possuírem diversas funções também informam a hora, deixando assim o acessório 

relógio algo destinado para um público mais restrito que realmente gosta e se identifica com tal 

produto, tornando-o um acessório mais ligado a personalidade dos consumidores do que algo de 

fato funcional.  

O Relógio de pulso também se tornou muito presente no universo da moda, onde se destaca uma 

variedade de materiais, além de acabamentos, formas e em alguns casos até a função, dentre 

outros atributos de design. Onde são introduzidos em certas subcategorias, que classificam cada 

segmento do produto, onde um dos seus principais e de grande importância é o segmento luxuoso 

que além de se destacar visualmente, também transmite a percepção de status e poder que 

provoca desejo de muitos usuários conseguindo ir além, podendo também sugerir uma 

classificação social. 

Problema Base: 



O Relógio de pulso se tornou algo muito desejado e cobiçado, pois está presente no universo 

elegante, por ser um produto que diz muito da personalidade de cada usuário e seu poder 

aquisitivo, em sua grande maioria possuem preços exorbitantes devido à qualidade do produto 

além de seu acabamento, materiais utilizados em sua fabricação, mas principalmente as marcas 

que os mesmos representam que os colocam em patamares elevados, como Rolex, Hublot, Cartier, 

Omega dentre outras. 

Os relógios são utilizados nos pulsos de pessoas com gtrande poder aquisitivo como modelos, 

atores, músicos, empresários, tornando-o não só um produto com uma simples função 

estabelecida, mas praticamente um acessório elitista que também comunica muito sobre quem o 

usa.  

Mas mesmo relógios de marcas consideradas claramente inferiores, também possuem seu preço 

alto, fazendo com o que a grande maioria do público, influenciados pelo público alvo dessa mesma 

classe elevada procurem e optem por produtos de qualidade inferior e duvidosa. Por vezes, é 

comum que os consumidores optem por produtos falsos, conhecidos como as famosas réplicas, 

para assim tentarem alcançar tal relevância na sociedade através desse acessório agravando as 

diferenças sociais. Isso demonstra que os consumidores estão dispostos a pagar qualquer preço por 

esses produtos, mesmo sem saber o motivo de esse preço ser tão elevado, mas o compram 

principalmente pela posição social que ele a disponibiliza. 

Dessa forma, percebe-se que quem não pode pagar (para também alcançar essa falsa idealização 

social) compra produtos falsos, ou de qualidade inferior. 

“(...)O valor de um objeto de luxo deriva muito mais daquilo que o consumidor obtém dele do 
que daquilo que o fabricante nele inclui. É resultado de inúmeros componentes subjetivos, num 
mix que pode incluir satisfação pessoal, desejo de pertencimento social, de distinção, de status. 
Em suma, o valor de um objeto de luxo vem especialmente dos sentimentos que ele 
desperta.”( http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/relogios-de-luxo-
tradicao-e-tecnologia-na-disputa-pelos-pulsos-mais-cobicados/86615/) 

Objetivos gerais:  

Esse projeto acadêmico (TCC)  tem como objetivo propor e criar um conceito de relógio de pulso 

pertencente ao segmento luxuoso para o publico jovem do mesmo cenário/perfil e utiliza como 

roteiro a pesquisa da preferência dos consumidores em produtos com maior apelo ao design, 

questionando o que de fato é considerado um produto de luxo, e quem deve ou não possuí-los, 

através da utilização de materiais com uma maior simplicidade e com custos menores, portanto 

inferiores aos utilizados pelas demais marcas, dando destaque a alguns mais sofisticados 

justificando o posicionamento do mesmo nesse segmento. 

Lava-se também em conta o contraste de materiais rústicos e refinados provocando um breve 

questionamento sobre o consumo, por parte desse público que atende esse mercado que compra 

sem saber o motivo dele possuir tal preço e o quanto eles acabam influenciando os demais de 

classes menos favorecidas monetariamente e também socialmente.  

Objetivos específicos: 

Após a determinação de um roteiro de desenvolvimento de pesquisa e materialização da forma 

(relógio), serão também realizados estudos básicos em Color & Trim, procurando compreender ao 



máximo a utilização de tais materiais e cores, com a finalidade de estudar a aplicação de diferentes 

formas de intercambio dos materiais rústicos com os mais refinados, aperfeiçoamento das 

ilustrações, definição e construção do conceito criado além da criação de um protótipo funcional 

do relógio de pulso, criando apenas o que se trata do design exterior (a pulseira, mostrador, 

ponteiros, caixa e botões). A parte mecânica será utilizada de um relógio já existente.  

Método, Roteiro e Fundamentação Teórica: 

Conforme o decorrer dos levantamentos de projeto baseado em roteiro prévio, foi considerada a 

metodologia a ser aplicada nesse projeto seguindo partes da base de Bruno Munari, que descreve 

um roteiro de projeto baseado em passos, onde a principal orientação é identificar inicialmente o 

problema, iniciar a fase de coleta de dados procurando atender todos os componentes que definem 

esse problema e então começar a projetar e fazer experimentações com um modelo para encontrar 

a possível solução (passos). 

Assim que definido o problema, analisar os principais materiais utilizados pelas referencias 

projetuais, em relação ao valor por meio de pesquisas de mercado e bibliográficas, para que se 

possa saber o que já foi projetado pelas demais concorrências, fabricantes do mesmo objeto de 

estudo abordado neste projeto, para procurar apresentar a justificativa buscada no conceito 

principal e que possa chegar numa solução final, além da leitura de autores antropólogos para que 

possa ser entendido e justificado esse questionamento ao consumidor, pois acaba entrando no 

conceito do consumismo influenciado pelo classicismo, para então poder iniciar o processo de 

experimentação e criação. 

Método de projeto descrição de processo: 

Outro passo comum para um roteiro de projetos é a concepção de painéis semânticos focados no 

publico alvo, destacando o conceitos como público, humor, forma e detalhes (entre outros). O 

próximo passo, seria a definição de materiais, sketches de idealização (para chegar na forma e nas 

definições de encaixes), intercambio de peças e materiais do produto, definir e ilustrar as mais 

relevantes, propostas para poder ter uma primeira visão de como será o resultado, definir suas 

principais dimensões e dar inicio a criação e experimentação do protótipo funcional para chegar a 

uma solução final dentro do conceito estabelecido. 

Fundamentação inicial: 

Ter o poder de possuir o tempo em seu domínio é algo que a humanidade almejava desde a criação 

dos primeiros relógios de sol, onde acompanhavam o tempo através da sombra projetada pela sua 

luz. Centena de anos depois foi concebido o primeiro relógio mecânico, aproximadamente por volta 

do século X, movido por pesos de pedra. Então, o relógio foi se tornando algo muito presente e 

necessário na vida das pessoas, foram quando elas passaram a carrega-los, tornando-os assim 

objetos portáteis no século XVI, através das mãos de incríveis artesãos que conseguiram adaptar a 

escala reduzida o que seriam os mecanismos dos mesmos para que tal produto pudesse ser de fato 

funcional, até que no século XIX pudessem ser uma produção industrial, tendo como os primeiros 

relógios de pulso feitos em 1880 encomendados pela marinha de guerra alemã (LOHBERG,2007). O 

que deu início a era da ascensão deste mesmo produto, tantos anos depois.  



Com a grande repercussão desses já considerados acessórios, os mesmos foram se expandindo 

tanto que foram divididos em subcategorias, onde os produtos de luxo se destacaram, não apenas 

pelos seus atributos funcionais, como mostrar as horas, cronometrar, ser à prova d’água ou possuir 

cronógrafo dentre outros, de manufatura ou estéticos com materiais extremamente caros e/ou 

raros ou exclusivos, mas sim sociais, pois possuem o poder de transmitir todo um requinte/status 

e personalidade de cada usuário, sendo assim, a percepção de algo superior, classificando-o na 

sociedade. “Os bens de consumo apresentam-se, pois, como poder apreendido e não como 

produtos trabalhados (BAUDRILLARD, 2005, p.22).” 

Com esse atributo vindo junto com a compra desse mesmo produto, pessoas de classes sociais com 

menos poder aquisitivo, acabam criando um desejo de querer ter a posse desse e de outros 

produtos que também conseguem classifica-los dentro da sociedade, mas no caso específico desse 

acessório, torna esse desejo de ascensão social mais visível, principalmente pelo motivo da compra, 

pois não há mais a real necessidade de possuir um produto como este, pela grande expansão do 

uso de smartphones, que além das inúmeras funções que os mesmos podem fazer, englobam todas 

que existem no relógio de pulso além da sua principal que é informar as horas.  

“[...] é necessário entender melhor o que a alta relojoaria representa, lembrando conceitos que 
envolvem os produtos de luxo e que os afastam do raciocínio puramente utilitarista. Nesse 
universo, não é a função que determina o valor de um objeto 
(http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/relogios-de-luxo-tradicao-e-
tecnologia-na-disputa-pelos-pulsos-mais-cobicados/86615/)”. 

Fazendo com que ele, nesta subcategoria específica torne-se muito mais um acessório elitista, 

diante do que ele era no passado, com a atual principal “função” de mostrar a posição na sociedade 

que esse indivíduo que o possui se encontra ou que gostaria de se encontrar. 

“[...] nunca se consome o objeto em si ( no seu valor de uso)- os objetos (no sentido lato) 
manipulam-se sempre como signos que distinguem o individuo, quer filiando-o no próprio 
grupo tomado como referencia ideal quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a 
um grupo de estatuto superior[...] Diferenciar-se equivale sempre a instauras a ordem total das 
diferenças, que constitui sem mais o facto da sociedade total e ultrapassa inelutavelmente o 
indivíduo.” (BAUDRILLARD, 2005, p.60) 

Desta forma, o relógio de pulso voltado para o mercado e público de luxo, transmite seu valor, pelo 

o que ele representa para cada usuário, muitas vezes uma posição social relevante. Visto que seu 

valor comercial e emocional tende a classifica-los socialmente, por meio de sua forma quase que 

padronizada, materiais nobres e muitas vezes exclusivos de cada marca e métodos de produção 

praticamente artesanais, este conceito trará uma visão diferente do que é considerado produto 

presente no segmento luxuoso, por meio de um design com mais personalidade e materiais mais 

comuns e baratos com exceção de poucos mais elegantes e refinados, para que possa ser 

posicionado nesta mesma categoria, sendo assim, questionando a esse publico o valor que pagam, 

mostrando o contraste destes mesmos materiais, rústicos/pobres e comuns e refinados/elegantes.  

Mecanismo e detalhes do objeto de estudo (relógio): 

Um fator muito importante no valor de um relógio e principalmente o que muitas vezes o justifica 

em tal posição de mercado, neste caso o luxuoso, é o tipo de mecanismo do mesmo. Onde existem 

três tipos desse movimento, os elétricos, portanto mais baratos, pois necessita a constante troca 



de bateria, além da sua simplicidade e menor quantidade de componentes, os mecânicos, que 

acabam sendo mais caros, não só pela imensa quantidade de peças e componentes, mas por não 

necessitar de uma bateria, podendo fazê-lo dar corda, e a junção de ambos, também conhecido 

pelo movimento de Quartzo, que além de mais preciso e eficiente do que os demais; acaba se 

tornando mais barato do que um manual, porém também carecem de energia elétrica, sendo assim 

necessitando de manutenções. 

No caso do movimento mecânico, além de mais tradicional e preciso, alguns possuem o mecanismo 

automático, criado por Abraham Louis Perrelet em 1770, onde de inicio fora aplicado em relógios 

de bolso, pela época em que foi desenvolvido, o que dificultava tal mecanismo, pela falta de 

movimento suficiente para que ele pudesse funcionar corretamente sem parar, o que só acabou se 

tornando possível nos relógios de pulso, por sua constante movimentação. Portanto mais 

futuramente foi estudado, aperfeiçoado e até patenteado por outros relojoeiros até que Hans 

Wilsdorff inventou o modelo que funciona com perfeição até hoje (LOHBERG,2007). 

Por ter tal vantagem no mecanismo, e um profundo cuidado na organização de seus inúmeros 

componentes, se tornando uma produção muitas vezes manual, o automático possui um preço 

mais elevado, sendo quase que nula necessidade de manutenções no mesmo, o que o justifica e 

posiciona no mercado de luxo, mesmo que muitos consumidores não saibam de tal complexidade 

para se justificar em tal valor de mercado.  

Outro detalhe observado, é que o mecanismo influencia não só em seu valor, mas também na sua 

forma, ou seja, roteirizar um projeto de produto observando primeiro seus componentes pode 

fazer como que o roteiro (passos) de projeto, bom como o projeto final sejam modificados.  

“Exteriormente, os relógios automáticos muito pouco se distinguem dos relógios com corda 
manual: são com frequência ligeiramente mais grossos, porque o rotor, feito a partir de um 
metal denso e que o qual tem de poder girar livremente sobre o eixo central, está colocado 
sobre o fundo da caixa. Cada vez que o pulso muda a posição do relógio, o rotor oscila. São 
necessárias perto de 150 rotações do rotor para uma rotação do eixo da mola (LOHBERG,2007, 
p.126).” 

Pode-se no início de um roterio de projetos, considerar o que acabará trazendo uma exclusividade 

a mais no design do produto, diferenciando-o dos mais comuns e mais baratos. 

Detalhe projetual (mostrador): 

Para um relógio, outro aspecto que agrega ao design seja ele mais moderno ou mais tradicional, 

um fator muito importante a ser considerado é o mostrador, que muitos identificam como o cartão 

de visita do relógio, pois é ele quem sugere aspecto e emoção e “[...] as firmas de qualidade 

empregam muita fantasia e esforço na sua criação estética [...] (LOHBERG,2007, p.182).” Pois é nele 

em que o consumidor mais vai olhar, e é o que se vê primeiro quando se olha para tal produto, 

devido a essa grande importância é gasto muito tempo, dedicação e dinheiro por parte das 

relojoarias em sua produção, onde muitos são esmaltados e polidos á mão.  

Portanto este projeto tem como base um conceito inicial roteirizado trazido pelas coleções de 

inverno do Rapper e Fashion Designer Kanye West, Yeezy Season’s, que também se posiciona no 

mercado de luxo da moda, segundo o padrão em seus preços exorbitantes. 



O produto tem um preço alto e utiliza-se de tecidos claramente inferiores às demais grifes, 

utilizando materiais que a priori parecem mais simples e de qualidade duvidosa.  

Por exemplo, para a concepção de uma pulseira diferente e mais rustica e visivelmente mais barata 

(neste projeto), comparando com as mais tradicionais (que costumam utilizar o couro, muitas vezes 

de crocodilo, num subsegmento mais casual, dentro dessa categoria de luxo), é sugerida uma base 

visual nessas mesmas coleções, porém mais especificamente a coleção Yeezy Season 3, que se tem 

muito presente a utilização de tecidos de malha, mais especificamente o moletom;  que “[...] são 

fabricadas a partir da interligação de laçadas [...] A malha tende a ser confortável por ser elástica, 

mas isso também faz com que ela possa esticar até se deformar e encolher com o calor, 

especialmente se for feita de lã (UDALE, 2008, p.78).” 

Também demonstram ligações semânticas no sentido da aparência do material, a agasalhos de frio 

esportivos de acesso à praticamente todos os públicos, seguindo a mesma linha de materiais 

apresentados nessa coleção, visando à simplicidade do mesmo e seu custo, classificando-o como 

rústico em comparação aos tradicionais, à pulseira desenvolvida tem como principal material em 

sua concepção, o moletom.  

Linguagem e Identidade de Design: 

Atualmente existem diversas vertentes do design no que se trata de sua linguagem, para muitos 

produtos diferentes, desde produtos mobiliários até automóveis, onde o relógio de pulso também 

se encontra. Portanto para a definição de uma linguagem de design com mais personalidade esta 

sendo levado em conta uma linguagem mais tradicional na forma, tentando trazer a mesma 

simplicidade buscada nos materiais definidos anteriormente em roteiro de projeto durante as 

orientações com o professor orientador, porém sem cair no conceito forma função muito abordado 

pela Bauhaus em seus projetos, mas tentando trazer parte dele na questão de fazer um design sem 

excessos, para que seja de maior destaque a escolha de materiais colocados no produto. 

Procura-se algo mais emocional e não tão racional. Um exemplo muito bem explorado de um 

conceito que traz essa mesma ideia de focar na utilização de diferentes materiais, é a linha de 

produtos Onyx trazida pelo Estúdio Peugeot Design Lab, que diferente do estúdio de design 

automotivo, já estabelecido pela marca, propõe uma especialização em produtos diferentes do 

âmbito automotivo, apesar de também projetar alguns de seus veículos conceitos e principalmente 

alguns Showcars; nesta linha de produtos, é muito bem introduzido esse conceito de contraste de 

materiais, onde é mostrado um produto lapidado de uma matéria prima totalmente natural para 

algo mais industrializado e controlado, causando esse contraste elegante que mostra os dois lados, 

tanto algo rústico quanto algo mais refinado.  

[...] respeita sempre uma idéia comum: a união, atravéz de um claro e pronunciado corte, entre 
hiper materiais -technologicos - fibra de carbono, fibra de vidro, alumínio, ... - e de matérias-
primas e naturais - rocha, madeira, pedra. 
(http://www.peugeotdesignlab.com/en/projects/onyx-projects/onyx-sofa /tradução livre). 

Hoje, são utilizados principalmente materiais como fibra de carbono, fibra de vidro, materiais de 

impressão 3D, newspaperwood e o cobre; mostrando esse lado mais industrializado portando algo 

mais refinado como também os materiais pedras, rochas, jaspe ferroso vermelho, madeira; 

mostrando o lado mais natural (materias primas), portanto algo mais rustico, dentre outros 



abordados nesses produtos que variam des-de esculturas, mobiliarios, automóveis e produtos de 

iluminação.  

Tendo como principal referencia levando em consideração esse elegante contraste de materiais, 

mas trazendo uma simplicidade na forma, sem muitos escessos, cheguei a três palavras chave 

dentro de três orientações que ajudarão junto aos moodboards (painéis semânticos) no 

direcionamento da etapa de anti-projeto/ criação, juntamente ao publico-álvo que são; 

Projeto roteirizado com base em painéis semânticos: 

 Publico-Álvo: Masculino; 25 á 30 anos; Feição á produtos com mais apelos de personalidade e 

design 

 

Figura 4 - Painel Semântico 

 

Humor: Rude; Conturbado; Expressivo 

 

 

Figura 5 - Painel Semântico 

 

Superfície: Smooth (suave); Tensionado; Transição 

 



 

Figura 6 - Painel Semântico 

 

Detalhes: Precisão; Chanfrado; Alinhado 

 

 

Figura 7 - Painel Semântico 

 

Avanço de projeto - Paleta de cores:  

Para a definição da paleta de cores, que mais que tudo também tem que se comunicar com o 

publico alvo definido no reteiro inicial, pois “[..] a cor é um elemento fundamental para a percepção 

de uma coleção, pois é o que o cliente vê primeiro (UDALE, 2008, p.112).” Baseado nos conceitos 

abordados para a execução deste projeto acadêmico, na coleção de inverno Yeezy season 3, 

percebe-se muito a presença de tons pastéis mais terrosos, mostrando principalmente as cores dos 

tecidos utilizados, porém em suas coleções anteriores, as cores mais predominantes e também 

principalmente tons neutros. Já no caso do conceito trazido pelos produtos Onyx, as cores são 

consequências dos materiais utilizados. 

Varias razões motivam a escolha de uma cor: ela pode se relacionar a uma estação, ao perfil de 
um cliente, ao tipo de tecido disponível ou ao conceito do designer, bem como ser influenciada 
por informações de tendência (UDALE, 2008, p.112). 

Portanto assim sendo baseado nos conceitos explorados acima, foi considerada a utilização de tons 

mais neutros, mas também as próprias cores dos materiais utilizados, porém com o intuito de trazer 

certa elegância e certo incômodo. 

Há cores que nos deixam deprimidos enquanto outras elevam nosso estado de espirito; [...]O 
azul é considerado uma cor serena, enquanto o preto e o cinza são vistos como depressivos[...] 
Certas cores como o vermelho, o azul-marinho, o preto, o branco e o marfim, são tão básicas 
que sempre estão na moda para o uso final no mercado de massa, As cores de roupa masculina 



tendem a utilizar essas cores mais seguras no mercado de massa e no mercado sofisticado 
(UDALE, 2008, p.115, p.116). 

W.I.P - Work in Progress 

A partir deste ponto, o TCC está em análise e discussões, já iniciadas nas orientações com o 

professor orientador que indica diversas bibliografias e exemplos de trabalhos; em discussões no 

coletivo de orientandos do professor orientador e em encontros como o grupo Concepção-

Materialização no VII Seminário de Roteiristas e outros. Deste ponto em diante o projeto ainda está 

em progresso. 

Procedimentos operacionais de projeto, Coleta de dados e Pesquisa de Mercado: 

Tendo estabelecido o cenário de o público que consume essa categoria de produto, e uma 

linguagem de design já definida, devido a enorme quantidade de marcas e modelos presentes no 

âmbito luxuoso, o posicionamento deste conceito de relógio tende a estar presente no MID-RANGE, 

onde os valores variam entre 500 á 999 dólares, onde estão posicionadas marcas de luxo para o 

publico masculino como; Reymond weil, Zodiac, Hamilton, Philip Stein, Louis Erard, Movado, 

Frederique Constant, Mougin & Piquard, Victorinox Swiss Army, Edox, Gevril e Mido. 

Anteprojeto: 

Após definidos os principais conceitos abordados no projeto, é dado inicio á fase de criação, onde 

é direcionado primeiramente através de sketches (desenhos rápidos) de idealização seguindo os 

moodboards já criados, onde é abordado, todo o estudo de forma, intercambio de materiais, por 

meio de encaixes, além da definição das dimensões do produto e principalmente suas proporções 

visando o conjunto dos seus componentes exteriores. “Observação é uma das principais 

características para um bom designer, saber enxergar nos detalhes, ver o que poucos veem, para 

criar algo que poucos criariam.” (MORITA, 2013, p. 70). 

 

 

Figura 8 - Início de Sketches referenciados no roteiro inicial 

 

O roteiro seguiria em:  Desenho; Condicionantes do projeto; Configurações; Projeto Final; 

Detalhamento. 
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Animação, o mundo através dos olhos de uma criança  

 

Pollyanna Rafaelle Vanderlei Alves  205 

 

Resumo: 
Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
- Materialização. O trabalho apresentado tem base no trabalho de conclusão de curso de Design com o tema: 
O mundo através dos olhos de uma criança. O presente Trabalho de Conclusão de Curso consiste na criação 
de uma animação experimental procurando representar a maneira que o mundo pode ser visto através dos 
olhos de uma criança. Intrínsecos na animação, estão conceitos de Design de Personagem e Produção 
Audiovisual. Através de pesquisas e analises do tema, foram utilizadas técnicas experimentais, com a intenção 
de se obter um resultado de animação original, e um roteiro espontâneo que procura representar a 
imaginação e criatividade da criança.Para conseguir obter resultados próximos a realidade da imaginação da 
criança, foi necessário fazer uma pesquisa de campo com crianças entre 5 e 12 anos de idade, todo o material 
foi analisado e separado de acordo com a necessidade do roteiro, dentre esses materiais estão presentes os 
desenhos originais das crianças, para a parte visual da animação, e áudio para a parte de sonorização da 
animação. O roteiro também apresenta resultados de conceitos e discussões do Grupo de estudos 
especialmente montado para o evento com o nome de Concepção-Materialização. O trabalho, por se tratar 
de um TCC (trabalho de conclusão de curso)  ainda esta em progresso (WIP - Work In Progress). 
Palavras chave: roteiro, concepção, experimentação, infância, animação. 
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This article seeks to answer the seminars Stories Screenwriters 2016 event within the Panel: Design - 
materialization. The work presented is based on work completed course design with the theme: The world 
through a child's eyes. This Work Completion of course is to create an experimental animation trying to 
represent the way that the world can be seen through a child's eyes. Intrinsic in the animation are concepts 
design character and Audiovisual Production. Through research and theme analysis, experimental techniques 
were used with the intention of obtaining a result of original animation, and a spontaneous road map that 
seeks to represent the imagination and creativity of criança.Para achieve results near the child's imagination 
to reality it was necessary to do field research with children between 5 and 12 years old, all the material was 
analyzed and separated according to the need of the script, among these materials are present the original 
drawings of children, for the visual part of the animation and audio to the sound part of the animation. The 
script also presents the results of concepts and studies Group discussions specially built for the event with the 
name of design-materialization. The work, because it is a CBT (completion of course work) is still in progress 
(WIP - Work In Progress). 
Keywords: map, design, test, childhood, animation. 

 

Introdução: 

O projeto de TCC apresentado neste painel procura sugerir as pessoas uma visão um pouco 

diferente do que conhecemos como o é mundo hoje, através da imaginação e criatividade de uma 

criança, e também tenta encontrar caminhos para desvirtuar nossos costumes de querer sempre 

interpretar algo, ou saber a explicação de tudo, deixando aflorar-se nossa imaginação e 

preconcepção das formas, linhas, pontos, ritmos e sons, mudando assim nossas ideologias sobre o 

que é novo, e trazendo de volta a experiência do descobrir.  

Para isso pretende-se criar uma animação com a ajuda de crianças (pensamento destas), 

independentemente de ser algo “explicável” ou não, através de técnicas próprias, propondo algo 

um pouco diferente do que o mercado propõe atualmente, e assim tornar esse projeto além de 

inovador, também atraente, principalmente aos profissionais das áreas de artes, pais, e cuidadores 

de crianças. 

Existem diversos tipos de animação e diversas técnicas que têm objetivos diferentes e públicos 

diferentes. A animação experimental baseada em roteiro prévio que é o tipo de animação escolhida 

para esse projeto, tenta por essência ser algo diferente ou não convencional. Essa “técnica” foi 

escolhida pois se mostra apropriada para o tema O Mundo Através Dos Olhos De Uma Criança, 

devido a sua gama de possibilidades de criação e sem nenhum vinculo a algo já existente e comum 

no mercado, que é exatamente o que foi estudado em relação a infância e sobre o que é uma 

criança. Apesar de ser um assunto com muitas vertentes esse projeto procura analisar a capacidade 

criativa de uma criança por sua natureza, e traz uma reflexão de que quando nos tornamos adultos 

muitas vezes esquecemos de como é ser uma criança e consequentemente esquecemos de como 

sermos nós mesmos.  

Estuda-se a animação porque o assunto se mostra amplo, já que o público começa a gostar de 

desenhos animados desde a infância, e esse costume pode permanecer até a vida adulta.  

O que difere os públicos é a forma como esse desenho animado é feito e também o seu conteúdo, 

podemos ver isso em desenhos animados como: Os Simpsons, American Dad, Beavis and Butt-

Head, South Park, entre outros, que não são aconselhados para crianças. 



O público escolhido para ser alcançado neste projeto é os que já se consideram adultos, e que já 

não têm a mesma capacidade de interpretação do mundo como uma criança, e isso pode variar de 

acordo com a pessoa. Porém esse projeto pode ser apreciado por qualquer amante da animação, 

pelo fato de ser uma experimentação conceitual.  

A animação hoje ganha mercado visando o público infantil, com desenhos, em sua grande maioria, 

educacionais e pedagógicos, que evoluem cada vez mais seus meios técnologicos, através do 3d 

por exemplo, para atrair a atenção das crianças e adultos, que é o que chamamos de Appeal ou 

Apelo na produção de animação. Deixando para trás um pouco da dramaticidade dos desenhos 

clássicos, os desenhos animados em 3D têm ganhado o mercado por conta da estética e da sua 

comicidade, atraindo mais do que o público infantil. Temos como referencia disso desenhos como, 

Detona Ralph, Shrek, Procurando Nemo e outros, que lotam as salas de cinema de adultos e 

crianças de todas as idades.  

Dados considerados sobre a Infância: 

Ao passar das gerações, as pessoas parecem descobrir fatos novos em relação às crianças, suas 

vontades, prazeres, descobertas, etc. e por conta disso as crianças têm ganhado espaço próprio na 

sociedade (AIRES, 1986). Tratando-se de uma animação que pretende retratar o olhar e a percepção 

de uma criança, foram estudados livros referentes ao assunto que, por sua vez abordam teorias de 

grandes estudiosos do assunto como: Piaget e sua teoria sobre o desenvolvimento humano; Freud, 

criador da psicanálise e os mistérios do inconsciente humano; Watson, principal responsável pela 

teoria de comportamentismo (behaviorismo); Rousseau, sobre a liberdade do homem e as 

instituições educativas; e Vygotsky, pioneiro no conceito de desenvolvimento intelectual de 

crianças em função da sociedade e condições da vida.  

Após o estudo destas teorias pôde-se concluir que ser criança não é uma fase simples da nossa vida, 

é quando nós começamos a definir nossas opiniões e formar nosso caráter, de forma diferenciada 

de um adulto, porém com a mesma importância. Quando adultos não conseguimos mais fazer 

coisas de criança, ter a criatividade e imaginação de criança e nem pensar como uma criança, 

queremos sempre mostrar “maturidade” em nossas atitudes e nosso dia a dia. Infelizmente isso 

acabou transformando cada pessoa em algo que ela realmente não é, algo que é formado pela 

sociedade e seu meio, fazendo com que mentíssemos para nós mesmos, esquecendo quem 

realmente somos ou quem éramos antes de “amadurecer”. 

É importante citar algumas palavras de Larrosa (2015, p.33) em Pedagogia Profana, de como as 

crianças são tratadas hoje e como elas deveriam ser:  

[…] se alguém pode parecer culpado sem sê-lo, também pode parecer inocente sem sê-lo. 
Segundo nos conta o Jean Jacques adulto, o episódio de Bossey ensinou o pequeno Jean 
Jacques a manejar com as aparências, ensinou-o a mentir. E quando alguém aprende a mentir, 
tralari tralará, aprende também, em seguida, a mentir a si mesmo. 

E foi assim que nossa inocente criatura se fez uma pessoa maior de idade. O motivo pelo qual 
as pessoas de maior idade são de maioridade é porque esqueceram que foram crianças [...] 
Para serem maior de idade confortavelmente, as pessoas na maioridade têm de pensar que as 
aparências são a realidade, que o deserto é o paraíso, que a mentira é a verdade. [...] E foi isso 
o que ocorreu na conversão de Vincennes: a queda permitiu recuperar o esquecimento do 
esquecimento. (LARROSA, 2015) 



O ocorrido nesse trecho foi que Jean Jacques (um dos pensadores citados no livro de Larrosa) 

literalmente caiu na real, ele se lembrou de quem ele realmente era e que tudo o que ele achava 

que era até então não passava de uma mentira que ele mesmo inventou para poder se encaixar e 

se encontrar na sociedade. Talvez todos nós sejamos Jeans Jacques que ainda não caíram na 

realidade e não lembramos de quem realmente somos, talvez estejamos mentindo sem perceber, 

cabe uma reflexão sobre esse assunto, de que assim seria muito mais fácil entendermos como 

funciona a mente de uma criança e como ela vê seus problemas de criança, e suas atitudes e 

comportamentos seriam facilmente entendidos. 

Durante essa etapa, estamos sob o comando do mundo adulto, absorvendo aquilo o que somos 

submetidos ou até mesmo bombardeados, filtrando todas essas informações e colocando em 

prática aquilo que acreditamos (por sermos ensinados assim) que seja o melhor para nós. Muitos 

teóricos já abordaram esse assunto com teorias bem diferentes, no livro O que é Criança o autor 

cita três desses teóricos que são Watson, Piaget e Freud, cada um deles com um ponto de vista 

diferente sobre o que é uma criança e como é a formação dela.  

Segundo a teoria de Watson (1924 apud DAMAZIO,1988, p.14) “o homem é plenamente adaptável 

e condicionado pelo meio que vive”, ou seja, a criança terá como base de seu comportamento e 

seus pensamentos aquilo que ela tem ao redor, ela não teria a capacidade de dizer o que é certo 

ou errado além daquilo que ela aprendeu a vida toda, ela seria totalmente “moldável”. Esse ponto 

de vista de Watson é compartilhado por muitos adultos durante séculos, onde as pessoas não 

acreditam que uma criança seja um sujeito por si só, e sim uma versão miniatura de um adulto, ou 

até mesmo uma extensão do adulto (DAMAZIO,1994) crendo que ele será como seus pais e seguirá 

seus passos e fará tudo em sua vida como lhe foi ensinado enquanto criança. Creio que esse é o 

ponto onde as pessoas podem estar enganadas, e já é algo notável na atual sociedade; cada criança 

tem sua própria personalidade, suas ideias, sua forma de ver, interpretar e sentir o mundo, cada 

uma faz suas próprias escolhas independente do que tenha aprendido na infância (pode ser que ela 

tenha influências, porém não é algo que tomaremos como uma certeza), é um tanto antiquado 

achar que a criança é totalmente manipulável e que ela irá se tornar aquilo que nós desejamos. 

Mas a questão é que no contexto social, existem regras nas escolas e nos lares que foram criadas 

com o intuito de nos tornar maduros depois de uma certa idade, o que leva a criança a se tornar 

cada vez menos criativa, e usar menos a imaginação para coisas que são rotineiras no dia-a-dia dela. 

É de grande percepção que depois de adultos não temos tanta facilidade para criar ou nos 

expressar, e para conseguirmos nos inspirar precisamos de muito exercício mental.  

O lado negativo que caminha paralelamente é no sentido contrário à evolução tecnológica. É 
uma tênue barreira que separa os dois lados e, eventualmente, os limites são rompidos. A 
facilidade de encontrar os textos prontos, imagens e vídeos na internet estão desestimulando 
o “saber” e afastando as crianças da leitura dos livros, das experimentações, das habilidades 
motoras, do convívio social e da capacidade de se intelectualizar utilizando o cérebro como 
armazenamento e laboratório criativo [...] (MATTA 2015). 

Percepção da criança: 

A percepção de uma criança é diferente da percepção de um adulto, pelo fato de estarmos em 

desenvolvimento nossa percepção acaba se desenvolvendo ao decorrer da vida. Portanto, “as 



percepções da criança, inclusive as percepções de tempo e de espaço, ainda são primitivas e 

distintivas, e passará muito tempo até que se tornem as percepções que são características dos 

adultos” (VYGOTSKY & LURIA, 1996, p.157). 

A diferença da percepção de um adulto para a percepção de uma criança é a experiência, quando 

crianças, percebemos o mundo somente com nossos sentidos e relações afetivas, então temos uma 

percepção primitiva e baseada em nos afetos; ao longo dos anos adquirimos experiências que nos 

fazem ter uma visão e percepção diferente do mundo, e desenvolvemos a memória, atenção, 

linguagem, etc. (TOASSA, 2009).  

As crianças são suficientemente capazes de ver; mas em troca, não possuem a capacidade de 
olhar desenvolvida; não usam seus olhos pelo prazer de usá-los, se não para secretos 
propósitos que só elas sabem. As coisas que eu recordo de ter visto com mais nitidez não eram 
particularmente formosas em si mesmas, mas resultavam interessantes ou cobiçáveis para 
mim, simplesmente porque me parecia que poderiam ser utilizadas para brincar (STEVENSON, 
2005). 

A criança é portadora de um olhar livre, indisciplinado, quiçá inocente, quiçá selvagem; 
portadora de uma forma de olhar que ainda é capaz de surpreender aos olhos. O adulto, de sua 
parte, é o proprietário de um olhar não infantil, mas infantilizado, isto é, de um olhar 
disciplinado e normatizado, para o qual não há nada que veja que não tenha sido visto antes. E 
é a criança quem ensina o adulto a olhar as coisas como pela primeira vez, sem os hábitos do 
olhar constituído (TEIXEIRA; LARROSA; LOPES, 2006). 

Sobre a criatividade infantil: 

Não encontramos facilmente um livro que trate especificamente da criatividade infantil, temos 

geralmente textos soltos que se referem à importância do estimulo da criatividade através de 

brinquedos, fantasias, livros sensoriais, e à infância de um modo geral. 

 

 

Figura 1 – criança brincando de médico. Fonte: www.globo.com/Revista/Crescer (2013, ed. 233) 

 

Segundo Freud (1920) é durante a infância que desenvolvemos as capacidades imaginativas, e que 

ao brincar as crianças retratam o mundo adulto ao seu redor (figura1), demonstrando o desejo de 

ser adulto, esse desejo auxilia em seu desenvolvimento para a fase adulta. Para Vygotsky 

(1930/1990), essas brincadeiras de criança que retratam a realidade delas e tudo que elas têm ao 

seu redor, não é apenas uma reprodução do que elas vivem, mas sim uma recriação em cima 

daquilo que elas necessitam, é uma combinação da realidade com a imaginação. 

Essa combinação acontece por conta de um processo de aprendizagem segundo Vygotsky 

(1930/1990 apud MOZZER; BORGES, 2008), e que conforme o adquirir de experiências, adquirimos 



materiais para a mente, devido a isso quando somos adultos desenvolvemos maior capacidade para 

direcionar nossa imaginação, porém sempre baseado em algo já vivenciado. 

Cientificamente falando esse fato deveria ser o oposto, pois o adulto ao adquirir mais experiências 

e materiais, deveriam ter mais imaginação que uma criança, que ainda é pobre ao se falar de 

experiência com o mundo. Para Vygotsky (1930/1990 apud MOZZER; BORGES, 2008) as 

experimentações da criança se devem a sua capacidade de reorganizar o mundo a sua maneira, e 

com o decorrer dos anos elas desenvolvem essa imaginação, amadurecendo seus pensamentos e 

outras funções psíquicas. Durante a adolescência adquirimos a capacidade de criar e mudar 

criticamente situações rotineiras, usando o intelecto juntamente com as emoções e necessidades 

primitivas, diferente de uma criança, onde ela apenas cria em cima daquilo que conhece como 

realidade, apenas alterando alguns fatos da mesma. 

W.I.P - Work in Progress 

A partir deste ponto, o TCC está em análise e discussões, já iniciadas nas orientações com o 

professor orientador que indica diversas bibliografias e exemplos de trabalhos; em discussões no 

coletivo de orientandos do professor orientador e em encontros como o grupo Concepção-

Materialização no VII Seminário de Roteiristas e outros. Deste ponto em diante o projeto ainda está 

em progresso. 
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O roteiro para desenvolvimento de produtos. Estudo de caso - Guarda-

chuvas.  

Marcelo Machado Lodygensky 206 

 

Resumo : 
Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
- Materialização. O projeto apresentado tem base em um trabalho de conclusão de curso de design, cujo 
mesmo pode se aplicar em “historias de roteiristas” devido a aplicação de um roteiro para uma conceituação 
e estudo progressivo do tema abordado. Entendendo-se que "histórias de roteiristas" pode envolver história 
além de processos e procedimentos para desenvolvimento de projetos e de seus roteiros para trabalhos em 
desenvolvimento. Tem como objetivo discorrer sobre o processo de criação de um trabalho de conclusão de 
curso que ocorre no segundo semestre de 2016. Utiliza-se de um  roteiro para descrever um processo do 
desenvolvimento, pesquisa e estudo do projeto de TCC o qual expõe desde as discussões sobre o tema a ser 
abordado no trabalho até o momento mais atualizado da pesquisa, (WIP Work In Progress). O trabalho de 
conclusão de curso tem em um dos seus objetivos apresentar os resultados das pesquisas oriundos de um 
projeto de TCC,  abordando desde o tema equivocado de guarda-chuva inflável e flexível  até  a atual proposta 
de um brinquedo de madeira baseado em pista de teste da Volkswagen com carrinhos da marca, assim 
propondo uma interação de crianças e adultos, além de apresentar em seu tema formas e texturas para maior 
interação infantil. Esse equívoco foi observado com maior ênfase nas discussões ocorridas durante o VII 
Seminário de Roteiristas dentro do grupo formado exclusivamente para esse evento com o nome de 
Concepção-Materialização sob orientação do líder do painel Prof. Dr. Célio Martins da Matta. 
Palavras chave: Roteiro, Design, Produto, Processos, Procedimentos. 
 
Abstract : 
This article seeks to answer the seminars Stories Screenwriters 2016 event within the Panel: Design - 
materialization. The presented project is based on a design course conclusion work, which can even be applied 
on "stories of writers" because the implementation of a roadmap for a progressive conceptualization and 
study of the topic discussed. It being understood that "stories of writers" can involve history as well as 
processes and procedures for development projects and their scripts to work in development. It aims to discuss 
the process of creating a course conclusion work that occurs in the second half of 2016. It uses a script to 
describe a process of development, research and study of the TCC project which sets out from the discussions 
on the topic to be addressed in the work to the most updated time of the survey (WIP work in Progress). The 
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completion of course work is in one of its objectives to present the results of the coming research of a TCC 
project, approaching from the wrong subject of inflatable and flexible umbrella to the current proposal for a 
wooden toy based on test track Volkswagen brand with cars, thus proposing an interaction of children and 
adults, and present in your theme shapes and textures for increased child interaction. This misconception has 
been observed with greater emphasis on discussions during the VII Screenwriters Seminar within the group 
formed exclusively for this event with the name of design-materialization under the guidance of Prof. panel 
leader Dr. Celio Martins da Matta. 

Keywords: Map, Design, Product, Process, Procedures. 

 

Introdução: 

Este artigo tem como objetivo apresentar um processo de roteirização e análise do 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso discorrendo todos os processos desde a 

primeira pesquisa de tema a ser desenvolvido até a manutenção do projeto atual.  

O trabalho de conclusão de curso exige a apresentação de uma metodologia e o desenvolvimento 

em si do projeto o qual tem como o tema a escolha do aluno. 

O tema desenvolvido na primeira fase do TCC foi guarda-chuva inflável e flexível que abordou as 

características dos produtos atuais (guarda-chuvas) além de desenvolver um olhar diferenciado 

buscando criticar a ineficiência projetual (falta de um roteiro de projetos), fabril e a quantidade de 

materiais utilizados. 

Ainda tratando do projeto do guarda-chuva, buscou-se também um entendimento mais amplo da 

função de proteger-se da chuva, assim analisando outras formas de resolver o problema e não 

apenas criando um novo modelo do produto.  

No andamento do processo de criação e pesquisa foi possível entender dentre vários aspectos a 

necessidade de solucionar diversos fatores que as próprias respostas das pesquisas apresentavam, 

sendo assim quanto mais se buscava solução, mais problemáticas eram encontradas, o que pode-

se considerar positivo para o projeto em si. 

Porém fatores determinantes das questões de engenharia do projeto guarda-chuva mostraram a 

inviabilidade do produto. 

Ainda assim o trabalho de conclusão poderia ter continuidade mas o esforço seria muito grande 

para uma solução baseada em muitas problemáticas, dessa forma, em consenso com o orientador, 

buscou-se a possibilidade de mudança do tema e projeto de pesquisa 

Mesmo após um avanço nas pesquisas sobre o projeto guarda-chuva, julgou-se mais produtivo 

iniciar novas pesquisas e reiniciar o processo de desenvolvimento de projeto, mas com uma 

proposta diferente. Esta proposta de trabalho baseia-se um brinquedo de madeira com 

características que abordam a rotina e educação de famílias contemporâneas. 

O proposto em roteiro inicial de projeto seria desenvolver a proposta em  material  com textura 

como madeira, que além de apresentar características bem definidas coloca o projeto num 

mercado importante difundido no Brasil, além de possibilitar maiores possibilidades de produção. 

Além da preocupação com o material o roteiro de projeto também deverá se preocupar em 

apresentar as características lúdicas, de brincar, além das emocionais, as quais deverão abordar os 

adultos. 



Sem a necessidade de segregar os temas, o brinquedo apresentará uma pista de madeira com 

características de uma pista de testes para carros, como, rampa, lombada, gangorra, dentre outros. 

Haverá também carrinhos para a interação com a pista, ele se apresentará na escala proposta em 

um roteiro inicial de projeto, além de características da marca de automóveis Volkswagen. 

A Volkswagen é a marca de automóveis escolhida para integrar no projeto pelo fato fazer parte da 

historia da vida de uma grande parcela da população assim com também faz parte da historia do 

país. Sendo assim abre uma possibilidade de atingir com essa historia parte dos responsáveis das 

crianças que utilizarão o brinquedo. 

Métodos: 

O projeto e seus processos deverão ser desenvolvido sobre a metodologia de Baxter por expor uma 

forma linear, mas que ainda permite alterações durante o processo de trabalho. 

Esta característica propõe a possibilidade de organizar os fatores em andamento do projeto e 

também executar alterações, quando necessárias, do mesmo o que encaixa com a proposta por ser 

um desenvolvimento com testes e analises de uso. 

Como roteiro, são iniciadas as analises no decorrer da pesquisa e testes deverão ser aplicados a 

crianças, usuárias e também aos seus pais ou tutores para entender o que se pode ser melhorado 

no conceito do produto. Com isso vem a necessidade de ao longo do projeto acontecer alterações 

as quais serão aplicadas. 

Dentro deste processo de desenvolvimento haverá pesquisa de mercado, de publico usuário, de 

materiais, pesquisa de ergonomia, de concorrente entre outras. Estas pesquisas deverão 

apresentar respostas e também outros problemas ainda não pensados, o que somara mais valor ao 

projeto. 

Roteirização da execução: 

O projeto devera ser segregado em duas principais partes, carrinhos e pista, sendo que os dois 

apresentarão características que se comunicarão, sendo que um será feito para o outro. 

Carrinhos: Os carrinhos deverão ser configurados no material madeira e levarão em suas formas a 

linguagem Volkswagen. 

Histórico e dados que serão utilizados em roteiro de projeto futuro: 

A linguagem Volkswagen: A Volkswagen é uma empresa de automóveis fundada em Wolfsburg, 

Alemanha em 1937 pelo governo alemão da época, o qual era controlado por Adolf Hitler. A 

companhia foi criada como, o nome já diz, o carro do povo. No período pós guerra quando o pais 

havia sido destruído, apareceu a necessidade de transporte individual de baixo custo. Sendo assim, 

junto com a marca foi criado o primeiro carro, Käfer na Alemanha, Beetle em grande parte do 

mundo e no Brasil como VW Fusca.  



 

Figura 9 Alemanha W.W. 

 

A marca chegou no ano Brasil no ano de 1953 com 

a perua Kombi e logo após veio o histórico Fusca, 

sedan, baratinha. O carro teve sua produção 

iniciada em 1951 sendo que um ano ante já havia 

sido importado para o país, desde então foi fabricado e Vendido durante 35 anos o que fez ter uma 

historia muito forte no país.  

                                     

Figura 10 - O fusca - símbolo W.W. 

 

Após anos de historia a marca apresenta um novo carro que 

também tem grande importância no Brasil. O Volkswagen Gol. 

Projetado para o país, foi lançado em 1980 tendo hoje 36 anos de 

produção ininterrupta e 27 anos de liderança de mercado, sendo 

assim um modelo provável conhecido de todos. Além de ser 

conhecido como o carro amado por muitos, ou por todos, afinal com 

mais de sete milhões de meio de veículos produzidos o carro é o 

carro mais vendido na historia do país, sendo existe grandes chances de a maioria já ter entrado 

em um Gol na vida. 

            

Figura 11 - Modelo mais vendido - Gol. 

 

Outro modelo que deixou e ainda deixa sua marca 

na indústria automotiva nacional é o VW Fox, 

também desenvolvido no país apresentou um 

conceito diferente de proporção o qual ganha espaço interno pela altura. Apresentado no ano de 

2003 como um carro urbano e familiar já supera um milhão de unidades comercializadas. 

                     

Figura 12 - Automóvel Fox - Líder de venda. 

 

Os três representantes citados já justificam em roteiro 

inicial a escolha da marca para o projeto estudado, 

afinal desde o inicio da industria automotiva no país a 

Volkswagen sem mostra presente com veículos que tiveram relevância tanto mercadológica quanto 

em questões tecnológicas e até sociológica. 



A escolha dos três modelos distintos é feita pelos motivos além da já citada importância histórica, 

também a questão de como serão trabalhadas as formas dos carrinhos.  

Os carrinhos deverão ser baseados nos modelos mencionados, porém com suas características 

principais trabalhadas e principalmente simplificadas para uma alusão aos modelos, tornando-os 

assim mais lúdicos e atrativos para as crianças. Para isso os modelos utilizados como base de estudo 

necessitam ter sua forma principal, ou linha zero do veiculo, bem distintas para uma fácil percepção 

do modelo. 

As alterações do veiculo para o brinquedo ainda estão em faze de pesquisa, após primeiras analises 

é possível perceber que algumas mudanças nas proporções do veiculo real precisam ser revistas 

para apresentar uma forma mais harmônica de um brinquedo.  

  

Figura 13  - Imagem fornecida em roteiro de 

produção 

 

  

Figura 14 - Elemento produzido com base na 

imagem inicial. 

 

 

A pista do brinquedo sugerido deverá apresentar características de textura, volume e formas para 

a melhor interação das crianças que alem de se divertir com os aspectos lúdicos, também terão 

acesso a informações diversificadas. 

As características buscadas nos modelo de pista serão baseadas principalmente num evento para 

de testes chamado “All-terrain tracks” situada no “Autostadt”, na tradução da língua alemã para o 

português significa cidade dos carros, podendo-se referir como um parque temático da Volkswagen 

onde se centraliza museus, restaurantes, cinema dentre outras atrações todas vinculadas com a 

marca. 

O All-terrain tracks oferece a oportunidade de testar os carros da marca em diversas situações off 

Road, como subidas íngremes, decidas, piso de pouca aderência, rampas laterais, gangorra dentre 

outras características.  

     Figura 15 - Pista W.W. 

 

Após a pista referencia definida, também poderá ser 

produzida em madeira, possibilitando assim o estudo 

para o desenvolvimento de formas e texturas 

diversas. 

Outra característica da pista é que ela deverá ser 

modular, ou seja, pode-se apresentar uma forma 



básica ou padrão, mas ainda assim ser alterada de acordo com o desejo do usuário. Essas 

características deverão ser resolvidas com partes modulares e diferenciadas do trajeto, assim 

podendo-se intercambiar peças tornando o traçado com múltiplas possibilidades. 

  
Figura 16 - Exemplos de Pistas em Madeira 

  
Figura 17 - Exemplos de Encaixes 

 

Com a união das duas partes do projeto, pista e carrinhos, poderia-se afirmar que a a proposta alem 

das já citadas é ao mesmo tempo que entretem a criança com a brincadeira ludica dos carrinhos na 

pista ou fora dela, tambem busca o interesse de quem já teve experiencia com os carros reais que 

são usados como referencia para o brinquedo. Esta proposta sugere uma maior interação dos pais 

com as crianças na hora de brincar o que pode ver considerada uma atitude educativa. 

W.I.P - Work in Progress: 

A partir deste ponto, o TCC está em análise e discussões, já iniciadas nas orientações com o 

professor orientador que indica diversas bibliografias e exemplos de trabalhos; em discussões no 

coletivo de orientandos do professor orientador e em encontros como o grupo Concepção-

Materialização no VII Seminário de Roteiristas e outros. Deste ponto em diante o projeto ainda está 

em progresso. 
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Roteiro para criação de programação visual para uma cerveja artesanal. 

Vinícius Uchima Uehara 207 
 

Resumo : 
Este artigo procura atender ao evento Seminários Histórias de Roteiristas 2016 dentro do Painel: Concepção 
- Materialização. O trabalho apresentado tem base em um trabalho de conclusão de curso. Um projeto de 
identidade visual, têm como objetivo passar uma série de informações por meio de 
elementos(figuras/imagens), como qualidade, tradição, competitividade etc. A diversidade de marcas de 
cervejas, nas prateleiras de supermercados brasileiros comprova o quanto essa bebida é consumida e 
também mostra que o mercado cervejeiro tem tido um considerável crescimento. Além das tradicionais 
marcas de cerveja, o consumidor brasileiro tem encontrado rótulos de cervejas artesanais. Este é um ramo 
do mercado cervejeiro, que tem tido um crescimento considerável nos últimos anos. Segundo pesquisas da 
SEBRAE, os consumidores de cervejas artesanais, não buscam apenas uma cerveja para beberem. Eles 
buscam mais qualidade, mais inovação, estilo, e preço, isso quer dizer que eles buscam uma experiência 
satisfatória, que os agradem e com isso possam se encontrar com outros consumidores de cervejas artesanais 
e relatem como foram suas experiências etc. É através destas e outras informações que este projeto de 
conclusão de curso, tem como objetivo a criação de uma programação visual para uma cerveja artesanal. 
Essa programação visual será criada seguindo um roteiro hipotético com base nas pesquisas das concorrentes 
do mercado.  O objetivo desta criação, é que essa marca se destaque em um mercado tão competitivo, como 
é o mercado cervejeiro; e também para que os consumidores criem um laço emocional, se apaixonem pelas 
marcas como a autora Aline Wheeler fala em seu livro. O roteiro também apresenta resultados obtidos 
individualmente permeando conceitos e discussões do Grupo de estudos especialmente montado para o 
evento com o nome de Concepção-Materialização. Por se tratar de um TCC (trabalho de conclusão de curso), 
o trabalho esta em processo (WIP - Work In Progress). 
 
Abstract: 
This article aims to show the process of creating a brand / visual identity for a craft beer, which make their 
consumers associate the image of Brazil. " According to Wheeler writer (2012), for a brand / company / 
product stand out, show up, draw more consumer attention in a market so full / filling, the brand must be 
strong, work well visually, even this branch of microbrews. Wheeler also says that a brand must work well 
visually, it is she who will communicate, pass the customer the quality of the product, the consumer is making 
a good choice. According to a survey of consumers of microbrews pointed out that the criteria for the choice 
for beer are: style, quality, indication and innovation, it shows that consumers are not going after just a beer, 
they go looking for a new experience. To this end, it has been researched and analyzed the market for both 
conventional beers, as the market of craft beers, the latter which is growing increasingly in the Brazilian 
market. Another item that was studied was trying to identify which picture / symbol that made people 
remember Brazil. Following is research, came to the conclusion that we could associate the image of Brazil, 
with the image of the Indian, these are the first inhabitants here and because they produce a drink based on 
corn or cassava, which is also fermented and sometimes mixed with fruit juices and may involve craft beer. 
After this conclusion, the Indian tribe was studied that produces this kind of drink, their cultures, beliefs 
etc.  The creation of the brand aims to make the consumer craft beer, refer beer with Brazil, create a loyalty 

                                                           

207 Artigo com referência em trabalho de conclusão de curso de graduação em  Design orientado por  

Célio Martins da Matta. Aluno do curso de Design, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: 

vinicius.uchima@gmail.com 

 

 



loop, a thrill bond with the brand, have a pleasant tasting experience and also to the brand of craft beer get 
featured in a branch that every day is gaining more and more different labels, it is a market sector that has 
had a growth in supermarket shelves. The script also presents results individually permeating concepts and 
studies group discussions especially mounted for the event with the name of design-materialization. The work, 
because it is a CBT (completion of course work) is still in progress (WIP - Work In Progress). 
Keywords: Writing, Design, Communication, Beer, Brand. 

 

Introdução: 

Este artigo tem como objetivo mostrar o processo de criação de uma marca/ identidade visual para 

uma cerveja artesanal, que façam seus consumidores associarem a imagem do Brasil”. Segundo a 

escritora Wheeler(2012), para uma marca/empresa/produto, se destacar, aparecer mais, chamar 

mais a atenção do consumidor em uma mercado tão cheio/ farto, a marca têm que ser forte, 

funcionar bem visualmente, ainda mais neste ramo de cervejas artesanais. Wheeler, ainda fala que 

uma marca, precisa funcionar bem visualmente, pois é ela, quem irá comunicar, passar ao cliente a 

qualidade, do produto, que o consumidor está fazendo uma boa escolha. Segundo uma pesquisa 

dos consumidores de cervejas artesanais apontaram que os critérios para a escolha para cerveja 

são: estilo, qualidade, indicação e inovação, isso mostra que os consumidores não estão indo atrás 

apenas de uma cerveja, eles vão a procura de uma experiência nova.  

Para tal, foi pesquisado e analisado o mercado de cervejas tanto convencionais, como o mercado 

de cervejas artesanais, este último que vem crescendo cada vez mais no mercado brasileiro. Outro 

item que foi estudado foi tentar identificar qual imagem/ símbolo que fizessem as pessoas 

lembrarem Brasil. 

Após está pesquisa, chegou-se a conclusão que poderíamos associar a imagem do Brasil, com a 

imagem do índio, estes os primeiros habitantes daqui e também porque os mesmos produzem uma 

bebida à base de milho ou mandioca, que também é fermentada, e as vezes misturada com sucos 

de frutas, podendo associar a cerveja artesanal. Depois dessa conclusão, foi estudada a tribo 

indígena que produz esse tipo de bebida, suas culturas, crenças etc. 

 A criação da marca visa fazer com que o consumidor da cerveja artesanal, remeta a cerveja com o 

Brasil, crie um laço de fidelidade, um laço de emoção com a marca, tenha uma experiência de 

degustação prazerosa e também para que a marca da cerveja artesanal ganhe destaque em um 

ramo que a cada dia tem ganhado mais e mais rótulos diferentes, pois é um ramo do mercado que 

vem tendo um crescimento nas prateleiras de supermercados.  

Métodos: 

A criação do logotipo terá como referências as marcas criadas pelo designer americano Randy 

Mosher, que criou o logo das cervejas artesanais brasileiras Colorado, Amazon Beer, entre outras e 

também da marca Tupiniquim. 

Essa escolha se deu pois estas apresentam uma proposta, parecida com a do trabalho de conclusão 

de curso, que é a criação de um logo de cerveja artesanal, que remeta a imagem do Brasil. 



  

Figura 1 – Marcas usadas como referência. 

 

Para entender um pouco melhor sobre marca. Foi feito um estudo e segundo o autor Strunck 

(2001), existem três tipos de marcas, a nominativa que é a combinação de letras ou números; a 

figurativa, que é basicamente figuras, elementos gráficos; e a mista que é a mistura de figuras e 

elementos gráficos com palavras, números. Sabendo disso, podemos já observar que a grande 

maioria de marcas de cerveja artesanal, são marcas mistas. 

Depois foi feita uma pesquisa de mercado, para poder conhecer as cervejas mais vendidas, tanto 

as convencionais e as artesanais, no mercado brasileiro. Após essa pesquisa de mercado também 

foi feita uma análise dos logos, para poder ver quais eram os elementos que mais se repetiam, quais 

as cores mais usadas e como era montado os logos. Das cervejas convencionais, pode-se notar que 

as cores mais utilizadas nas marcas, são o vermelho, que é uma cor que chama bastante a atenção, 

estimula as pessoas a tomarem decisões rápidas e também estimula o apetite; e a cor amarela, é 

uma cor clara e bem visível, passa uma sensação de diversão e também por ser também ajuda na 

decisão de opiniões. Também pode se notar que na maioria dos logos de cervejas convencionais, 

há presença de uma simetria, os logos são mais simples, contendo poucos elementos gráficos. De 

elementos gráficos, nota-se que sempre há o elemento do lúpulo e da cevada brotando de algum 

lugar, e em algumas podemos notar a presença da coroa ou estrelas fazendo referência a qualidade 

do produto. 

Nas cervejas artesanais, também notamos na maioria dos logos, a presença do lúpulo e da cevada, 

brotando de algum lugar, nas cervejas artesanais notamos que são utilizados elementos históricos, 

como a caravela, da cerveja Karavelle, também notamos que os animais são bastante utilizados, 

como o urso de óculos, da cerveja Colorado, e a coruja, na cerveja Coruja. Diferente das cervejas 

convencionais, as artesanais, utilizam de bastante elementos, tentando passar uma idéia/ sensação 

de camadas. 

O logo seguirá a mesma proposta dos logos usados como referência e também seguirá os padrões 

utilizados nos logos de cervejas artesanais 

Será utilizado a figura de uma índia, utilizando um cocar, este para fazer uma alusão da coroa 

utilizada nas cervejas para fazer referência a qualidade da bebida, pois a bebida indígena, similar à 

cerveja, só pode ser feita pelas mulheres e com isso podendo exaltar a mulher neste caso por 

apenas elas poderem fazer a bebida, diferente das cervejas convencionais que utilizam da presença 



da mulher, apenas para chamar a atenção. Também será feita uma pesquisa sobre a tribo indígena, 

suas crenças e culturas, como a pintura corporal, para assim conseguir utilizar algum grafismo, 

algum elemento gráfico ou alguma tipografia, para “montar” o nome da cerveja e assim 

complementar a marca, que irá ser mista, sendo composta pelo nome da marca e o elemento 

gráfico, neste caso a índia. 

       

Figura 2 – Pinturas corporais que servirão de referência. 

 

No dia dos seminários, após apresentar a idéia de criação, foi feita uma discussão sobre os 

seminários e foram levantadas idéias, já apresentadas aqui, que não estava em consideração, como 

utilizando a índia na marca, poderia exalta-la por ser elas quem fazem a bebida, e também pode-

se colaborar com o projeto dos outros membros presentes. 

Será feito vários estudos, para ver qual se adequa melhor a proposta inicial, e com isso eleger qual 

que deve ser utilizado, para assim poder passar para a etapa digital, e após isso a aplicação do logo 

em materiais e ambientes. 

W.I.P - Work in Progress: 

A partir deste ponto, o TCC está em análise e discussões, já iniciadas nas orientações com o 

professor orientador que indica diversas bibliografias e exemplos de trabalhos; em discussões no 

coletivo de orientandos do professor orientador e em encontros como o grupo Concepção-

Materialização no VII Seminário de Roteiristas e outros. Deste ponto em diante o projeto ainda está 

em progresso. 

Este trabalho é um caso bem iniciante, praticamente não tem pesquisa estabelecida, os dados do 

artigo são ideias para um roteiro inicial de projeto. 
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Resumo 
Com os novos meios de tecnologia digital, e de comunicação, a capacidade de produzir, reproduzir, registrar, 
arquivar, e transmitir imagens foi ampliada, sem, com isso, desenvolver-se novos métodos de análise dessa 
imagem, que possam dar conta dessa nova complexidade. Por isso justifica-se a necessidade de uma revisão 
integrativa da literatura de análise de imagem, com o intuito de revisar, em um primeiro momento, essa 
bibliografia, para, que em um segundo momento, seja possível desenvolver um novo método de análise de 
imagem, que possa dar conta dos novos desafios do discurso visual, na era digital: como, por exemplo, o uso 
mais intensivo da linguagem imagética, e a valorização da imagem como valor cultural e social. Pretende-se 
fazer, nessa pesquisa, uma revisão integrativa da literatura dos métodos de análise de imagem, buscando 
levantar seus principais conceitos, combinar os estudos e suas metodologias, integrando os resultados, 
combinando estratégias, promovendo a definição de conceitos, em busca de uma reavaliação das estratégias 
de análise visual, para, posteriormente, num novo projeto, desenvolver um método híbrido de análise 
iconográfica. Com esse método híbrido pretende-se tornar mais acessível aos professores e estudantes das 
instituições de ensino, principalmente para a graduação e pós-graduação, um método de análise de imagem, 
para que seja uma ferramenta eficiente que possa contribuir com a ampliação da alfabetização imagética do 
corpo discente e docente. Espera-se, com isso, promover uma ampliação do entendimento do discurso visual, 
discurso, esse, cada vez mais presente, nos novos meios de comunicação. Nesse momento serão revisados 
métodos de análise de imagem ligados à diferentes áreas de pesquisa. Da Semiologia e da análise de imagem 
de Roland Barthes, destacam-se seu entendimento da imagem como signo social e arbitrário, bem como sua 
análise que vai dos signos denotados, até os signos conotados.  Da Semiótica de Charles Sanders Peirce e as 
tricotomias universais da primeiridade, secundidade e terceiridade, apresentando uma organização sígnica 
de compreensão dos fenômenos que vai da iconicidade até a representação, perpassando a percepção das 
qualidades puras, as relações entre signos, e as representações que os signos promovem ao mediar os 
fenômenos e a consciência humana. Da Semiótica Discursiva de Algirdas J. Greimas e Semiótica Visual de 
Antônio Vicente Pietroforte, a leitura discursiva dos signos, para uma leitura uniforme dos significados, 
principalmente através de seu conceito de isotopia. Da Iconologia de Erwin Panofsky, seus conceitos de 
significado natural, iconográfico e iconológico, e o uso da análise de imagens, principalmente do campo 
artístico.  Da Antropologia, Antropologia Visual, e do Consumo de Gilbert Durand, Massimo Canevacci, e 
Grant McCracken, destacam-se o entendimento da cultura através de rituais e arquétipos, e 
consequentemente, a visão cultural da imagem na formação do humano. Do método filológico e da pura 
visualidade de Heinrich Wölfflin e sua análise da imagem, principalmente da arte, à partir dos aspectos 
formais dessas representações. Com esse estudo, espera-se conhecer os diferentes métodos de análise de 
imagem, comparar e buscar conceitos comuns, para, em outra pesquisa, guardadas as diferenças 
epistemológicas de cada ciência, desenvolver um método híbrido de análise de imagem, que possa, ao 
mesmo tempo, utilizar as vantagens das diversas áreas, e tornar-se uma ferramenta eficiente para ampliar o 
entendimento do corpo discente e docente sobre o discurso visual e suas estratégias de significação, para a 
melhor compreensão de uma sociedade que tem utilizado de maneira mais ostensiva esse tipo de linguagem 
visual. 
Palavras Chave: Imagem, Metodologia, Educação, Comunicação 

 

Introdução 



Na apresentação do painel temático para o VII Seminário de Roteiristas ocorrido na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, o Grupo de Pesquisa Observatório de Imagem pretendeu apresentar sua 

pesquisa, Métodos de Análise de Imagem para o Desenvolvimento do Ensino de Linguagem Visual: 

Revisão Integrada. Essa pesquisa é financiada financiada pelo MACKPESQUISA, órgão de fomento 

de pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, filiada pelo Instituto Presbiteriano 

Mackenzie. 

Essa pesquisa é Organizado por Prof. Dr. Patricio Dugnani, e Prof. Dr. Marcos Nepomuceno Duarte. 

Compõem o grupo como professores pesquisadores voluntários Prof. Norberto Gaudêncio e Prof. 

Dr. Ricardo Morelatto.  Além disso, é composto, também, pelos docents pesquisadores: Marina 

Jaques, Beartiz Amorim, Karita Bianca, Alana Baraldi, Thais Paulina, Érick Cardeal, Juliana Almeida, 

Isabella Palmieri e Willian Franklin. 

Para apresentação do painel temático para o VII Seminário de Roteiristas, Prof. Dr. Patricio Dugnani, 

Prof. Dr. Norberto Gaudêncio, e a Docente Karita Bianca, buscaram demonstrar o desenvolvimento 

da pesquisa e os primeiros resultados. Como apresentaremos nos capítulos seguintes, o projeto 

consiste em uma revisão integrada, um levantamento do estado da arte dos estudos e 

metodologias de análise de imagem. Pretende-se que cada pesquisador faça um levantamento 

bibliográfico de livros que discorrem sobre o assunto, e depois produza uma resenha, a qual 

identifique, principalmente, os métodos que o autor utilizou para analisar as imagens em seu texto. 

Busca-se um abrangente levantamento, que passará pelos estudos de análises de imagens, que 

partem de estudos como os da história, história da arte, semiótica, semiótica discursiva, semiologia, 

iconologia, antropologia, iconoclastia, iconofagia, midiologia, sociologia, filosofia (estética), 

psicologia, do formalismo, entre outros estudos. Esse estudo pretende fazer o levantamento desses 

métodos, para buscar formalizar um método híbrido de análise de imagem, para que possa ser 

usado na divulgação desse conhecimento, principalmente, para docentes e discentes de diversos 

cursos.  

Nesse texto pretende-se apresentar o projeto de pesquisa desenvolvido pelo Prof. Dr. Patricio 

Dugnani e pelo Prof. Dr. Marcos Nepomuceno, e aplicado pelo Grupo de Pesquisa Observatório de 

Imagem, para dar conhecimento da comunidade sobre o desenvolvimento da pesquisa, pois os 

resultados e produções ainda estão sendo realizados e não estão disponíveis, ainda, à consulta. 

A questão da Imagem e do método 

Torna-se cada vez mais comum ouvir dizer que vivemos em uma sociedade da imagem, embora 

essa opinião não seja unanimidade, uma coisa é certa: com os novos meios de tecnologia digital, e 

de comunicação, a capacidade de produzir, reproduzir, registrar, arquivar, e transmitir imagens foi 

ampliada. 

O uso da imagem, desde as suas primeiras manifestações humanas no período Paleolítico (30.000 

a.C.), sempre esteve intimamente relacionada à representação. Essa representação, por sua vez, 

estava vinculada, principalmente, ou à observação da natureza, e consequente reprodução dessa 

visão, ou à representação de conceitos abstratos, sentimentos, histórias através de desenhos, 

esculturas e pinturas baseadas na própria natureza. É somente com o advento da arte moderna e 

o desenvolvimento do abstracionismo, no início do século XX, que a arte e as formas de 



representação e o desenvolvimento estético humano se debruçam sobre uma questão 

fundamental: a arte é capaz de comunicar através de suas formas, cores, composição, etc; ou seja, 

a plasticidade da arte e das representações imagéticas, deve ter uma independência em relação à 

comunicação verbal. Logo, se a imagem não é subordinada ao texto, ela pode desenvolver uma 

“gramática”, uma “sintaxe” visual, um processo de “códigos” particulares e independentes do 

imperativo da palavra. Pensando semiologicamente, deve haver uma relação entre imagem e 

conceito, entre significante e significado diferentes nos processos verbais e dos icônicos.  

Por isso, levanta-se a hipótese que é necessário desenvolver novas maneiras de analisar a 

comunicação através da imagem, principalmente para o uso nos novos meios digitais, além de 

desenvolver novos olhares sobre a construção de significado, buscando aumentar a autonomia da 

imagem em relação ao verbal, parece ser algo necessário, em um momento que a produção da 

imagem e distribuição da mesma toma tamanhas proporções. Com isso, para que possa 

desenvolver essas novas análise, é necessário iniciar por uma revisão da literatura das ciências que 

analisam a imagem. 

Dessa forma justifica-se a necessidade de uma revisão integrativa da literatura de análise de 

imagem, com o intuito de revisar, em um primeiro momento, essa bibliografia, para, que em um 

segundo momento, seja possível desenvolver um novo método de análise de imagem, que possa 

dar conta dos novos desafios do discurso visual, na era digital: como, por exemplo, o uso mais 

intensivo da linguagem imagética, e a valorização da imagem como valor cultural e social. Pretende-

se fazer, nessa pesquisa, uma revisão integrativa da literatura dos métodos de análise de imagem, 

buscando levantar seus principais conceitos, combinar os estudos e suas metodologias, integrando 

os resultados, combinando estratégias, promovendo a definição de conceitos, em busca de uma 

reavaliação das estratégias de análise visual, para, posteriormente, num novo projeto, desenvolver 

um método híbrido de análise iconográfica. Com esse método híbrido pretende-se tornar mais 

acessível aos professores e estudantes das instituições de ensino, principalmente para a graduação 

e pós-graduação, um método de análise de imagem, para que seja uma ferramenta eficiente que 

possa contribuir com a ampliação da alfabetização imagética do corpo discente e docente. Espera-

se, com isso, promover uma ampliação do entendimento do discurso visual, discurso, esse, cada 

vez mais presente, nos novos meios de comunicação.  

Nesse momento serão revisados métodos de análise de imagem ligados à diferentes áreas de 

pesquisa. Da Semiologia e da análise de imagem de Roland Barthes, destacam-se seu entendimento 

da imagem como signo social e arbitrário, bem como sua análise que vai dos signos denotados, até 

os signos conotados.  Da Semiótica de Charles Sanders Peirce e as tricotomias universais da 

primeiridade, secundidade e terceiridade, apresentando uma organização sígnica de compreensão 

dos fenômenos que vai da iconicidade até a representação, perpassando a percepção das 

qualidades puras, as relações entre signos, e as representações que os signos promovem ao mediar 

os fenômenos e a consciência humana. Da Semiótica Discursiva de Algirdas J. Greimas e Semiótica 

Visual de Antônio Vicente Pietroforte, a leitura discursiva dos signos, para uma leitura uniforme dos 

significados, principalmente através de seu conceito de isotopia. Da Iconologia de Erwin Panofsky, 

seus conceitos de significado natural, iconográfico e iconológico, e o uso da análise de imagens, 

principalmente do campo artístico.  Da Antropologia, Antropologia Visual, e do Consumo de Gilbert 



Durand, Massimo Canevacci, e Grant McCracken, destacam-se o entendimento da cultura através 

de rituais e arquétipos, e consequentemente, a visão cultural da imagem na formação do humano. 

Do método filológico e da pura visualidade de Heinrich Wölfflin e sua análise da imagem, 

principalmente da arte, à partir dos aspectos formais dessas representações. Com esse estudo, 

espera-se conhecer os diferentes métodos de análise de imagem, comparar e buscar conceitos 

comuns, para, em outra pesquisa, guardadas as diferenças epistemológicas de cada ciência, 

desenvolver um método híbrido de análise de imagem, que possa, ao mesmo tempo, utilizar as 

vantagens das diversas áreas, e tornar-se uma ferramenta eficiente para ampliar o entendimento 

do corpo discente e docente sobre o discurso visual e suas estratégias de significação, para a melhor 

compreensão de uma sociedade que tem utilizado de maneira mais ostensiva esse tipo de 

linguagem visual. 

Objetivos 

Dessa forma, como já se desenvolveu um largo debate sobre a construção e organização da 

linguagem verbal, pretende-se com esse trabalho desenvolver uma reflexão, que ainda parece 

carecer de maior debate: a “leitura” e construção de significado da imagem208. É preciso 

desenvolver uma observação da imagem com um foco mais plástico e menos vinculado à 

representação verbal e entender que a construção imagética pode desenvolver um processo de 

construção particular de significados, por isso é preciso também reformular o processo de como 

analisar as imagens, principalmente levando em consideração que, sendo signos – ícones e 

qualisignos - eles tem um processo de construção muito mais fundamentada na analogia que na 

contigüidade, esta última, construção típica dos signos verbais. 

Por isso essa pesquisa se dividirá em duas etapas, revisão integrativa da literatura ligada aos 

estudos e análise da imagem, e, posteriormente, o desenvolvimento de um método híbrido de 

análise de imagem que possa dar conta dessa nova complexidade das representações visuais. Nessa 

primeira será contemplada para o estudo a primeira etapa de revisão integrativa da literatura de 

análise de imagem. Dessa decisão acaba por tornar-se necessário eleger os seguintes objetivos: 

Construção de base de dados a partir de levantamento bibliográfico contendo catalogação 

comentada das principais obras em língua portuguesa, inglesa, e espanhola, referente aos estudos 

de análise de imagem. 

Identificação das principais correntes de pesquisa relacionadas a análise de imagem, publicados no 

Brasil nos últimos 20 anos. 

                                                           

208 uma “leitura” da imagem – a partir desse momento pretende-se evitar a palavra leitura, quando se referir à 

imagem, pois é preciso encontrar outro conceito para renomear esse processo, pois até na metodologia dessa 

análise acabamos por vincular a imagem à palavra, tornando-a dependente, como uma foto com legenda. 

Isso se dá, pois boa parte dos processos de “leitura” de imagem e de seus significados nasce dos estudos 

semiológicos, e semânticos que são originários dos estudos da lingüística moderna, principalmente de 

Ferdinand Saussure, dessa forma, a construção dessa teoria, se dá a partir da organização verbal. Palavras 

como “sintaxe”, “leitura”, “discurso”, “texto” (para se referir à imagem, serão evitados, ou assinalados com 

aspas, para afirmar a necessidade de criação de uma nova nomenclatura para análise de imagens. 

 



Analisar e comparar as contribuições para os estudos de análise de imagem originário em diversos 

campos de ciências semióticas, antropológicas, sociológicas, formalistas, iconológicas, para 

construção de um panorama que permita compreender e valorar os estudos de imagem, servindo 

de subsídio para futura proposição de uma metodologia de análise de imagem acessível a 

professores e alunos. 

Publicar esses resultados por meio de artigo, ou livro, para que possa fornecer subsídios 

bibliográficos para o desenvolvimento de outras pesquisas de análise de imagem, bem como, o 

desenvolvimento de um método híbrido de análise de imagem para docentes e discentes dos cursos 

de graduação e pós-graduação. 

Guiado por esses objetivos, espera-se que essa pesquisa possa promover uma revisão nos 

processos, estratégias e nos processos de análise de imagem, bem como, promover uma ampliação 

de consciência do uso da imagem como linguagem cada vez mais usada em nossos meios de 

comunicação, principalmente, os digitais. Além disso, produzir um material, um suporte 

bibliográfico, que possa servir de apoio para o desenvolvimento de um método de análise de 

imagem que possa dar conta das novas complexidades impostas pelo alto potencial de registro, 

reprodução, transmissão, que os novos meios de comunicação imprimem para o uso da linguagem 

visual, ou seja, da imagem em nosso momento contemporâneo, o qual, não demonstra nenhum 

indício de desaceleração desse processo do uso da imagem na comunicação. Finalmente, uma 

revisão da literatura de análise de imagem desse porte, servirá para alimentar estudos, desenvolver 

reflexões dentro do universo da pesquisa, possibilitando que corpo docente, corpo discente, ou 

demais pesquisadores possam se beneficiar com as possíveis sínteses que esse trabalho pode 

apresentar, bem como, possibilitar uma revisão no modo como nos relacionamos com a linguagem 

visual, apresentando novas maneiras de se comunicar através da imagem, fazendo com isso, que 

seja possível a compreensão da imagem, para além de uma legenda de um texto. A imagem é um 

signo, é uma representação, é uma linguagem, é um discurso que deve ser usado, e compreendido, 

dentro do universo da linguagem, para que o humano possa desenvolver maneiras mais eficientes 

de compreender, e de comunicar em sociedade. 

Metodologia 

Nessa pesquisa pretende-se desenvolver uma análise integrativa, a qual prevê um método, que, 

segundo Rachel de Carvalho, Marcela Tavares de Souza, e Michelly Dias da Silva, “proporciona a 

síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos 

na prática” (2010, p. 102). Essa metodologia aborda 06 fases que são a elaboração da pergunta 

norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos 

incluídos, discussão dos resultados, apresentação da revisão integrativa (Carvalho, Silva, e Souza, 

2010, p. 104, 105). Esse método tem a sua origem na área da saúde, mas, segundo Dilmeire 

Sant’Anna Ramos Vosgerau, e Joana Paulin Romanowiski, são também encontrados no “campo 

educacional” (2010, p. 165). Vosgerau e Romanowiski: analisam as “[...] diferentes denominações 

e encaminhamentos utilizados para os estudos que mapeiam campos de conhecimento, bem como 

avaliam e sintetizam resultados de pesquisas apontando alguns indicativos metodológicos” (2010, 

p. 165). Esse tipo de análise será eficiente para essa pesquisa, pois pretende-se, justamente, buscar 

através de um levantamento bibliográfico da literatura que aborda a análise de imagem, uma 



síntese desses conceitos, tendências e métodos, para ampliar a área desse conhecimento, além de 

produzir em um desdobramento futuro um novo método híbrido de análise de imagem, que possa 

ser utilizado na área da educação, para promover uma compreensão maior do fenômeno da 

imagem e da linguagem visual, cujo uso tem sido ampliando por causa dos novos meios de 

comunicação, relacionados principalmente às novas tecnologias digitais. 

Considerações Finais 

A expressão da imagem, desde as primeiras manifestações humanas no período Paleolítico, sempre 

esteve intimamente relacionada à representações baseadas na própria natureza. Essas primeiras 

representações, por sua vez, estavam vinculadas, principalmente, ou, à observação da natureza e 

consequente reprodução dessa visão, ou à representação de conceitos abstratos, sentimentos, 

histórias apresentadas através de desenhos, esculturas e pinturas. É somente com o advento da 

arte moderna e o desenvolvimento do abstracionismo, no início do século XX, que a arte e as formas 

de representação e o desenvolvimento estético humano se debruçam sobre uma questão 

fundamental: a arte é capaz de comunicar através de suas formas, cores, composição, etc; ou seja, 

a plasticidade da arte e das representações imagéticas, deve ter uma independência em relação à 

comunicação verbal. Logo, se a imagem não é subordinada ao texto, ela pode desenvolver uma 

“gramática”, uma “sintaxe” visual, um processo de “códigos” particulares e independentes do 

imperativo da palavra. Pode-se desenvolver um método de análise de imagem? Pensando 

semiologicamente, deve haver uma relação entre imagem e conceito, entre significante e 

significado diferentes nos processos verbais e icônicos.  

Dessa forma, como já se desenvolveu um largo debate sobre a construção e organização da 

linguagem verbal, pretende-se com esse grupo de estudos e pesquisa desenvolver uma reflexão, 

que ainda parece carecer de maior debate: a “leitura” e atribuição de significados à imagem pelo 

ser humano. É preciso desenvolver uma observação da imagem com um foco mais plástico e menos 

vinculado à representação verbal e entender que a construção imagética pode desenvolver um 

processo de atribuição particular de significados, por isso é preciso também reformular o processo 

de como analisar as imagens. 

Por isso o Grupo de Estudos e Pesquisa de Comunicação e Imagem, Observatório de Imagem, 

pretende desenvolver um método híbrido de análise de imagem, investigando e utilizando diversos 

métodos e teorias que se propuseram analisar o discurso visual. Além disso, pretende-se ampliar a 

compreensão das interfaces entre imagem e comunicação e o uso dessas imagens nos meios de 

comunicação, principalmente na contemporaneidade, para que se possa avaliar criticamente, como 

a imagem se apresenta como discurso de convencimento, sedução e, possivelmente, alienação na 

Pós-modernidade.  
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SOBRE O PAINEL 

Se desejarmos expandir a ideia de roteiro para além das escrituras de planejamento de uma viagem, 
poderíamos pensar nos itinerários que imagens percorrem nos espaços e tempos da cultura. Poderíamos 
perceber as direções e caminhos do fenômeno artístico. Como os artistas pensam as imagens e, através deles, 
que roteiros elas elaboram para si mesmas. Desencarnadas de seus autores, como constroem narrativas 
autônomas e surpreendentes significados – entre a forma e a expressão. 
Assim, o painel temático proposto deve incluir reflexões referenciais para algumas emblemáticas narrativas 
visuais presentes na história da arte: Rizolli deverá apresentar o caso das Três Graças – tema recorrente na 
história da arte; Susigan pretende configurar Vermeer, depois de Vermeer – em processos de citação e 
apropriação. 

 

Narrativas Visuais. As imagens e seus roteiros culturais: 

O caso das Três Graças 

 

Marcos Rizolli 210 

 

Resumo: Inscrito no âmbito das reflexões apresentadas no Painel Temático “Narrativas Visuais. As imagens 
e seus roteiros culturais” este artigo pretende ser percebido como um painel de tensionamento entre 
diversificadas imagens criadas por diferentes artistas e que, contudo, versam sobre um mesmo tema: as Três 
Graças – imagem recorrente na história da Arte, da antiguidade aos nossos tempos. Ao considerar imagens 
como textos, pretende, ainda, orientar o olhar do leitor/espectador para a dinâmica plataforma criativa onde 
agem os artistas, na cultura. 
Palavras-chave: Três Graças; Imagem; Cultura Visual. 
 
Abstract: Registered under the ideas presented in the Thematic Panel "Visual Narratives. The images and their 
cultural tours” this article intends to be perceived as a panel of tensioning between diversified images created 
by different artists and that, however, they deal on the same topic: the Three Graces - appellant image in art 
history from antiquity to modern times. To take into consideration images as texts, also intends, to guide the 
eye of the reader / spectator for the dynamic creative platform where the artists act in culture. 
 Keywords: Three Graces; Image; Visual Culture. 

  

Considerações Iniciais.  

Uma pequena pintura a óleo sobre painel que mede apenas 17 x 17 cm e produzida em 1504 pelo 

mestre do Renascimento Italiano Raffaello Sanzio e que hoje pertence ao acervo do Castelo de 
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Chantilly na França, talvez, seja a mais notável configuração da mítica imagem das Três Graças – as 

divindades da beleza, as irmãs Eufrosina, Talia e Aglaia.  

Na mitologia grega, eram consideradas divindades 

[filhas de Zeus e Eurínome] que serviam Afrodite, 

a deusa do amor. Simbolizavam, habitualmente, a 

beleza e o encanto. Representavam, também, a 

castidade e o amor ou, ainda, as três fases do 

amor: beleza, desejo e satisfação. 

Contudo, das narrativas – por intervenção dos 

artistas – serão configuradas: encontram-se 

irreversivelmente com suas identidades corporais. 

Assim, desde antiguidade clássica, através da 

estatuária grega, as Três Graças tornaram-se 

imagem e passaram a ser visualmente 

reconhecidas como três jovens nuas, de pé, com as 

mãos pousadas nos ombros umas das outras. A do meio, habitualmente posicionada de costas em 

relação às outras duas. 

Desse modo, passarão a circular na cultura da visualidade. Cada artista, em diferentes tempos 

expressivos, que se deteve na configuração do tema das Três Graças soube acrescentar novas 

camadas de leitura e interpretação para o argumento central: a beleza feminina. 

Painel 

 

Figura 1. Gesso Grego  

 

Figura 2. Mármore Romano. 

 

 



 

Figura 3. Afresco em Pompéia. 
 

Figura 4. Lucas Cranach. 

 

 

Figura 5. Antonio Canova 

 

 

 

Figura 6. Peter Paul Rubens 

 



 

Figura 7. Pablo Picasso 

 

 

Figura 8. Jack Lavine 

 

 

Figura 9. Dino Valls.  

 

Figura 10. Michael Culhane. 

 

 



 

Figura 11. Achiraf Amiri 

 

Figura 12. Maya Gohill 

 

 

 

Figura 14. Kehinde Wiley. 

 



Figura 13. Alexandre Murry 

 

Figura 15. As Três Graças em versão Pet. 

 

Considerações Finais. 

As Três Graças, então, cumprem o seu destino visual. Apresentadas em suas multidimensinalidades, 

vão percorrendo a cultura. Apresentam-se continuamente renovadas, atualizadas em suas 

dimensões sintáticas e semânticas. Artistas operam as imagens segundo suas ordens criativas 

internas. Citam, se apropriam, releem, provocam a permanência das figuras. Da mitopoética ao 

cotidiano, do etéreo ao humano, do feminino ao masculino... Ou, nem tanto! 

Assim, como imaginou Warburg: um painel tensional, que pela sucessão de imagens, é possível 

perceber aproximações e distanciamentos – em termos de qualidade, indexicalidade e simbologias 

– para, sempre, expandir as narrativas visuais do tema. 

Assim, como desejou Berger: ler imagens, percebendo-as como texto, informação e cognição visual. 

Como, finalmente, pretendi para esse artigo: apresentar as Três Graças em suas narrativas visuais. 

As imagens e seus roteiros culturais! 

Camadas culturais vão sendo impostas ao argumento. As três figuras passeiam pela história, 

reconhecendo a potência dos períodos, movimentos e estilos e procedimentos artísticos. Na 

linguagem da arte, caminham para o infinito da expressividade humana. 
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Vermeer, depois de Vermeer – em processos de citação e apropriação 

Cristina Susigan e Marcos Rizolli 211 

 

Resumo: Este artigo tem por escopo refletir sobre o conceito de apropriação no plano das reflexões sobre o 
fenômeno da circulação interartes na pós-modernidade. O objeto do estudo será a apropriação das pinturas 
de Johannes Vermeer pela cultura contemporânea, estabelecendo, aqui, um diálogo entre o passado e o 
presente. Nas últimas décadas, a arte de Vermeer tem alcançado uma grande popularidade. Historiadores de 
arte, críticos de arte, romancistas, poetas, realizadores e pessoas leigas ficaram fascinados por seus quadros. 
A ideia de apropriação parte do princípio de que a cultura (especificamente, as imagens produzidas ao longo 
dos séculos nas artes plásticas, na literatura e, mais recentemente, no cinema) nos pertence e constroem 
constantemente nosso imaginário. Ao invés de negar o passado para afirmar uma suposta originalidade, o 
artista contemporâneo não receia em recriar a partir de obras já existentes. Neste artigo muitas vezes a obra 
dita original estará “colada” à obra que deu a sua origem, a outra obra, que afinal também é original pois traz 
uma nova mensagem, um novo contexto inserido, sendo de deslocação ou apenas imitação. E assim 
chegamos ao processo de criação utilizando a citação e a apropriação. Johannes Vermeer, artista cuja obra é 
constituída por 35 pinturas e cuja vida permanece, na sua maior parte, um mistério, será o objeto de estudo 
deste artigo. Aqui, irão discutir-se os processos utilizados por uma variada de artistas contemporâneos que 
se apropriaram da obra de Vermeer, construindo assim novas plataformas criativas e como estas têm 
evoluído ao longo dos tempos. Num primeiro momento a amostragem de um grande mosaico de imagens 
provenientes das artes plásticas, e num segundo momento, iremos refletir sobre as imagens selecionadas 
para este estudo, de quatro mulheres artistas plásticas – Mary Waters, Terri Priest, Nicola Constantino e 
Jeannette Christensen -, e do artista George Deem para fazer uma interlocução com Vermeer. 
Palavras Chave: Johannes Vermeer; Apropriação; Citação; Artistas Contemporâneos 
 
Abstract: This article is scope to reflect on the concept of appropriation in terms of reflections on the interart 
circulation phenomenon in postmodernity. The study object is the appropriation of paintings by Johannes 
Vermeer by contemporary culture, establishing here a dialogue between the past and present. In recent 
decades, the art of Vermeer has achieved great popularity. Art historians, art critics, novelists, poets, 
filmmakers and laypeople were fascinated by his paintings. The idea of appropriation assumes that culture 
(specifically, the images produced over the centuries in art, literature and, more recently, film) it belongs to 
us and constantly build our imagination. Instead of denying the past to assert a supposed originality, 
contemporary artist is not afraid to recreate from existing works. In this article many times the original said 
work will be "glued" to the work that gave its origin, the other work, which after all is also unique because it 
brings a new message, a new inserted context and displacement or just imitation. And so we come to the 
creation process using the quotation and appropriation. Johannes Vermeer, artist whose work consists of 35 
paintings and whose life remains, for the most part, a mystery. Here, we will discuss the processes used by a 
variety of contemporary artists who have appropriated the work of Vermeer, thereby building new creative 
platforms and how these have evolved over time. At first sampling of a large mosaic of images from the visual 
arts, and secondly, we will reflect on the images selected for this study, four women plastic artists - Mary 
Waters, Terri Priest, Nicola Constantino and Jeannette Christensen -, and artist George Deem to make a 
dialogue with Vermeer. 
Keywords: Johannes Vermeer; Appropriation; Quotation; Contemporary Artists 

 

Johannes Vermeer, um artista holandês do século XVII cujo trabalho consiste na existência de 

apenas trinta e cinco pinturas e cuja vida permanece, na sua maior parte, um mistério para nós é, 
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contudo, um artista que se tem tornado cada vez mais conhecido e admirado em nossa cultura e 

arte contemporânea. Não existe dúvida que, estimulado pelo senso de mistério e intriga que 

rodeiam o artista e sua obra, o público transformou Vermeer, que era um artista esquecido, em um 

artista extremamente venerado. Porém, se estes aspetos da história direcionam seu olhar para o 

pintor, são as suas pinturas que continuam a manter o nosso interesse e fixo olhar.   

No contexto dos estudos efetuados pelos maiores estudiosos de Vermeer na contemporaneidade, 

Arthur K. Whelock, Jr. e Walter Liedtke, recentemente falecido, é bastante relevante e de certa 

forma necessária, compreender e conhecer a cronologia de vida de um artista que poucos detalhes 

se conhecem, como é caso de Johannes Vermeer. Muito embora nunca tenha sido realmente 

esquecido ou subestimado, Johannes Vermeer é um nome relativamente recente visto que o seu 

“redescobrimento” data de meados do século XIX. Nesta época, o seu reconhecimento aumenta 

consideravelmente, ao mesmo tempo que se criam as premissas de um destaque científico da sua 

obra e se publicam escritos relacionados com ela. Ainda que um escasso número de informações a 

respeito de Vermeer tenha chegado até os nossos dias, apesar disto, nos últimos anos, os 

historiadores teem conseguido reunir uma série de dados sobre a sua vida e sua carreira artística, 

utilizando para isso os arquivos de documentos existentes em conjunto com o conhecimento da 

vida social e artística da Holanda do século XVII, como também a análise dos trinta e cinco quadros 

deixados por Vermeer. No entanto, o grande progresso foi feito nos anos de 1980 do século 

passado, graça ao estudo minucioso do economista John Michael Montias, no seu livro, Vermeer 

and His Millieu: A Web Social History, que pacientemente organizou de uma forma coerente, os 

testemunhos legais, testamentos, escrituras, penhoras, inventários, notas promissórias e outros 

documentos oficiais. Estes documentos remontam duas gerações anteriores ao avô materno de 

Vermeer e continuam durante todo o século XVII, mesmo após a morte do pintor. Sua pesquisa 

rigorosa e detalhada, reproduz um retrato da sociedade em que Vermeer vivia, bem como 

contribuiu para um profundo conhecimento do homem e da sua arte. 

Johannes Vermeer: Vida e Obra 

Vermeer nasceu em Delft em 1632, e presume-se que era protestante e da sua infância se sabe 

apenas que seus genitores, Reynier Vos e Dymphna Balthasardr, mantinham uma taberna na Praça 

do Mercado, atividade que seu pai mais tarde abandona para dedicar-se ao comércio de obras de 

arte e à produção de sedas preciosas, inscrevendo-se também na corporação de Deft como pintor. 

Quando o pequeno Jan conta quinze anos, Reyner Vos adota oficialmente o nome de Van der Meer 

ou Vermeer, pelo qual será conhecido doravante. 

Só muitos anos mais tarde tem-se uma indicação sobre a vida do pintor: é em 1653, quando se casa 

com Catharina Bolnes, sugerindo sua conversão ao catolicismo. No mesmo ano, ele se regista como 

mestre da pintura na Confraria de São Lucas em Delft, onde foi eleito presidente da Confraria entre 

os anos de 1662-63 e 1671-72. (WHEELOCK, JR., 1998, p. 17)  

Por muitos anos, no entanto, acreditou-se que o mestre de Vermeer poderia ter sido Leonaert 

Bramer (1596-1674) de Delft. Documentos comprovam que Bramer tinha uma relação de amizade 

com a família de Vermeer. Também conviveu com Antonie van Leeuwenhoek um dos maiores 

cartógrafos, geógrafo e cientista do século XVII. 



O nome de Vermeer é mencionado também um ano depois, em conexão com a explosão do arsenal 

militar que causara a morte do célebre pintor Carel Fabritius, um famoso discípulo de Rembrandt. 

Isso leva um poeta local ao escrever no obituário descrevendo o pintor de Delft como o seu 

sucessor: “A Fénix (Carel Fabritius) partiu deste mundo/ No meio da vida e da fama/ Um novo 

mestre surgiu das cinzas/ Vermeer seguir-lhe-á os passos” (SCHNEIDER, 2004, p. 13). Desse elogio, 

pode-se deduzir que Vermeer era já reconhecido por seus contemporâneos. 

Em 1675, laconicamente, o registo civil cita pela última vez o nome do pintor para assinalar sua 

morte, aos 43 anos de idade, deixando oito filhos menores (Vermeer foi pai de catorze filhos, mas 

apenas onze chegaram a idade adulta) e uma esposa à beira da miséria, mas decidida a salvar as 

obras do marido. Mesmo depois de declarada sua falência, Catharina consegue esconder quadros 

dos credores. 

Até meados do século XIX, o nome de Vermeer, permanece, se não esquecido, apenas citado 

vagamente, pois ainda não haviam reconhecido em Vermeer, como hoje acontece, o maior dos 

“intimistas” que incansavelmente representou cenas da vida doméstica. Talvez, a explicação deste 

fato possa ser encontrada em grande parte na personalidade do próprio artista. Primeiro, sua 

escassa produção, depois, que a sua fama, não estava solidamente estabelecida na sua época para 

poder resistir ao tempo. 

Em 1866, Bürger-Thoré212 concluiu o primeiro grande estudo sobre Vermeer.  Esta monografia, 

dividida em três partes, é o primeiro grande estudo consagrado a Vermeer. Publicada em forma de 

artigos na Gazette des Beaux-Arts213, - o estudo classifica Vermeer como “grande mestre”, com 

lugar reconhecido na história da arte e uma reputação perante o grande público. Foi um primeiro 

passo para a elevação de Vermeer à altura dos grandes mestres holandeses da Idade de Ouro. 

Apesar de impreciso e nem sempre exato, foi um trabalho árduo. Vermeer assinou, quando muito, 

a metade de suas criações, e, no século XIX, muitas delas foram atribuídas a outros pintores – mais 

famosos e mais valiosos.  

No entanto é com ordem que Vermeer inventa. Nada em sua criação é deixada ao acaso: as nuances 

e os ângulos são frutos de um método rigoroso que chegou a surpreender os próprios cubistas. A 

linha horizontal de um mapa, um retângulo corresponde a outro retângulo, um triângulo 

simetricamente completa outro, dentro de um princípio de equilíbrio espacial confirmado por uma 

requintada harmonia tonal. 

O espaço, porém, é a primeira das coordenadas com que Vermeer constrói. A segunda é a luz, que 

para ele tem sempre origem numa janela que filtra a claridade. Vermeer trabalha essencialmente 

com a luz, quando é muito intensa, dilui as formas, torna vagos os contornos, imprecisos os 

volumes. Se o espaço e a luz são dois elementos essenciais dessa arte, um terceiro resulta de sua 

combinação: a cor, também submetida a constantes experiências. Se a luz antes fundia os 

contornos, a cor se liberta dos volumes que a contém e vai influenciar as áreas próximas. Mais 

                                                           

212 O reaparecimento de Vermeer como um génio da pintura, foi creditada a Etienne Joseph Théophile Thoré, 

ou melhor, William Bürger (1807-1869), um crítico francês. 

213 Para maiores informações ver: “Vermeer and Thoré-Bürger: Rediscoveries of Reputation”, Francis Suzman 

Jowell em Vermeer Studies, Ivan Gaskell and Michiel Jonker, eds., 1998. 



sutilmente ainda, Vermeer utiliza os elementos sensoriais da pintura – luz, dimensão, espaço, cor 

– para transmitir intuições que já pertencem à esfera da espiritualidade. A pintura torna-se um 

meio de conhecimento do mundo, de revelação do humano. 

Assim, sua obra se mantém fiel à definição de “stilleben“ nos idiomas germânicos, ou seja, “a vida 

silenciosa ou tranquila”, que a expressão correspondente “natureza morta” é incapaz de traduzir.214  

Na esfera limitada, mas encantadora dos afazeres domésticos, Vermeer colhe intervalos de repouso 

ou deleite imbuídos de poesia quotidiana. Suas figuras invariavelmente jovens estão fixadas num 

momento de serenidade, esquecidas do resto do mundo, numa espécie de contemplação ativa. 

Vermeer estava completamente falido quando morreu em dezembro de 1675, deixando à sua 

esposa a tarefa de negociar as obras que eles possuíam para pagar a enorme dívida que tinham 

para a manutenção da vida quotidiana da casa, como pão e carne. Os fatores que motivaram a sua 

morte e o seu estado de saúde e pobreza demonstram uma narrativa trágica que está em completo 

contraste com a apreciação e veneração das suas obras na atualidade. Em declaração aos registos 

civis feitos dois anos depois da morte do artista, Catharina Bolnes, sua esposa, esclarece: 

[…] durante a longa e ruinosa Guerra com a França não apenas [Vermeer] foi incapaz de vender 
qualquer obra sua, mas também, para grande prejuízo seu, ficou com as pinturas de outros 
mestres que ele tinha em seu poder, encalhadas. Por causa da Guerra, e por causa das enormes 
somas de dinheiro que tivemos de gastar com as crianças, somas que não mais pudemos pagar, 
ele caiu numa tal depressão e letargia que perdeu a saúde no espaço de um dia e meio e 
morreu”. (MONTIAS, 1989, p. 212)215 

Embora estes fatos sejam evidentes e verificáveis, pouco mais é conhecido sobre o homem 

Johannes Vermeer. A despeito dos esforços empreendidos por Montias e de vários outros 

estudiosos, pouco ainda se sabe, com exatidão, com quem Vermeer fez a sua aprendizagem, onde 

ele trabalhou, quem ele teria ensinado, para quem muitas das suas obras foram pintadas, ou 

precisamente, quem ou o que os seus vários trabalhos pretendiam representar.216   O mestre 

holandês permanecerá, como o descreveram: “uma figura mítica na história da arte”.217  

O reaparecimento e sua ressurreição para a fama de um pintor cujas obras transmitem quietude, 

aparente simplicidade e meticulosa composição tenham ironicamente ressurgido durante uma 

época marcada pelo industrialismo, o início do modernismo e inovações técnicas. Já a carência de 

uma narrativa de fácil compreensão nos temas das suas pinturas, a importância na composição do 

desenho, sua espontaneidade ao levar em conta o espaço negativo bem como o positivo para guiá-

                                                           

214 Johannes Vermeer. Gênios da Pintura. Fascículo 70. Abril Cultural, 1968. 

215 Tradução livre do inglês de: “[…] during the long and ruinous war with France not only had [Vermeer] 

been unable to sell any of his art but also, to his great detriment, was left sitting with the paintings of other 

masters that he was dealing in. As a reset and owing to the very great burden of his children, having no 

means of his own, he had lapsed into such decay and decadence, which he had so taken to heart and as if 

he had fallen into a frenzy, in a day or days and a half he had gone from being healthy to being dead.”   

216 Mais da metade das pinturas reconhecidas hoje como sendo um Vermeer aparecem registradas como tendo 

pertencido à Pieter Claesz van Ruijven. Ver: Johannes Vermeer, National Gallery of Art, catálogo da 

exposição, 1995. 

217 JACOBS, Mareleine. Chemical and Engineering News, January 29, 1996.  Tradução livre de: “[…]an 

almost mythical figure in art history.”    



lo na composição do seu desenho, e sua ênfase nos efeitos de luz, associa os interesses estéticos 

de Vermeer com aqueles que envolvem a era moderna. 

Apropriação e Citação: processos criativos 

A apropriação é um tema na nossa cultura contemporânea e será necessário contextualizar a 

evolução deste tema para realçar a sua relevância.  A apropriação é uma forma específica de cópia, 

pois não pressupõe apenas a repetição modelar do mesmo, mas a consciência e identificação de 

um referente existente que se utiliza e (re) significa num outro contexto, deslocado do inicial, mas 

com traços da sua presença. Ao invés de negar o passado para afirmar uma suposta originalidade, 

o artista contemporâneo não receia em recriar a partir de obras já existentes criando assim, um 

diálogo entre o passado e o presente. As pinturas do século XVII de Johannes Vermeer são provas 

do modo de operar da cultura contemporânea. Os discursos académicos sobre o mestre holandês 

e suas pinturas, sua reprodução nos diversos mídia, e sua apropriação por artistas plásticos, 

romancistas e realizadores têm criado intercâmbios sobre Vermeer que desenvolvem hoje a 

compreensão do seu significado.  

Sobre a apropriação de imagens da história da arte, Richard Wollheim sustenta que “falar sobre o 

que uma apropriação significa para um artista é falar sobre os sentimentos, emoções, pensamentos 

despertados nele na medida em que o pintor tem certeza de que a imagem ou o motivo apropriado 

transmitirão esses mesmos efeitos em outras pessoas suficientemente sensíveis e 

informadas.”(WOLLHEIM, 2002, p. 59). É fazer com que uma obra anterior, seja citada dentro de 

uma nova obra.  

Se refletirmos sobre as origens da citação é plausível considerar que, ao longo da história da arte o 

artista incluísse em seus trabalhos imagens produzidas por outros artistas, sem, contudo, tornar 

claro esses empréstimos. A grande diferença entre as “apropriações” de imagens realizadas em 

outros períodos da história da arte e as apropriações contemporâneas está no fato de que, na 

contemporaneidade elas são apresentadas de maneira explícita para o público. 

No entanto, o uso do termo está relacionado ao momento histórico posterior às rupturas 

modernistas, quando a arte não buscou mais o novo e não se ocupou mais em negar o passado, 

mas vislumbrou a possibilidade de transitar pelo passado e presente de forma mais solta. Os  

desenvolvimentos tecnológicos dos métodos de reprodução desde o século XIX tem acelerado a 

apropriação das pinturas por diversos meios. A apropriação passou a se apresentar, então, como 

um conceito importante para a reflexão sobre as práticas artísticas do século XX que atualizam 

fragmentos de nossa memória artística-cultural. Tal prática revisa as significações já atribuídas às 

obras da história da arte e conferem uma maior complexidade aos discursos da obra 

contemporânea. 

A “apropriação”, em termos gerais, refere-se, basicamente, ao ato de alguém se apropriar de 

alguma coisa que não é sua como se assim o fosse. Na arte contemporânea, essa expressão pode 

indicar que o artista incorporou à sua obra materiais mistos e heterogéneos que, no passado, não 

faziam parte do campo da arte, tais como imagens, objetos do quotidiano, conceitos e textos. Pode 

indicar também que o artista se apropriou de partes ou da totalidade de obras de autores que 

ocupam lugar consagrado na história da arte.  



Roger Chartier, discutindo a apropriação, revela que existe um apelo para enfatizar diferentes usos 

e significativos, ou seja, os indivíduos interpretam de maneiras várias seu papel na sociedade e 

culturas que os produzem. O conceito de apropriação usado por Chartier vincula-se à necessidade 

de dar ênfase aos diferentes usos e significados, em suma, às diferentes interpretações dos sujeitos 

“remetidas para as suas determinações fundantes  – sociais, institucionais e culturais – inscritas nas 

várias práticas que as produzem” (CHARTIER, 1990, p. 26).  

Observados de maneira geral, os procedimentos compreendidos sob o termo apropriação, cabe 

agora tentar distinguir essa categoria de duas noções com as quais apresenta semelhança: a 

releitura e o citacionismo. De acordo com A. A. T. B. Barbosa, apropriar-se concerne ao ato de retirar 

imagens ou objetos de seus locais de origem, utilizando-os para construir uma obra (ou outra obra). 

Releitura, por sua vez, significa, conforme Barbosa, ler novamente, dar novo significado, 

reinterpretar, pensar mais uma vez. Posição afim assume A. D. Pillar (2003, p. 11), ao afirmar que 

reler é “um fazer a partir de uma obra, é recriar o objeto, reconstruindo-o num outro contexto com 

novo sentido; é uma criação com base num referencial.” 

Já a “citação” indica, para Barbosa (2005), o uso, em determinada produção, de elementos que se 

relacionam a artistas, situações e movimentos consagrados da história da arte, admitindo-se que 

seja empregado, até mesmo, o modo de trabalhar ou a cor mais comum utilizada pelo artista citado. 

Assim, de acordo com a autora, na “citação”, ao contrário da apropriação, não há referência direta, 

mas múltiplas referências. 

Segundo podemos observar das considerações feitas pelas autoras, que o conceito de 

“apropriação” é muito amplo, podemos abarcar a utilização de materiais, objetos e imagens de 

diversos autores, bem como de preceitos, ideias e estilos de outros artistas. Já o citacionismo seria 

uma subcategoria da apropriação, haja vista indicar a assimilação de outras obras artes ou imagens 

da cultura visual, mas também parece estabelecer relações significativas com a releitura.  

Nesse sentido, ao analisar os conceitos das autoras mencionadas, percebe-se que o termo 

apropriação, citação e releitura acabam, em muitos casos, interligando-se, sendo quase impossível 

classificar uma obra apenas a partir de um desses conceitos, pois, em algumas circunstâncias, eles 

se confundem, designando o mesmo procedimento. 

Vermeer, depois de Vermeer 

Se partirmos da premissa que as pinturas de Vermeer são consideradas imagens de culto, e estão 

estabelecidas dentro do cânone da História da Arte, permanecendo vivas, são imagens 

“sobreviventes”, nosso questionamento dirige-se a estas novas imagens criadas a partir do 

referencial imagético do mestre holandês. Num primeiro momento um amplo número de imagens 

foi selecionado dentro de um rol muito diversificado de referenciais. 

À escolha de imagens provenientes das artes plásticas, uma primeira seleção foi ampla e aleatória, 

recaindo em diversos movimentos artísticos e numa variedade de artistas de diferentes 

quadrantes. Pintores, fotógrafos, escultores debruçaram-se sobre a obra de Vermeer e através de 

um novo olhar, apropriaram-se e criaram suas obras. Apenas a título de conhecimento podemos 

citar: 



- o artista alemão Vilhelm Hammershoi (1864-1916) que apropria-se através do tema e estilo 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammershoi_Ida_Reading_a_Letter.jpg); 

- Salvador Dali (1904-1989) subverte as pinturas de Vermeer através do surrealismo 

(https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Ghost_of_Vermeer.jpg);  

- Gerhard Ritcher (1932-), pelo meio fotográfico, posiciona uma mulher, na contemporaneidade, 

que segura um documento, na mesma posição que as mulheres de Vermeer (http://www.de-

gids.nl/artikel/twee-gedichten--10); 

- Sophie Calle (1953-) através de um pano preto que simula a tela vazia onde deveria estar o quadro 

A Lição de Música, fazendo assim o ocultamento da pintura de Vermeer, roubada em 1990, do 

Isabella Stewart Gardner Museum, e, ao lado uma descrição detalhada do quadro figura em uma 

outra tela 

(https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/calle_lastseenvermeer

.html). 

 Outros artistas podem ser citados, como:  

- Bill Gekas (http://www.billgekas.com/p1014938437/h10D6A0DD#h1afa6f91),  

- Tom Hunter (1965-) (http://www.tomhunter.org/tom-hunter-shows-at-the-victoria-and-albert-

museum-london/)  

- ou o irreverente Bansky (1974/75) –(https://pt.pinterest.com/pin/507358714247932880/). 

Dentro deste mosaico foi necessário fazer uma escolha para efetuar o estudo da apropriação, 

através das “sobrevivências” das imagens de Vermeer na cultura contemporânea, recaindo sobre 

a obra de quatro mulheres que dialogam de maneiras diferentes com a obra do mestre holandês.  

A escolha de obras de artistas mulheres - Nicola Constantino, Jeannette Christensen, Terri Priest, 

Mary Waters, que de alguma maneira direcionam seu olhar para as obras do mestre holandês e 

perpetuam a obra do passado no presente - não foi aleatória; Vermeer se notabilizou, 

principalmente por pintar mulheres, mulheres sós, portanto esta pesquisa optou por focar o 

feminino, e na medida do possível, observará este olhar contemporâneo.  

A seguir de forma breve e introdutória, conheceremos um pouco do perfil de cada uma destas 

mulheres, e analisaremos como elas perpetuam a obra do mestre holandês. 

Nicola Costantino nasceu em Rosário, na Argentina, em 1964. Sua obra reflete suas preocupações 

científicas, e podemos relacionar seus referenciais pictóricos através da profissão de seu pai – um 

médico cirurgião, e seus gostos pessoais pela costura e cozinha. O meio utilizado para divulgar seu 

trabalho é a fotografia, a escultura e, em menor escala, o vídeo. Em seus trabalhos fotográficos, a 

personagem de suas composições, costuma ser ela própria. A fotografia Nicola em el espejo, según 

Vermeer, foi a obra escolhida para ser analisada. Recriando um ambiente que nos remete para uma 

cena de Vermeer, dá indicação no próprio título da obra o seu referencial apropriativo. Sua 

apropriação será de estilo, pois faz uma reinvenção da composição: a luz que entra por uma janela 

à esquerda, uma mulher que lê uma carta, que é apenas uma, mas, pelo seu reflexo no espelho, 

nos dá a percepção de duas mulheres. Os ladrilhos fazem o jogo de branco e preto muito utilizados 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammershoi_Ida_Reading_a_Letter.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Ghost_of_Vermeer.jpg
http://www.de-gids.nl/artikel/twee-gedichten--10
http://www.de-gids.nl/artikel/twee-gedichten--10
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/calle_lastseenvermeer.html
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/calle_lastseenvermeer.html
http://www.tomhunter.org/tom-hunter-shows-at-the-victoria-and-albert-museum-london/
http://www.tomhunter.org/tom-hunter-shows-at-the-victoria-and-albert-museum-london/
https://pt.pinterest.com/pin/507358714247932880/


nas obras do mestre de Delft. Por fim, um espelho oval sugere o uso da câmera escura e também o 

aparato técnico que a própria artista utiliza. 

Jeannette Christensen (1958-) vive e trabalha em Oslo. Desenvolve seu percurso artístico entre a 

instalação, a escultura e a fotografia, sendo também professora. Desde os anos de 1990 faz relação 

entre a chamada cultura popular e de culto, ao apropriar-se, citar e fazer combinações de aspectos 

da História da Arte com a contemporaneidade, e faz conexões entre a arte e política. As obras 

escolhidas, para análise fazem parte da série A Passagem do Tempo, 1994218, em que Christensen 

apropria-se de algumas composições pictóricas de algumas das mulheres sós de Vermeer, e, através 

das mesmas ações praticadas pelas mulheres do século XVII, as transpõem para a mulher da 

contemporaneidade, modificando sua indumentária, a saber, jeans e t-shirt branca, e mantém seus 

gestos, retirando, entretanto, a materialidade. Ao mesmo tempo nos remete ao título da obra 

original que usa como referencial para sua composição. Também podemos analisar o meio 

empregue como suporte desta série: as fotografias em formato Polaroid219. Christensen faz uma 

transferência de suporte, a tecnologia embute à pintura, a moldura branca da Polaroid, 

funcionando como a moldura de uma tela. 

Terri Priest (1928-2014) foi uma artista que ficou conhecida pelas suas apropriações da obra de 

Vermeer através das figuras femininas, inspirada pela aura de mistério associada a estas mulheres. 

Se as mulheres do mestre holandês foram retratadas em silêncio, executando tarefas domésticas, 

Priest toma de empréstimo seu estilo de representação feminina e reorganiza essas mulheres em 

suas próprias composições. Fazendo uma relação com vários artistas do século do final do século 

XIX e do século XX, faz um jogo de dentro e fora destas mulheres, que continuam aprisionadas, 

mesmo quando colocadas num contexto da pintura moderna, comunicando com outro tempo e 

outras linguagens. 

Mary Waters (1957-) uma artista plástica que trabalha e vive entre a Irlanda e a Holanda. É uma 

“caçadora” de imagens e sua preferência recaiu sobre as pinturas do Renascimento até o 

Romantismo, baseado no verdadeiro amor. Os recortes efetuados das pinturas de Vermeer 

transmitem amor, admiração, respeito, desejo, cobiça; recriam um momento específico da vida 

daquelas mulheres, dando ênfase a certos detalhes. Ela apropria-se do estilo dos velhos mestres, 

mesmo tendo consciência da impossibilidade de efetuar uma pintura como um velho mestre, afinal 

ela viveu no século XX e seu olhar está contaminado pela sua própria contemporaneidade. 

Ao olharmos para as imagens produzidas por George Deem (1932-2008), temos um olhar do ponto 

de vista masculino, que ao retirar as mulheres dos cenários escolhidos por Vermeer (um canto de 

um quarto, com uma luz que entra por uma janela, sempre à esquerda, em ações do cotidiano, 

sozinhas [na maior parte das vezes] e solitárias [com seus pensamentos?], silenciosas ou 

silenciadas, olhando por vezes pela janela), estará libertando-as, transportando-as para a 

contemporaneidade, onde o lugar da mulher foi deslocado, apesar das tarefas domésticas que 

ainda desempenha, para o mercado de trabalho, ou Deem estará fazendo o “apagamento” destas 

                                                           

218 Título original The Passing Time, 1994 (tradução livre). 

219 O formato de uma fotografia Polaroid é dividida em duas telas: a moldura em branco (dimensões: 11 x 9 

cm) e apenas o enquadramento (dimensões: 8 x 7,5 cm). 



mulheres, que ficaram no passado, não encontrando escapatória para além da fixidez daquele 

instante capturado pelo pincel do artista, desaparecendo no tempo e no espaço. 

Observação: Como este é uma pesquisa de doutorado em andamento todas as referências as 

imagens citadas neste artigo estão em uso e portanto não devem ser divulgadas ou citadas em 

outros trabalhos acadêmicos com a mesma vertente de linha de pesquisa.  
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SOBRE O PAINEL 

Este painel apresenta o projeto e algumas reflexões a cerca da inclusão de jovens com Síndrome de 

Dow, uma deficiência intelectual com características de limitações diferenciadas para cada 

indivíduo. Como com qualquel ser humano, a individualidade para exercer atividades deve ser 

respeitada. Neste projeto, além de tentarmos compreender um pouco deste universo, cinco jovens 

com Síndrome de Down, do Instituto Chefs Especiais, com o qual fizemos uma parceria, foram 

apresentadores de um programa de culinária intitulado “Tempero 21”. O desafio foi, portanto, 

elaborar e produzir os cinco programas diante desses novos protagonistas. 

 

Tempero 21: Um programa de Chefs Especiais pilotando o fogão 

 

Danielle C. Joukhadar, Glaucia Davino, Maria Eloisa Fama D’Antino, Paula R C 

de Jesus e Vanessa Molina 
 

Resumo:  
Nos últimos anos, ações isoladas de educadores têm promovido a inclusão de jovens com algum tipo de 
deficiência ou necessidade especial, visando resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido de 
possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade por parte desse segmento. 
Mas não tem sido fácil. A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja 
considerada uma doença crônica, um peso ou um problema. Esta pesquisa parte da iniciativa de professores 
de diferentes áreas de conhecimento, mas com o mesmo fim, o de investigar, aproximar e desenvolver um 
projeto teórico-prático de inclusão social de jovens com síndrome de Down, em especial do Instituto Chefs 
Especiais, que trabalha a inclusão social por meio da gastronomia. Como objetivo, o projeto propõe-se a 
compreender a importância da inclusão social de jovens com síndrome de Down, por meio de programa 
culinário na TV. 
Palavras-chave: Inclusão social; Síndrome de Down; Tempero 21; Chefs Especiais; Programa de TV de 
culinária 

 

Introdução 

Este projeto de pesquisa atende uma das áreas prioritárias de pesquisa proposta pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, qual seja: educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais 

numa perspectiva interdisciplinar tendo por propósito o apoio às pesquisas e ou projetos de 

intervenção a elas associados e que proponham o desenvolvimento de métodos educacionais e 

ações, voltados especificamente para pessoas com deficiência intelectual, sensorial, física, com 

problemas de aprendizagem, como por exemplo, aquelas com dislexia, transtornos de déficit de 

atenção e hiperatividade; pessoas com transtornos do espectro do autismo, e, ainda, aquelas com 

superdotação.  

Nessa direção, um grupo de professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie propõe o 

presente projeto que visa desenvolver um trabalho teórico-prático, interdisciplinar de inclusão 

social de jovens com síndrome de Down (SD), envolvendo docentes e discentes dos cursos de 



Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Gastronomia, Design e do Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento; em parceria com o Instituto Chefs Especiais.  

A síndrome de Down é uma condição genética que constitui uma das causas mais frequentes de 

deficiência mental (DM) e que compreende, aproximadamente, 18% do total de deficientes 

mentais em instituições especializadas (MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000, 96). Foi descrita pela 

primeira vez em 1866, pelo médico Langdon Down. Seu trabalho contribuiu para a identificação da 

síndrome com características clínicas específicas, e futuramente passou a ser identificada com o 

seu sobrenome (SCHWARTZMAN, 1999). Sua incidência é de um para cada 600/800 nascidos vivos, 

com média de 8.000 novos casos por ano no Brasil. 

O desenvolvimento das funções cognitivas também é afetado na síndrome, no entanto, segundo 

Schwartzman (1999), não há um padrão previsível para todas as pessoas diagnosticadas, uma vez 

que tanto o comportamento quanto o desenvolvimento da inteligência não dependem 

exclusivamente da alteração cromossômica, mas também do potencial genético restante, bem 

como do ambiente e do contexto social no qual o indivíduo está inserido.  

Silva e Kleinhans (2006) reforçam esta afirmação apontando a importância da plasticidade cerebral 

no desenvolvimento e na aprendizagem. Em outras palavras, quanto mais enriquecido de estímulos 

for, o ambiente e as experiências vivenciadas, maiores serão as chances de potencializar as 

habilidades, minimizando, assim, as limitações na comunicação e na transmissão dos sistemas 

neurais envolvidos no processo de aprendizagem. 

Um dos aspectos importantes que justifica este projeto é a relação entre a inclusão social e a 

educação. A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, define a educação como o principal alicerce da vida 

social, afirmando que  

  ... ela transmite e amplia a cultura, estende a cidadania, constrói saberes para o trabalho. Mais 
do que isso, ela é capaz de ampliar as margens da liberdade humana, à medida que a relação 
pedagógica adote, como compromisso e horizonte ético-político, a solidariedade e a 
emancipação. No desempenho dessa função social transformadora, que visa a construção de 
um mundo melhor para todos, a educação escolar tem uma tarefa clara em relação à 
diversidade humana: trabalhá-la como fator de crescimento de todos no processo educativo. 
Se o nosso sonho e o nosso empenho são por uma sociedade mais justa e livre, precisamos 
trabalhar desde a escola o convívio e a valorização das diferenças, base para uma verdadeira 
cultura de paz (BRASIL. CNE 2001).  

A partir desta definição, a dimensão ética das relações sociais envolvendo pessoas com deficiência 

incorpora as ações necessárias para a superação das barreiras que as impedem de usufruir dos 

direitos e deveres de uma vida plena.  

Para tanto, os modelos de interação (cotidiana ou profissional) devem deixar de se pautar no 

assistencialismo, avançando para modelos de apoio e de respeito aos direitos da pessoa.  

Cada vez mais a sociedade está se conscientizando de como é importante valorizar a diversidade 

humana e de como é fundamental oferecer equidade de oportunidades para que as pessoas com 

deficiência exerçam seu direito de conviver em comunidade. A sociedade está mais preparada para 

receber pessoas com síndrome de Down e existem relatos de experiências muito bem-sucedidas 

de inclusão.  



Em uma pesquisa encomendada pelo Instituto Alana e realizada pela consultoria McKinsey (ASSIS 

et all, 2014), utilizando uma metodologia própria para medir a saúde das organizações, se constatou 

que a inclusão de pessoas com síndrome de Down costuma gerar impacto positivo em 5 de 9 

dimensões: liderança, satisfação do cliente, cultura e clima, motivação da equipe e coordenação e 

controle. Foram feitas entrevistas com 2.000 funcionários que trabalham com pessoas com Down, 

além de conversas mais aprofundadas com empresas no Brasil, na Espanha, nos EUA e no Canadá. 

Na pesquisa quantitativa, 83% dos entrevistados disseram acreditar que a presença de uma pessoa 

com Down fez com que o líder direto se tornasse mais apto a resolver e administrar conflitos. O 

Down possui características que aumentam o desafio à sua inclusão, mas também trazem 

benefícios adicionais, diz Marcus Frank, sócio da McKinsey e um dos responsáveis pelo estudo.  

Enquanto para pessoas com deficiência física as principais barreiras estão relacionadas à 
infraestrutura, para as com deficiência intelectual as barreiras são de atitude, com a 
necessidade de adaptação de treinamento e também de preparo da equipe. Entre as empresas 
que mais empregam deficientes intelectuais no país estão Droga Raia, Drogasil, McDonald’s, 
Carrefour e Pão de Açúcar. Estudos da McKinsey mostram que empresas com nível alto de 
saúde possuem, em média, maior probabilidade de apresentar margem de lucro acima da 
média (ASID, 2014).  

Portanto, mesmo que de forma lenta, a inclusão social vem ganhando força por meio de 

movimentos e iniciativas que visam alcançar a transformação social, política e educacional.  

Dentro desse contexto, a universidade exerce um papel fundamental no tocante à realização de 

ações e projetos efetivos em relação à inclusão social e educacional. “Se o que pretendemos é que 

a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a 

cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças”. 

(MANTOAN, 2003). 

O Instituto Chefs Especiais, fundado em 2006, pelo casal Simone e Márcio Berti é um projeto 

pioneiro que tem como objetivo ensinar gratuitamente jovens com síndrome de Down a cozinhar, 

visando prioritariamente a independência e autonomia desses jovens, bem como a possível 

profissionalização daqueles que apresentam habilidades nessa área. O projeto surgiu a partir do 

desejo do casal de dedicar seu tempo e energia a uma causa social, juntamente ao particular 

interesse pela gastronomia, pois perceberam nesta arte uma interessante e criativa possibilidade 

de direcioná-la aos jovens com síndrome de Down (Portal Chefs Especiais, 2016). 

Segundo o Instituto, a experiência desses anos tem mostrado que os benefícios para esses jovens 

são inúmeros, dentre os quais a autonomia e a valorização da pessoa e de sua família além do 

convívio entre os iguais, mostrando à sociedade que as pessoas com síndrome de Down, a despeito 

de suas características peculiares, podem e devem ser estimuladas a desenvolver suas 

potencialidades e habilidades, a fim de que possam superar as dificuldades e limitações impostas 

por sua condição, tornando-se independentes e inseridos no meio social, seja no lazer ou no 

trabalho, sempre estimulando o seu melhor. Portanto, a conscientização de toda sociedade se faz 

urgente, com o envolvimento de todos, seja por meio de medidas de inclusão social ou de 

promoção de autonomia e liberdades das pessoas nesta condição. 

Por ser um Instituto com excelência, já conquistou alguns prêmios sociais, como o Olhar Cidadão, 

de melhor trabalho social do Brasil do ano (CEBRASSE, 2014), de 2014; em 2012, Honra ao Mérito 



por Inclusão Social, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e em 2011, Prêmio 

Responsabilidade Social do Ano na Gastronomia (Prazeres da Mesa); nesse mesmo ano foi eleito 

dentre os 10 melhores Projetos Sociais do Brasil, pela Editora Globo.  

O presente projeto surge de uma experiência anterior realizada na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie que teve por objetivo a elaboração e produção de um caderno de receitas elaborado 

por alunos e professores de diferentes áreas do conhecimento, para o Instituto Chefs Especiais. 

Fruto de um projeto social interdisciplinar proposto pela professora mestre Daniele Cristine de 

Carvalho Joukhadar, alunos e professores de diferentes cursos se uniram para trocar conhecimento 

e desenvolver o projeto gráfico do referido livro, um caderno de receitas, junto a um grupo de 

participantes com Síndrome de Down do Instituto Chefs Especiais.  

A rica experiência do projeto interdisciplinar impulsionou a continuidade de se promover e 

sistematizar, assim como produzir e documentar em vídeos, novas experiências. Na 

interdisciplinaridade pode-se estabelecer a interação entre duas ou mais disciplinas. A pesquisa 

baseada na interdisciplinaridade pode proporcionar uma aprendizagem mais estruturada e rica, 

pois os conceitos, as experiências, as relações estão se organizando em torno de unidades mais 

globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por diferentes disciplinas. 

Desenvolver um projeto interdisciplinar na universidade, tendo como objeto de estudo a inclusão 

social de jovens com Síndrome de Down, não é apenas uma pesquisa inovadora, mas uma 

experiência social que envolve cidadania e responsabilidade social. Assim, buscando propor uma 

ação interdisciplinar a partir de diferentes olhares e saberes técnico-científicos envolvendo 

docentes e discentes de diferentes cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como 

Publicidade, Jornalismo, Design, Gastronomia, Distúrbios do Desenvolvimento. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Quando procuramos pesquisas sobre inclusão de deficientes nas mídias, há as que abordam a 

inclusão de quem assiste, ou seja, do cego, do surdo, do deficiente intelectual, etc. São pesquisas 

direcionadas à soluções de inclusão de espectadores com deficiências. 

Outra forma de inclusão do deficiente nas mídias tem caráter informativo, ou de troca de 

experiência, trazendo ao mundo uma realidade cotidiana daquelas pessoas. O tema do programa é 

a própria deficiência, as superações, os cuidados, as dificuldades, as medicações, etc. Um exemplo 

disso é a série “Qual é a diferença” (2015, Globo), de Dráuzio Varela. Além dos programas que lidam 

diretamente com o assunto, há os programas ficcionais que incluem personagens deficientes. Desta 

forma, a sociedade, ao assistir à tele ficção, discute e compreende determinadas deficiências no 

contexto social, como a telenovela “Páginas da Vida” (2006, Rede Globo), em que a atriz Joana 

Mocarzel fez a personagem Clarinha. 

Nosso objetivo é propor uma experiência interdisciplinar de inclusão social de jovens com Síndrome 

de Down por meio de programa de TV, cujo tema não é a Síndrome de Down, nem suas vidas e 

conquistas, mas sim a culinária, onde os apresentadores serão jovens alunos do Instituto Chefs 

Especiais. Ou seja, no aspecto comunicacional, eles deixam de ser “tema” ou “espectadores” de 

programa de TV para serem os “protagonistas” do programa. Deixam o papel de pessoas com 



Síndrome de Down para assumirem o papel de apresentadores de programa que pode ser veiculado 

para todo tipo de público que goste de culinária.  

Esta experiência conta com a parceria institucional e formal entre Mackenzie e Instituto Chefs 

Especiais. 

Objetivos Específicos  

- O trabalho interdisciplinar tem como foco a realização do programa de TV sobre culinária. Cada 

área do conhecimento envolvida é responsável por dar suporte ao programa de TV. Os membros 

da equipe interdisciplinar são pesquisadores de diferentes unidades da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e atuarão em suas áreas específicas: 

PPG Distúrbios do Desenvolvimento: Dar toda a orientação a respeito das pessoas com Síndrome 

de Down, características, limitações, formas de abordagem, comorbidades possíveis, etc. 

Tecnólogo em Gastronomia: Elaboração e testes de receitas, uniformização das unidades de 

medida, montagem do mise-em-place, pré-preparo das etapas dos pratos para as gravações e 

treinamento das receitas pelos chefs-apresentadores. 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda: Roteirizar os programas, fazer pré-produção, 

gravações, edição e pós-produção, junto à equipe da TV Mackenzie. Direção dos programas. 

Making of do programa. Documentação fotográfica. 

Bacharelado em Design: Identidade visual do programa, vinheta e de todas as formas de divulgação. 

- Veiculação do programa no âmbito da Universidade e nos meios de comunicação nas plataformas 

de mídias sociais da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Instituto Chefs Especiais. 

Método   

O programa consistirá em uma série televisiva, em cinco episódios, com duração de 15 minutos 

cada, na qual os jovens com Síndrome de Down, alunos do Instituto Chefs Especiais, apresentarão 

e realizarão receitas culinárias junto dos alunos e professores do curso de Gastronomia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), nas dependências da cozinha experimental da 

Universidade, gravados pela equipe interna da TV Mackenzie. 

- Critério de seleção dos apresentadores do programa (alunos do Instituto Chefs Especiais). Serão 

selecionados cinco alunos, um para cada programa. 

A seleção será realizada pela presidente do Instituto Chefs Especiais, Simone Berti, previsto no 

contrato legal de parceria entre Mackenzie e Chefs Especiais220. Simone Berti tem contato estreito 

                                                           

220 Cláusula Segunda – Das Obrigações das partes. [...] 2.2 – O ICE se compromete a: 

Selecionar e indicar os participantes vinculados aos Chefs Especiais, para atenderem às pesquisas e programas 

audiovisuais. 

Ser o facilitador no contato entre os alunos, pais e voluntários (objeto de pesquisa) dos Chefs Especiais e os 

pesquisadores e alunos do projeto de pesquisa do Mackenzie. 

Indicar os alunos dos Chefs Especiais que serão os apresentadores para os programas experimentais. 

Acompanhar os alunos nas gravações dos programas, responsabilizando-se com o cumprimento das datas e 

horários previamente combinados. 

Obter os Termos de Cessão/Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz e Direitos Autorais Conexos de todos 

os participantes nos programas. 



com os alunos e respectivos responsáveis legais, acompanhou o desenvolvimento de cada um, 

dentro das aulas de culinária e tem larga prática na participação em programas de TV e vídeo com 

seus alunos. Os jovens deverão ter idade acima de dezoito anos. 

Os pais e/ou responsáveis concordam com a atividade e deverão ter disponibilidade para o 

acompanhamento e permanência durante todo o período das atividades, no local das gravações. 

- Considerando a desenvoltura e limitações motora para atividade culinária 

- A desenvoltura da fala. 

- A desenvoltura intelectual para a compreensão da sequência das atividades [saber a receita] e 

capacidade para explicar esta sequência. 

- Local das Atividades, acesso dos alunos ao local e custeio de transporte e alimentação: 

As gravações ocorrem dentro do Campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Cozinha 

Experimental do curso de Gastronomia. Esta cozinha encontra-se no Edifício Amantino Vassão que 

possui elevador e banheiro. A cozinha experimental do Mackenzie obedece a todas as normas de 

higiene e segurança previstas em lei, assim como possui regras de utilização do espaço para 

cumprimento das normas. 

O transporte de ida e volta (casa – Mackenzie) dos alunos com SD, com respectivos acompanhantes 

(responsáveis), será feito com serviços de taxi custeados integralmente pelo Mackenzie, em 

horários pré-determinados, conforme o cronograma de gravações. Todo este processo é 

intermediado pelo responsável. 

O cuidado com o horário é fundamental, pois o aluno chega ao local quando cenário, iluminação, 

câmeras, ingredientes e pré-preparo já estão em ordem. Desta forma, o apresentador pode chegar, 

se vestir, maquiar e fazer sua apresentação, sem maiores esperas. Durante a permanência de todos 

os envolvidos nas gravações, há oferta de alimentação e bebidas custeadas pelo Mackenzie.  

- Preparação da equipe e dos apresentadores com Síndrome de Down 

Tanto os pesquisadores do projeto como a equipe de TV devem ter sido instruídos a respeito da 

Síndrome de Down (PPG Distúrbios do Desenvolvimento). Cada um dos cinco alunos do Instituto 

Chefs Especiais, selecionado para participar do programa tem que ter contato prévio com o espaço 

de gravação (cozinha experimental), as pessoas com quem terão contato direto. Os apresentadores 

selecionados (alunos dos Chefs) devem receber treinamento para a execução da receita que eles já 

conhecem, no espaço onde serão feitas as gravações, com antecedência de, pelo menos, três dias. 

Embora tenhamos um planejamento executivo dos preparos e gravações, as datas são agendadas 

conforme disponibilidade da cozinha experimental do Mackenzie e dos participantes. 

- Acompanhantes e responsáveis 

Todas as atividades desenvolvidas pelos alunos com Síndrome de Down são acompanhadas por 

seus responsáveis, com total liberdade para interrompê-la em qualquer momento do período. Caso 

o participante se sinta cansado, as filmagens serão interrompidas. Somente serão retomadas diante 

                                                           

 



de sua disposição, com marcação de nova data ou simplesmente interrompidas, sem prejuízo de 

quaisquer dos atores envolvidos.  

- Sessão de imagem e voz: 

Embora o Instituto Chefs Especiais já tenha autorização escrita para a veiculação dos alunos, a 

sessão de imagem e voz para o programa é obrigatória, conforme modelo aprovado pelo 

Departamento Jurídico do Mackenzie. 

- Durante as gravações: 

O chef deverá estar sempre acompanhado (tanto pelo responsável como pela presidente do 

Instituto Chefs Especiais e qualquer pessoa que lhe faça sentir seguro e apoiado), irá se preparar se 

vestindo, tomando conhecimento do lugar, dos equipamentos, dos utensílios e novamente, 

mostraremos os ingredientes e descreveremos todo o processo de gravações. Caberá ao chef 

(aluno com Síndrome de Down) fazer sua apresentação de acordo com seu estilo próprio e único. 

Pretendemos deixar os equipamentos ligados (gravando) na maior parte do tempo para podermos 

respeitar o tempo dos chefs, de acordo com a característica individual de cada um diante da 

câmera, podendo haver interrupção de nossa parte ou da deles. O comando das gravações ficou 

sob a responsabilidade da direção que contará com a equipe técnica (iluminador, operadores de 

câmeras, operador de áudio, assistente, produtor) que já terá conhecido previamente os 

apresentadores, contará com os responsáveis pelos respectivos apresentadores com Síndrome de 

Down, com a presidente do Instituto Chefs Especiais, Simone Berti e/ou algum representante do 

Instituto, na falta dela, e dos pesquisadores deste projeto, responsáveis pelas gravações. 

Considerando que os alunos com SD, do Instituto Chefs Especiais, têm como atividade cotidiana a 

preparação de receitas, serem selecionados pela capacidade de performarem a apresentação, 

terem a aprovação de seus responsáveis e termos na equipe especialistas em Síndrome de Down 

que nos dá suporte para tomadas de decisões, considera-se o risco desta atividade baixíssimo. Por 

outro lado, há os benefícios como a possibilidade da projeção de suas capacidades e a valorização 

da autoestima dos participantes, numa atividade que não lhes é estranha, ao contrário, faz parte 

dos estímulos que os pais e o Instituto vêm empreendendo junto a esses jovens. 

Análise Dos Dados 

A finalização dos programas nos dará balizas para analisarmos e verificarmos, não apenas o 

desempenho de um apresentador com Síndrome de Down neste tipo de programa, um programa 

em que o apresentador instrui o espectador – ensinar executar receitas –, mas verificarmos o 

potencial do uso da linguagem televisual equivalente aos programas já existentes em nossa 

programação de TV para apresentadores com Síndrome de Down. Ou seja, o quanto a linguagem 

dos programas de TV de culinária precisaria ser adaptada/modificada para os chefs com Down? O 

olhar interdisciplinar, que cada uma das equipes envolvida fizer sobre o programa, trará uma leitura 

mais cuidadosa quanto aos resultados. 

Resultados Esperados 

Esperamos que os programas finalizados sejam veiculados no canal universitário da própria 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e em outras mídias digitais, como qualquer programa de 



culinária e que haja interesse equivalente pelo público, ou seja, por aqueles que procuram aprender 

a arte da culinária através de programas de TV. 

Outra atividade que pretendemos fazer é a organização de exposição itinerante com as fotos da 

produção e dos bastidores.  

Dentro da proposta interdisciplinar, existe ainda intenção da publicação de um livro contendo os 

artigos dos professores pesquisadores das diferentes áreas, que participaram do projeto “Chefs 

Especiais: uma experiência interdisciplinar de inclusão social de jovens com Síndrome de Down”. 

Os pesquisadores poderão publicar artigos científicos em periódicos e congressos para 

compartilhamento desta experiência na comunidade científica. 

Pretendemos fazer uma sessão de exibição para os alunos participantes e seus responsáveis para 

que apreciem o programa, dando a eles a oportunidade de refletirem sobre suas capacidades para 

que possam se inserir em atividades midiáticas e/ou profissionais de outra ordem. O material 

também poderá, conforme contrato legal de parceria, ser divulgado pelo Instituto Chefs Especiais, 

expandindo para a comunidade a experiência vivenciada. 

Por fim, pretendemos contribuir com as reflexões sobre a inclusão de deficientes intelectuais, em 

especial com SD, considerando as características individuais de cada personalidade, no meio de 

comunicação televisual. 

Referências  

ASID (Ação Social para Igualdade das Diferenças). Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome 

de Down. Disponível em <http://asidbrasil.org.br/old_2015/wordpress/?tag=sindrome-de-down>. 

Acesso em 30 de junho de 2015. 

ASSIS, V.; FRANK, M.; BCHECHE, G.; KUBOIAMA, B. O valor que os colaboradores com síndrome de 

Down podem agregar às organizações. McKinsey & Company, 2014. 

BONASIO, Valter, Televisão. Manual de Produção e Direção. Belo Horizonte: Ed. Leitura, 2002 

BORGES, Gabriela. “Parâmetros de qualidade para a análise de programas televisivos de âmbito 

cultural: uma proposta teóricometodológica”, in Revista NAU, NP em Comunicação Audiovisual da 

Intercom, São Paulo, v.1, n.1, p.173-192 jan. /Jun. 2008 

BRASIL. Lei 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Ministério da 

Educação, Cultura e Desportos, 1996. 

D'ANTINO, M. E. F.; MAZZOTTA, M. J. S. Inclusão social de pessoas com deficiências e necessidades 

especiais: cultura, educação e lazer. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 20, n. 2, p. 377-389. Junho, 

2011. 

DAVINO, Glaucia. Roteiro, elemento oculto no filme. Filme, a cristalização do roteiro. Tese 

Doutorado. São Paulo: USP, 2000 

DOUGLAS, Pamela. Writing the TV Drama Series. MWP, 2011 

Instituto Chefs Especiais. Disponível em <http://chefsespeciais.wix.com/chefs>. Acesso em 02 de 

julho de 2016. 



MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: O que é? Por que? Como fazer? São Paulo: 

Moderna, 2003. 

MÖELLER, I. Diferentes e especiais. Mente e Cérebro, n. 156, p. 26-31. Janeiro, 2006. 

MORAES Francilaine Munhoz e ADGHIRNI, Zélia Leal. “Mídia e Público: aproximações e diferenças 

discursivas em práticas participativas” in INTEXTO, Edição especial 20 anos do PPGCOM UFRGS, n. 

34, set. /dez. 2015. 

MOREIRA, L. M. A.; EL-HANI, C. N.; GUSMAO, F. A. F. A síndrome de Down e sua patogênese: 

considerações sobre o determinismo genético. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 22, n. 

2, p. 96-99. Junho, 2000. 

SCHWARTZMAN, J. S. Síndrome de Down. São Paulo: Memnon, 1999. 

SILVA, M. F. M. C.; KLEINHANS, A. C. S. Processos cognitivos e plasticidade cerebral na síndrome 

de Down. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 12, n. 1, p. 123-138. Abril, 2006. 

 

 

 

Produção audiovisual: Down para além da ficção 

 

Isabel Orestes da Silveira 
 

Resumo: Esta reflexão tem como objetivo a busca por evidências da criatividade dos produtores do filme 
“Colegas” (de 2012 e lançado em 2013 no Brasil). O filme, dirigido por Marcelo Galvão, trata do 
relacionamento de três adolescentes com a Síndrome de Down. O recorte proposto destaca o cinema como 
entretenimento, mas sobretudo, como formadora de opinião. A problematização gira em torno de alguns 
questionamentos: há ou não uma invisibilidade midiática para os portadores da síndrome de Down? A 
comunicação cinematográfica pode convergir para a educação e ainda fortalecer o universo imaginário e 
simbólico da sociedade quando valoriza a importância da inclusão? Partimos da hipótese de que o conteúdo 
cinematográfico gera propriedade intelectual criativa e de que a investigação lança luz em alguns campos, 
como o comportamento do adolescente e do jovem com Down, e explora a produção midiática e a linguagem 
audiovisual como força comunicativa que possibilita ao público o acesso sobre os avanços e perspectivas 
relacionados à Síndrome de Down. 
Palavras chave: Down; cinema; audiovisual; criatividade, inclusão. 
 
Abstract: This reflection aims to search for evidence of the creativity of the producers of the film 'Colleagues' 
(from 2012 and launched in 2013 in Brazil). The film, directed by Marcelo Galvão, deals with the relationship 
of three teenagers with Down Syndrome. The proposed cut highlights cinema as entertainment, but above all, 
as an opinion maker. The problematization revolves around some questions: is there a media invisibility for 
people with Down syndrome? Can cinematographic communication converge to education and still 
strengthen the imaginary and symbolic universe of society when it values the importance of inclusion? We 
start from the hypothesis that the cinematographic content generates creative intellectual property and that 
the investigation sheds light on some fields, such as the behavior of the adolescent and the young person with 
Down, and explores the media production and audiovisual language as a communicative force that enables 
the public Access to the advances and perspectives related to Down Syndrome. 
Key words: Down; cinema; audio-visual; Creativity, inclusion. 



 

Introdução 

É interessante considerar o longo tempo em que a humanidade levou para reconhecer a dignidade 

das pessoas portadoras de algum comportamento que fosse percebido como fora do padrão 

estabelecido socialmente. Refiro-me aos deficientes físicos, aos comprometidos mentalmente, e 

outros tantos casos em que existia a percepção de um determinado “desvio” que logo se tornava 

alvo de estigma. Sem ter como explicar e compreender determinados fenômenos físicos que 

acometiam o corpo, a sociedade, de um modo geral, encontrava respostas no fator hereditário, ou 

na punição divina pela culpa do pecado; em outros casos, os enfermos eram considerados 

possessos de espíritos demoníacos.  

Em diferentes momentos da história, muitas pessoas foram vítimas da ignorância social, sendo 

deixadas ao abandono e, por serem consideradas como loucas, foram trancadas como criminosas 

em cadeias, hospícios, asilos, etc. a fim de evitar a vergonha para as famílias, especialmente as que 

provinham de classes abastadas. Como consequência, a internação de muitos afastava as 

influências que estes poderiam exercer sobre as pessoas ditas “normais”. 

A explicação que permeava o século XIX era o conceito de raça em seu sentido biológico. Assim, a 

desigualdade passava a ser legitimada pela medicina, justificando a suposta “superioridade” de 

alguns poucos dotados, bem como o comportamento desviante de outros. Os médicos passavam a 

ditar os diagnósticos e, consequentemente, os destinos dos doentes em virtude das pesquisas 

publicadas e das novas hipóteses de suas descobertas.  

Assim, ser cretino, idiota ou ainda retardado, foi sendo entendido de várias maneiras: ora em 

virtude de um processo dinâmico e causal, ora determinado por fatores hereditários que se 

ampliavam a cada geração. 

O mongolismo, por exemplo, foi identificado em 1866 pela pesquisa de Langdom Down que publica 

o texto intitulado “Observations on Ethnic Classifications of Idiots”, com o objetivo de distinguir 

“etnicamente” os tipos de deficiência mental existentes. Portanto, surge a teoria de que o 

"mongolismo" provinha de um determinado grupo étnico de "deficiência", devido à sua 

semelhança com o povo mongol. (WUO, 2007). 

Hoje sabemos que o termo “síndrome” significa um conjunto de sinais e sintomas e “Down” designa 

o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos sinais 

característicos da pessoa com esta síndrome. O Dr. Langdom Down embora equivocado abriu 

caminhos para a investigação da alteração genética causada durante a divisão celular embrionária. 

“Os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21, possuem três. Não se sabe 

por que isso acontece”. As características típicas do portador da síndrome possuem olhos oblíquos, 

rosto arredondado, mãos menores com prega palmar única, dedos curtos e orelhas pequenas. 

“Hipotonia: diminuição dos tônus musculares responsáveis pela língua protrusa (saliente), 

dificuldades motoras, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, cardiopatias e 

comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem mais lenta” (VARELLA, 2011). 

Influenciadas pelo pensamento de raça pura, as pesquisas trouxeram, para o Brasil, os conceitos de 

uma ciência determinista que impunha educar as crianças normais de modo diferente das tidas 



como anormais. Assim, com base em critérios de distinção de raça e hereditariedade, excluía-se os 

incapazes de serem educados.   

Somente com o avanço das pesquisas genéticas em meados do século XX, a concepção de raça associada 

a deficiência foi sendo substituída pelo pensamento de acidente genético e, aos poucos, foram ocorrendo 

mudanças significativas no modo como a sociedade passou a tratar determinadas doenças. 

Atualmente, a mídia pode ser vista não apenas como um fator responsável pela divulgação dessas 

mudanças sociais, mas também como uma influenciadora no que diz respeito à inclusão e valorização 

dos portadores de doenças na sociedade contemporânea. Entende-se que a educação de um povo é 

influenciada pelo viés midiático, ou seja, a linguagem midiática contribui como formadora de opinião 

através de uma comunicação veemente, informativa e dinâmica que atrai e desperta o receptor de maneira 

massiva. Destaca-se, nesta pesquisa, o cinema, o qual pode favorecer, de forma criativa, a educação social 

para a inclusão dos portadores de Down.     

O objetivo desta reflexão é argumentar a favor da produção cinematográfica enquanto formadora 

de opinião. Dito de outro modo, busca-se refletir sobre a força comunicativa da mídia 

cinematográfica como recurso pedagógico com a capacidade de, através dos filmes, conscientizar 

a sociedade do fato de que os portadores de síndrome de Down, quando atendidos e estimulados 

adequadamente, têm potencial para viver uma vida saudável e inclusa socialmente.  

A sensibilidade social, com uma visão mais sensível em relação a síndrome, pode ser melhor 

compreendida pela linguagem cinematográfica e pelas produções audiovisuais diversas. Tais 

produtos midiáticos trazem à luz questionamentos trazidos principalmente pelos dramas vividos 

por famílias, amigos e pelos contextos sociais diversos dos diferentes protagonistas da síndrome. 

As inquietações dos temas passam por narrativas estéticas variadas as quais resultam em produtos 

fílmicos criativos de excelente qualidade. 

A criatividade pode ser definida como a expressão do potencial humano de realização, que se 

manifesta mediante atividades geradoras de produtos tangíveis, ou seja, como a capacidade de o 

indivíduo manipular objetos do mundo externo a partir de um desenvolvimento simultâneo de seus 

recursos pessoais, suas fantasias e seus desejos (WINNICOTT, 1975). 

Ao selecionar alguns filmes, especialmente com temas envolventes contendo mensagens 

inspiradoras sobre a síndrome de Down, pode-se perceber que o roteiro, normalmente, evidencia 

situações comuns da vida real, dos portadores da síndrome e dos que convivem com eles.  

Tais filmes podem ainda servir como agentes motivacionais eficientes para crianças e jovens com a 

síndrome, encorajando-os a vencer as limitações que a alteração genética lhes impôs, além de 

servir como vozes de inclusão e visibilidade, e ainda como recurso pedagógico para a sociedade 

como um todo.  

Entretanto, a problemática que se busca responder passa pelo questionamento e reflexão acerca 

da invisibilidade midiática dos portadores da síndrome. Partimos da hipótese de que há uma 

ausência de personagens com Down nos meios de comunicação. Devido ao fato de que as aparições 

de indivíduos com Down, normalmente, não trazem lucro para as emissoras, preocupadas com os 

patrocínios e audiência, esse grupo geralmente é marginalizado como consequência. Outros 

questionamentos serão debatidos: se a comunicação cinematográfica ou se os produtos 



audiovisuais podem convergir para a educação da sociedade e fortalecer o universo imaginário e 

simbólico ou ainda refletir num maior interesse e motivação sobre a inclusão? 

Na primeira parte do artigo, a intenção é mostrar como os variados roteiros de filmes com a 

temática da síndrome, reforçam a força comunicativa da linguagem do cinema e evidencia a 

estreita relação com o universo real e o da ficção. Ou seja, o cinema pode funcionar como mediador, 

como formador do imaginário coletivo, um meio para que se fortaleça a discussão sobre a inclusão 

e outros temas importantes para a educação.  

A metodologia proposta não prevê uma objetividade, por isso se opta pela investigação de natureza 

qualitativa interpretativa em que se destaca o Estudo de Caso do filme “Colegas” (2013). A reflexão 

é sustentada pela pesquisa sobre o comportamento dos adolescentes com síndrome de Down 

primeiramente pela ótica da ficção e refletir o modo criativo como no filme ocorre a apropriação 

de outros filmes para que a mensagem lúdica, seja comunicada.  

Por fim, a pesquisa aponta o resultado da produção audiovisual produzida no ano de 2016, pela 

equipe de pesquisadores que participaram do Mackpesquisa (fundo Mackenzie de Pesquisa criado 

pelo Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. É regulado por regimento 

próprio, denominado Regimento do MackPesquisa). Trata-se da edição de 5 programas intitulados: 

“Tempero 21” (por conta do cromossomo 21). Assim, pensar o Down, para além da ficção destacará 

os programas preparados para mídia televisiva ou digital, os quais terão o tempo estimado de 22 

minutos e os protagonistas serão os adolescentes ou os jovens com Down do Instituto Chefs 

especiais que se tornaram parceiros durante o projeto Macpesquisa. Assim, poderá ser confirmada 

a hipótese de que para além da ficção, os adolescentes e jovens podem exercer a plena cidadania, 

motivados na vida real, por oportunidades de convivência saudável e produtiva com outros.  

Down nas telas do cinema 

Alguns filmes com a temática da Síndrome de Down vêm sendo produzido nos últimos anos e 

dentre eles destacam-se:  

“O Oitavo Dia”, de Jaco Dormael (1996). O filme conta a história de Harry, um homem bem-

sucedido nos negócios, mas que vive só para o trabalho. Harry quase atropela Georges, que tem 

síndrome de Down, e os dois acabam se tornando grandes amigos, o que muda para sempre a vida 

de Harry. 

“Nós Sempre o Amaremos”, de Michael Katleman, lançado em 1997, conta a história de um casal 

que teve filhos gêmeos e, um deles com síndrome de Down. O casal resolve entregá-lo para a 

adoção. A avó não concorda e entra na justiça para conquistar a guarda da criança. 

“Sem Medo da Vida”, é um filme inglês lançado em 2001 de Annette Carducci e relata a vida de 

uma psicóloga que, após ser abandonada pelo marido, decide desvendar seu passado amoroso na 

companhia de seu neto de seis anos, que tem a trissomia. 

Outro filme espanhol muito interessante, lançado em 2004, é “Leon y Olvido”, de Xavier Bermúdez. 

Olvido é uma mulher de 21 anos e Leon, seu irmão, tem síndrome de Down. Os dois ficaram órfãos 

e começam a enfrentar problemas de relacionamento, porque começam a ter interesses muito 

diferentes. 



“Do Luto à Luta”, filme de 2005, em que Evaldo Mocarzel (1960), exibiu em forma de documentário 

o drama dos pais que recebem a notícia do nascimento de sua filha, portadora da síndrome de 

Down. Esse filme foi inspirado em sua própria experiência pessoal. Sua filha Joana Morcarzel 

interpretou a menina Clara na telenovela “Páginas da Vida de Manoel Carlos” (2006/07).  

“A Outra Margem” (2007), de Luís Filipe Rocha, conta a história de um travesti chamado Ricardo 

que perdeu a vontade de viver, mas recebe o apoio de seu sobrinho, o menino Vasco que possui 

síndrome de Down. 

A negação da síndrome é um fator possível de ser discutido no filme “O Guardião de Memórias”, 

de Mick Jackson, lançado em 2008. O roteiro está baseado na década de 60, e revela o drama vivido 

pelo médico David Henry que separa sua filha com Down de seu irmão gêmeo e omite este fato de 

sua esposa.  

Um filme espanhol bastante interessante é o “Yo También”, de Antônio Naharro e Álvaro Pastor, 

lançado em 2009. O filme aborda questões afetivas entre uma mulher solitária que encontra em 

um jovem com síndrome de Down,  

“CityDown – A História de um diferente”, de José Mattos e P.C. Nogueira, é um filme brasileiro de 

2011, que retrata as dificuldades de ser deficiente. O elenco, em sua maioria, são atores com a 

síndrome de Down. 

Até aqui, foi possível destacar alguns filmes que retratam questões dramáticas relacionadas a 

síndrome de Down e que são possíveis de serem interpretados de diferentes modos. Dentre esses 

filmes, destacaremos como objeto de análise o filme brasileiro “Colegas”, lançado em 2013 do 

diretor Marcelo Galvão (1973), vencedor do Festival de Gramado de 2012 e inspirado na infância 

divertida que Galvão teve ao lado do tio, que possuía Síndrome de Down. Nele há um trio de 

protagonistas com a síndrome. São eles: Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola. 

A escolha desse filme como objeto de análise justifica-se pelo fato de que a adolescência e o início 

da juventude podem ser considerados uma fase da vida muito complexa, pois o adolescente ou o 

jovem encontra-se em mudança, física, emocional e psíquica. Por isso, o filme, pode ser uma 

alternativa interessante de investigação, dada a complexidade da faixa etária e ainda pelo fato de 

não se tratar de quaisquer adolescentes ou jovens, e sim de especiais.  

Ao analisar o filme propomos investigar a força comunicativa do cinema partindo da hipótese de 

que se trata de uma ferramenta educativa de grande impacto na cultura e que por isso, pode 

influenciar, através do discurso, a compreensão sobre a síndrome de Down, ao promover o debate 

sobre questões que afetam o adolescente portador da síndrome e a educação da sociedade para o 

acolhimento e a inclusão.  

Um filme inspirado em muitos filmes 

Stallone, Aninha e Márcio tornam-se grandes amigos desde a infância e se conhecem na instituição 

em que cresceram, pois foram deixados ali por seus familiares, ao nascerem com síndrome de 

Down. 

A cenografia do lugar é monocromática. Em contrapartida, o mundo exterior é colorido, indicando 

que ambos os lugares, o de dentro e o de fora, possuem função expressiva e metafórica. Os tons 



neutros exercem papel fundamental no enredo pois transmitem maior realismo nas cenas e passam 

mensagens críticas e psicológicas sobre o abandono, as regras, a segurança. 

 

 

 

Figura 1: O diretor do instituto. Personagem de Lima 

Duarte.  

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf07YeqMOtg. Acesso em: 

01 02 2017. 

 

Na narrativa do filme “Colegas”, os três amigos resolvem fugir e sair pelo mundo, inspirados no 

comportamento aprendido no filme ao qual assistiam, “Thelma & Louise” (Scott, 1991). É 

interessante como o diretor revela a força comunicativa da linguagem cinematográfica, capaz de 

induzir o comportamento e influenciar atitudes. Os três adolescentes protagonistas emprestam, 

durante todo o filme, algumas frases de impacto, trechos de diálogos decorados dos filmes que 

gostavam, passando a aplicar à realidade em que vivenciam, para exprimir seus desejos e intenções.  

“Thelma & Louise” não é o único que serve como inspiração para o filme de Galvão. Um 

personagem, em certo momento, diz uma fala de Tony Montana, de “Scarface”; mais tarde, há uma 

fala de Guido, de “A Vida é Bela”; e outro personagem jura jamais passar fome de novo, como 

Scarlett O’Hara, de “E o Vento Levou” [...].Há, ainda, referências do filme “Silêncio dos Inocentes”, 

“O Poderoso Chefão” e “Casablanca”, que ajudam a construir o universo cinéfilo em que os três 

vivem: quando ditas por Stalone, Aninha e Márcio, nos momentos certos, as referências ajudam a 

compor os personagens e combinam com a situação que estão vivendo [...] “Psicose” é invocado 

[...], Zé Pequeno de “Cidade de Deus, “Taxi Driver” e o tango em o “Perfume de Mulher”  (ALMEIDA, 

2013).  

Esse ato dos produtores de ‘fazer empréstimos’ é legitima e requer muita criatividade. Dito de outro 

modo, as referências utilizadas no filme são interessantes e despertam a memória do espectador 

ainda quando não são frases ditas. O exemplo disso está na imagem dos protagonistas atravessando 

uma avenida na Argentina e não por acaso, estão sobre uma faixa de pedestre. 

 

 

 

Figura 2: Os personagens do filme Colegas, 

atravessando uma faixa de pedestres. Disponível 

em: 

http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/ 

2013/03/colegas-saiba-curiosidades-sobre-o-novo-

filme.html. Acesso em 01 02 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf07YeqMOtg
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2013/03/colegas-saiba-curiosidades-sobre-o-novo-filme.html
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2013/03/colegas-saiba-curiosidades-sobre-o-novo-filme.html
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2013/03/colegas-saiba-curiosidades-sobre-o-novo-filme.html


 

 

“As apropriações, das mais diversas naturezas, são constantemente flagradas nos documentos dos 

artistas e são matéria prima de muitos (ou talvez de todos) processos criadores” (SALLES, 2008, 

p.45). O que a autora argumenta é o fato de que a criatividade pode surgir das referências dos 

trabalhos de outros, as quais direcionam o artista ou produtor de cinema em sua construção ou 

projeto poético. Esse raciocínio compreende o fazer criativo para além da inspiração, mas parte do 

pressuposto de que a criatividade está atrelada a múltiplas conexões em permanente mobilidade. 

Por isso, Salles (2008, p.10) pensa na criação como rede de conexões e sobre isso afirma: “Essa 

abordagem do processo criativo talvez seja responsável pela viabilização de leituras não lineares e 

libertas das dicotomias, tais como: intelectual e sensível, externo e interno, autoria e não autoria 

[...]”. 

 

 

 

 

Figura 3: Capa de “Abbey Road” do Beatles, na qual vemos o 

quarteto de Liverpool atravessando a famosa faixa de 

pedestre. Disponível em: 

 

https://www.google.com.br/search?q=foto+dos+beatles+atravessando+a+rua.  Acesso em: 01 02 

2017.  

Em meio a estas “apropriações” de diálogos ou de imagens, cada componente do trio de 

personagens busca a concretização do seu sonho de conhecer o mar, casar e voar. Para que 

consigam tal propósito, utilizam subterfúgios moralmente negativos. Assaltam lojas usando 

máscaras e utilizando um revólver de brinquedo e, assim, tornam-se alvos da mídia e da 

perseguição de personagens caricatos como os policiais. Caricatas, tornam-se, também, as roupas 

que os personagens passam a usar. Após invadirem um espaço circense, substituem os antigos 

uniformes brancos e cinzas que usavam por fantasias coloridas.  

 

 

 

 

Figura 4- Detalhe do filme Colegas. Disponível em: 

http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/02/26/colegas-

2013.htm?abrefoto=8#fotoNav=9. Acesso em 28 02 2017 

https://www.google.com.br/search?q=foto+dos+beatles+atravessando+a+rua
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/02/26/colegas-2013.htm?abrefoto=8#fotoNav=9
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/02/26/colegas-2013.htm?abrefoto=8#fotoNav=9


 

O figurino, designado especificadamente a cada personagem, torna-se um elemento indispensável 

para a comunicação visual e para a construção de suas identidades. O conjunto cromático e o 

indumentário transferem para o receptor a ideia da vida fantasiosa e inconsequente que os 

personagens passam a viver. A única meta será atingir, cada qual, seu sonho. 

Apesar da ausência das vozes dos personagens ou dos pequenos diálogos que há na trama, o 

narrador Lima Duarte, muitas vezes, torna-se redundante ao falar o que a imagem já conta por si 

só. 

Pode-se aferir que o filme evoca vários sentidos. Um deles diz respeito à figura dos pais, atrelada à 

memória dos protagonistas, os quais desejam realizar os sonhos que eram primeiramente de seus 

pais. Zachello (et.al, 2015) interpretando esses sentidos, à luz da psicanálise, diz: 

“Tanto o mar, quanto o casamento e o voo são, na verdade, representações de um possível 

reencontro com aqueles que os abandonaram” 

“Sair da instituição, como uma representação da passagem adolescente, parece restringir-se à 

busca pela família, não havendo a evocação, no filme, de uma efetiva transição ao laço social, em 

geral típica desse período de passagem [...]”. 

“O trio vive suas aventuras usando vestimentas de fantasia circense, evocando ainda mais que a 

busca por liberdade e por espaço no mundo comum não passa de um delírio de adolescentes que 

não apresentam condições de ocupar outras posições”.  

“Resta, por essas evocações, a noção de que sua inserção no laço social parece praticamente 

impossível, visto que seus comportamentos são sempre tomados como expressão de agressão, 

delírio ou infantilidade de pessoas desprovidas de “razão”.  

As autoras, argumentam que “a inquietação da sociedade frente à atitude rebelde de um grupo de 

Downs parece ser um dos efeitos da ausência de condições que o imaginário social e familiar lança 

a esses jovens” (ZACHELLO, et.al, 2015). 

É em meio a ebulição hormonal típica da adolescência que emergem alguns sentimentos latentes 

nos personagens: o sentimento de pertencimento é reforçado pela cumplicidade do trio; o 

interesse pela sexualidade é instigado e o desejo ou curiosidade é insinuado na cena em que ocorre 

a espionagem do adolescente pelo corpo da garota. 

 

 

 

 

Figura 5: Espionagem do protagonista. Disponível em: 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-

noticias/entretenimento/2013/08/29/filme-colegas-e-

exibido-em-festival-de-hollywood.htm. Acesso em 28 

02 2017 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/08/29/filme-colegas-e-exibido-em-festival-de-hollywood.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/08/29/filme-colegas-e-exibido-em-festival-de-hollywood.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/08/29/filme-colegas-e-exibido-em-festival-de-hollywood.htm


 

O conjunto de experiências individuais e coletivas vividos pelos personagens expõem o portador da 

síndrome de Down e desmistificam os estereótipos que lhes são atribuídos como os de sujeitos 

dependentes e infantilizados. Obviamente os fatores que levam ao desenvolvimento de qualquer 

pessoa, como aspectos cognitivo, afetivo, linguístico e motor, devem ser concebidos em um 

contexto amplo pois estão relacionados com o ambiente e a cultura para ganhos ou prejuízo de 

qualquer um.  

Vale ressaltar que Ariel Goldenberg é casado com Rita Pokk (protagonistas do filme), ambos moram 

com a mãe dele e pelo depoimento do roteirista e diretor Marcelo Galvão (2013), os protagonistas 

apresentaram grande “desenvoltura, capacidade de concentração, dedicação e, sobretudo, a noção 

de responsabilidade e comprometimento deles com todos da equipe do filme”. 

Por isso, na tentativa de trazer o contexto da adolescência e do jovem para a realidade não ficcional, 

passa-se, a partir daqui, ao apontamento sobre o processo de produção audiovisual resultado do 

Mackpesquisa que contam com inúmeros conteúdos. Após a edição, a ideia é que o material sirva 

de motivador para que o público conheça os adolescentes e jovens do instituto Chefs especiais e 

sintam-se motivados a entender que o processo de inclusão social dos portadores da síndrome de 

Down deve ser contínuo. 

Produção audiovisual: Down para além da ficção 

No ano de 2016, foi desenvolvida, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma pesquisa 

intitulada “Chefs especiais: uma experiência interdisciplinar de inclusão social de jovens com 

síndrome de Down” em parceria com o Instituto Chefs especiais, uma organização sem fins 

lucrativos que atua desde 2006 estimulando a inclusão social e a autonomia de jovens com Down 

através da gastronomia.  

O Instituto Chefs Especiais se trata de um trabalho gastronômico inclusivo e inovador para pessoas 

com Síndrome de Down. Criado pelo casal paulistano Simone Berti e Márcio Berti em 2006, que 

tinham o intuito de disponibilizar parte do tempo e energia do casal para uma causa social, em 

retribuição à todas as coisas boas que a vida lhe proporcionara. Porém, o que, inicialmente, era 

apenas um agradecimento ao universo, tornou-se uma missão: realizar muito mais por essas 

pessoas, facilitando-lhes a autonomia, já que, atualmente, sobrevivem aos seus cuidadores. De 

2006 a 2012 o Instituto sobreviveu de mobilização social, sem nunca ter aceitado contribuições 

pecuniárias. Foi tornando-se, aos poucos, conhecido e respeitado no mundo da gastronomia, 

conquistando o mesmo respeito no mundo da inclusão social, o que se tornou fator inusitado. 

"Acreditamos e comprovamos que a motivação e o estímulo podem transformar um grãozinho de 

areia num oásis, e é essa nossa expectativa” (Simone Berti). Atualmente, com sua sede, os projetos 

se ampliaram. O convívio entre iguais tem se mostrado cada vez mais importante para o grupo, 

que acompanha a transformação de simples ingredientes em lindos pratos, o qual eles mesmos 

degustam. O ambiente alegre faz com que a terapia se faça de forma natural, sem que se perceba. 

Os benefícios são inúmeros. Entre eles, temos a autonomia e a valorização da pessoa e de sua 

família. Além disso, o Instituto ainda mostra que as pessoas com SD têm suas características e, 

todas elas, desde que estimuladas e respeitadas, podem e devem, SIM, tornar-se independentes e 



inseridas no meio social, seja no lazer ou no trabalho; respeitando suas limitações, 

porém estimulando o seu melhor. Com atendimento gratuito, o instituto já 

abrange, anualmente, 300 alunos fixos e uma considerável fila de espera, mas com perspectiva de 

ampliação desse número. A expectativa é dar oportunidade a mais pessoas, estendendo o trabalho 

para as principais capitais do Brasil e capacitando-as de forma adequada a cada momento da vida. 

Para isso, é de extrema importância que mais Empresas financiadoras se agreguem ao nosso time. 

(Instituo Chefs especiais, 2017) 

Portanto, conhecer melhor a adolescência e juventude desse grupo, favoreceu a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tornou-se possível a 

aproximação com o portador da síndrome de Down para além da ficção.  

     

Figura 6: Projeto Mackpesquisa “Chefs Especiais” em parceria com o Instituto Chefs especiais. 

Momento em que o Curso de Gastronomia da universidade participa do desenvolvimento do 

Projeto. 

 

  

Figura 7: A Profa. Ms. Daniele Cristine de C. Joukhadar foi quem iniciou a parceria da UPM com o 

Instituto Chefs especiais e idealizou a produção de um livro de receitas com os alunos de 

Publicidade e Propaganda, Design e com o curso de gastronomia, juntamente com a Profa. Ms. 

Marília Malzoni que padronizou as receitas para o livro.  

 



 

Figura 8: No lado esquerdo da mesa o protótipo do livro de receitas. 

 

Uma parceria inicial da UPM como o Instituto chefs especial resultou na produção de um livro de 

receitas, mas a segunda ação foi a ampliação da iniciativa em continuar a investigação sobre os 

portadores de Down, realizando um Projeto maior com o apoio do Mackpesquisa.  

O projeto teve como objetivo a produção de conteúdos audiovisuais. Durante o ano de 2016, as 

gravações foram feitas e estas passaram a serem vistas como necessária e benéfica tanto para os 

alunos que compuseram a equipe, para os professores que se dedicaram a pesquisa sobre a 

síndrome e também para os portadores de Down do Instituo Chefs especiais.  

 

Figura 9: Gravação do Programa Tempero 21”. Produto audiovisual resultado do Mackpesquisa que 

será editado para TV e outras mídias. 

 

Acreditamos no potencial da inciativa do Projeto Mackpesquisa para a sociedade, pois a inclusão 

possibilita a interação social entre indivíduos diferentes e é sabido que a inclusão estimula o 

desenvolvimento do valor da igualdade pois não obstante as diferenças individuais, a plena 

cidadania se efetiva no contexto de respeito e aceitações mútuas. 

O material audiovisual constituído por uma série de entrevistas com os adolescentes e jovens do 

Instituto será uma força comunicativa que poderá contribuir para o avanço do diálogo sobre a 

síndrome. Poderá ser uma ferramenta interessante para que o público receptor compreenda que 



a inclusão social é um processo que contribui para criar uma sociedade sensível, capaz de enfrentar 

o desconhecimento, e a superação de toda forma de preconceito.  

Considerações finais 

A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que impõe múltiplos desafios não só ao portador 

acometido, mas também a toda sua família. 

Nossa intenção foi conhecer o comportamento do adolescente/jovem com Down pela ótica 

cinematográfica e, posteriormente, verificar a força comunicativa dos conteúdos audiovisuais 

produzidos como resultado do Mackpesquisa, os quais compõe um acervo de vários curtas, 

podendo servir como ferramentas em espaços escolares, televisivos ou dispositivos digitais por 

exemplo, a fim de que, pela apropriação de conteúdos imagéticos e auditivos, haja o reforço 

educativo sobre a compreensão da síndrome em seu sentido amplo.  

A força comunicativa e a potência criadora da imagem e do som podem ser instaladoras de 

aprendizagem.  
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Down por meio de uma série culinária de televisão 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é demonstrar como os jovens e adultos portadores de Síndrome de Down podem 
fazer parte do mercado formal de trabalho a partir do exemplo das pessoas com essa alteração cromossômica 
atendidas pelo Instituto Chefs Especiais. Nessa organização de São Paulo, eles são estimulados a cozinhar de 
maneira lúdica e também profissionalmente. O projeto “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs 
Especiais: Uma experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com Síndrome de 
Down”, desenvolvido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceria justamente com o Instituto 
Chefs Especiais para realização de uma série inédita de televisão dá um passo adiante. Demonstra como essas 
pessoas não só têm habilidade de forno e fogão como também são capazes de ensinar receitas completas 
diante das câmeras como ocorre em programas de culinária que habitam e fazem sucesso nas TVs aberta e 
paga. No papel não de acadêmico, mas como jornalista e crítico de gastronomia que atua com a avaliação de 
restaurantes há mais de duas décadas, este autor teve a oportunidade de provar e avaliar o prato de um dos 
apresentadores da série. Com essa experiência como a dos demais participantes, conclui-se que a inclusão 
no mercado de trabalho desses jovens pode e deve ser ampliada também no meio televisivo, o que daria 
mais visibilidade a eles e sensibilizaria a população em geral e empregadores sobre o talento dos portadores 
da deficiência, ao tempo que deixaria claro que cada vez mais são protagonistas de suas próprias vidas. 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Instituto Chefs Especiais; Universidade Presbiteriana Mackenzie; Série 
de televisão; Culinária; Gastronomia; Habilidades; Trabalho. 
 
A special chef: protagonism and inclusion young people with Down Syndrome through a culinary television 
series 
Abstract 
The aim of this paper is to present is to present how young people and adults with Down Syndrome can be 
part of the formal job market from the example of people with this chromosomal alteration attended by the 
Special Chefs Institute. In this São Paulo organization, they are encouraged to cook in a playful way and also 
professionally. The project "Presbyterian University Mackenzie and Special Chefs: An interdisciplinary 
experience of social and educational inclusion of young people with Down Syndrome", developed by 
Universidade Presbiteriana Mackenzie in partnership with the Instituto Chefs Especiais for the realization of 
an unpublished series of television takes a step ahead. It demonstrates how these people not only have 
culinary skills but are also able to teach full recipes before the cameras as they do in gastronomic programs 
that inhabit and succeed in open and paid TVs. In the non academic role, but as a journalist and critic of 
gastronomy that has worked with the evaluation of restaurants for more than two decades, this author had 
the opportunity to prove and evaluate the dish of one of the presenters of the series. It is concluded that the 
inclusion in the labor market of these young people can and should be broadened also in the television 
environment, which would give them more visibility and sensitize the general population and employers about 
the talent of the Disabled, while making clear that more and more are protagonists of their own lives. 
Keywords: Down Syndrome; Instituto Chefs Especiais; Universidade Presbiteriana Mackenzie; TV Show; 
Culinary; Gastronomy; Skills; Work. 
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Portadores de Síndrome de Down e TV 

Numa coletânea de textos de tantos e tão brilhantes autores, não me cabe explicar o que é 

Síndrome de Down, à qual me refiro a partir de agora como SD. Há quem fará essa definição com 

mais propriedade do que este jornalista e acadêmico. Mas é possível falar de seus efeitos e 

consequências. Essa alteração cromossômica produz uma aparência bastante semelhante em seus 

portadores – todos nascem com olhos amendoados e, por isso, no passado, eram chamados 

preconceituosamente de mongoloides. Para entender melhor esse acidente genético sugiro a 

leitura da dissertação de metrado A ocupação e o bem-estar de uma população de adultos com 

Síndrome de Down, defendida por Luciana Nascimento no programa de pós-graduação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2010.  

O que antes parecia um castigo para os pais dos portadores da deficiência vem sendo, ainda que 

paulatinamente, mudado. Felizmente, o mundo avançou de maneira positiva. Não tomamos 

cuidado apenas com as palavras que por vezes podem ser injuriosas, mas também com a inclusão 

social das pessoas que têm esses ou outros distúrbios. O acesso ao mercado de trabalho não é 

simples e, desde 1999, tornou-se obrigatório por imposição da Lei de Cotas como esclarece o artigo 

“Inclusão social da pessoa com SD: uma questão de profissionalização”: 

Para se pensar em profissionalização da pessoa com SD, é preciso antes, pensar em inclusão 
social. O conceito de inclusão social se faz representativo com a existência de uma sociedade 
inclusiva, ou seja, a sociedade precisa adequar-se a todos os indivíduos que fazem parte dela, 
respeitando as diferenças e limitações de cada um. Nesta afirmação pode-se encontrar uma 
das dificuldades a ser enfrentada por uma pessoa com deficiência – a discriminação. (PIRES, 
BONFIM, e BIANCHI, 204, 2007). 

Os benefícios indicados pelo trio de autoras, não residem apenas no direito ao emprego, um direito 

constitucional, já que o progresso dos portadores vincula-se a um “processo continuo” de 

estimulação e a “estagnação faz perder todos os avanços já conquistados e inviabiliza conquistas 

futuras”. É necessário, por exemplo, que esses indivíduos, cada vez mais longevos, sejam 

autônomos.  

A inclusão profissional é ainda uma medida econômica, uma vez que as pessoas com deficiência 
quando empregadas tornam-se produtivas, participativas, conscientes de seus direitos e 
deveres, contribuindo para a o crescimento econômico do país” (PIRES, BONFIM, e BIANCHI, 
205, 2007).  

É o que concluem as autoras.  

Mesmo que para grande parte dos empregadores essa mudança tenha sido imposta via legislação, 

houve empresas e instituições que se anteciparam à lei e desenvolveram um trabalho voltado aos 

portadores de SD de maneira espontânea. Vou destacar aqui especificamente os Chefs Especiais, 

instituto liderado pelo casal Simone e Marcio Berti, que propiciou o estudo em questão. Embora 

não tivessem filhos com SD, eles passaram a se dedicar à causa de maneira abnegada, sempre 

gratuitamente para todos os participantes atendidos em seu instituto. Ainda que timidamente no 

início, criaram a organização há mais de uma década, gênese que detalharei adiante. 

Esse processo inclusivo dos Chefs Especiais começou com a missão original de formar jovens 

portadores de SD, mostrando a cozinha ao mesmo tempo como um terreno lúdico e um proveitoso 



campo profissional. Foram muitas e felizes as ações desenvolvidas ao longo desse período. Mais 

recentemente, os Chefs Especiais foram acolhidos pela UPM. Depois de uma benfazeja parceria 

iniciada em 2013 como um projeto de extensão e de caráter interdisciplinar com vários cursos 

envolvidos – inicialmente, Design, Gastronomia e Publicidade, e posteriormente Letras, Direito e 

Jornalismo – para a produção de um livro de receitas que está pronto para ser publicado e intitulado 

Cadernos de receitas por Chefs Especiais, há agora uma nova etapa.  

Trata-se do projeto “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs Especiais: Uma experiência 

interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com Síndrome de Down”, tema de análise 

deste artigo. Mais uma vez interdisciplinar, essa experiência constitui-se da série de TV em cinco 

episódios Tempero 21, uma referência ao cromossomo que causa a SD. Cada um dos programas 

tem duração de 15 minutos, adota como cenário a cozinha experimental da UMP e traz portadores 

com SD apresentando e fazendo suas receitas favoritas, sempre acompanhados de alunos e 

professores do curso de Gastronomia. Como pesquisador, é notável observar como esses jovens 

estão mais cada vez mais à vontade para desempenhar com consciência e autonomia várias tarefas 

antes vetadas por eles terem uma deficiência. Minha experiência não se resume de um relato de 

um único caso neste projeto, mas do acompanhamento anterior, com algumas atividades por mim 

desenvolvidas no Instituto Chefs Especiais, incluindo uma aula sobre massas italianas que ministrei 

para uma turma de quase duas dezenas de participantes na sede da organização, localizada no 

bairro paulistano do Pacaembu-Higienópolis. 

As imagens e sons de Tempero 21, captados com equipamento próprio por uma equipe técnica 

profissional na área de televisão e cinema da UMP, já se encontram em fase de edição. Foram 

registradas entre agosto e setembro de 2016. Durante esse período de dois meses, ficou claro que 

além de cozinhar, os portadores de SD sentem-se desinibidos para encarar as câmeras com 

naturalidade e são capazes de ensinar pratos com precisão para quem está do outro lado da tela. 

Não há dúvidas de que a capacidade profissional desses jovens pode e deve ser e mais e mais 

ampliada. E trabalhos interdisciplinares como este desenvolvido na UPM podem ter e têm essa 

missão de fomentar, agregar e incluir. 

Além da atividade acadêmica desenvolvida nos últimos 21 anos como professor dos cursos de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda e da Universidade Mackenzie, no quais ministro entre 

outras disciplinas a de Cinema – hoje, Prática Audiovisual –, atuo como jornalista e crítico de 

restaurantes da revista Veja São Paulo – aliás, antes mesmo de chegar à academia já estava no 

mercado jornalístico. Sou editor de gastronomia da revista Veja São Paulo há mais de duas décadas. 

Diretora da série de TV e minha de colega de mestrado em Cinema na Universidade de São Paulo 

na década de 1990, a professora-doutora Glaucia Eneida Davino me convidou para participar de 

um dos episódios que comporiam Tempero 21. Em vez de atuar como professor, repetiria 

exatamente o papel de crítico gastronômico que desenvolvo desde 1992. 

Tive a oportunidade de acompanhar a gravação do episódio com Maria Carolina Fraga na tarde de 

20 de agosto de 2016, um sábado. Absolutamente desenvolta, a jovem ensinou a preparar um prato 

de elevada complexidade, as batatas napolitanas. Mo estúdio repleto de câmaras de vídeo e 

fotográfica sob o calor dos holofotes, Maria Carolina foi capaz de seguir à risca as indicações dadas 

por Glaucia de como se portar diante das câmeras, para onde conduzir o olhar e repetir detalhada 



e didaticamente o texto da receita ensinada. Componente dessa nova geração acostumada aos 

smartphones, a garota encarou cada uma das câmeras de frente ao mesmo tempo em que 

demonstrava o passo a passo para que sua receita pudesse ser repetida em casa. Maria Carolina 

também posou para as fotos registradas pelo saudoso ex-diretor do Centro de Comunicação e 

Letras Alexandre Huady Torres Guimarães. 

Para encerrar a participação no episódio, sentei-me à mesa na companhia de Maria Carolina para 

degustar o prato que ela havia preparado. O resultado foi uma surpresa das mais positivas. A chef 

especial entende, sim, de culinária. Seu aprendizado em casa e no Instituto Chefs Especiais revelou 

uma cozinheira. Seu prato leva nada menos que catorze ingredientes, exigindo grande destreza em 

sua execução. Ainda que Maria Carolina receba algum auxílio na mis en place, é necessário ter 

memória para saber a entrada de cada uma das matérias-primas, os tempos necessários para que 

cada uma fique no ponto certo e, finalmente, o momento em que está pronto. Além da receita que 

elaborou diante das câmeras, Maria Carolina orientou alunos da Faculdade de Gastronomia na 

confecção da porção individual que eu provei no restaurante montado no estúdio. 

Como já havia tido contato com os Chefs Especiais em outras oportunidades, não foi surpresa notar 

que a receita de Maria Carolina era equilibrada em temperos e sal. Para chegar a um resultado tão 

positivo, a cozinheira mostrou diante das câmeras que era necessário primeiro picar alho em 

cubinhos, ou brunoise, palavra francesa que define essa técnica. Só depois, o ingrediente poderia 

ser levado à panela para dourar. Focada, ela ficou atenta para que o ingrediente não passasse do 

ponto. Adicionou tomate pelado de lata e acertou sal e pimenta com a devida parcimônia. Deixou 

reduzir lentamente esse molho enquanto levava para cozer batatas laminadas longitudinalmente 

até que ficassem firmes ou al dente, nem mais nem menos. Estamos falando aqui de duas cocções 

diferentes. Havia ainda uma terceira, a da carne a ser utilizada, também condimentada com alho, 

além de cebola, azeitona e cheiro verde, como é popularmente conhecido o misto de salsa e 

cebolinha. Realizado esse trio de etapas, cabia ainda a montagem final. Para obter as batatas 

napolitanas, era necessário montá-las em camadas que entremeavam carne, molho e dois 

ingredientes adicionais, mussarela e presunto fatiados. Uma camada de parmesão ralado 

compunha o arremate. Depois de passar 20 minutos em forno já pré-aquecido, finalmente era 

possível provar a especialidade de Maria Carolina, muito parecida com uma lasanha.  

Essa descrição tão rica em etapas não a tem finalidade de deixar o leitor com apetite – e espero 

que tenha ficado –, mas o objetivo de revelar a habilidade culinária desenvolvida por alguns 

portadores de SD e como eles podem colaborar na cadeia produtiva. Tanto que durante a pesquisa 

de ordem prática, as gravações em vídeo serviram como um laboratório para demonstrar que 

portadores com SD não só sabem cozinhar sozinhos como também podem ensinar receitas. A série 

televisão coroa a pesquisa como registro para o público em geral dessa valiosa aptidão, ao mesmo 

tempo que extrapola as fronteiras do universo acadêmico. Consagra-se como uma forma de 

mostrar aos espectadores a contribuição profissional que esses atores sociais podem desempenhar. 

Vale reforçar que não só SD, mas qualquer outra deficiência não é sinônimo de invalidez. 

Em entrevista com a líder do projeto na UPM, Glaucia Eneida Davino, em 26 de março de 2017, ela 

deu a seguinte definição para “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs Especiais: Uma 

experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com Síndrome de Down”: 



O projeto quis trazer o aluno de culinária, com SD, para uma posição de protagonismo na mídia. 
Em geral, quando alguém com Down vai para a TV, ele vai como assunto. O nosso assunto não 
é a SD e seus portadores, mas sim a culinária e arte de ensinar a cozinhar. Assim como os 
programas de culinária trazem a identidade de seus apresentadores, o Tempero 21 também 
tem seu traço: nossos mestres têm SD e ensinam qualquer pessoa a cozinhar. 

Ou seja, a inclusão e o protagonismo são essenciais para que os portadores de SD possam ser vistos 

como realmente são: pessoas que podem precisar de alguns cuidados especiais, mas que são donos 

de seus destinos e têm muito a nos ensinar, a começar pelo respeito das diferenças. Na série de TV 

Tempero 21, desenvolvida na UPM, revelam-se talentosos mestres amadores que ensinam a 

cozinhar bem e com muita facilidade, transformando essa tarefa que pode parecer enfadonha em 

algo simples e prazeroso de fazer. Além disso, os portadores de SD demonstram que alimento é um 

elo sagrado de ligação capaz aproximar a todos, com suas incontáveis diferenças e semelhanças.  

Institutos Chefs Especiais 

O surgimento dos Chefs Especiais completa onze anos no fim de 2017. Como registra o artigo 

“Projeto Chefs Especiais reúne jovens com síndrome de Down”, escrito por Patrícia Gomes para o 

Portal Porvir de 16 de julho de 2012, tudo começou “por iniciativa do casal do casal Márcio e Simone 

Berti. Ela, advogada e jornalista, com experiência em consultoria empresarial; ele, fabricante de 

panelas de ferro”. Ambos nutriam a vontade de desenvolver um projeto social que tivesse a 

gastronomia em primeiro plano, talvez motivados pela atividade empresarial de Berti, que o 

colocava em contato direto com muitos chefs de São Paulo e do país, para os quais ele era 

fornecedor de seus produtos. Embora não tenham filhos acometidos pela SD, Simone e Marcio 

mergulharam no assunto. “Percebemos que as crianças Down estão sobrevivendo aos pais”, 

declarou Simone na época da entrevista. A partir daí, começaram a organizar oficinas gratuitas 

para, de alguma forma, dar uma formação profissional para que jovens com SD pudessem ter se 

sentir autônomos e independentes.  

Berti passou a convidar profissionais de cozinha para ministrar workshops. A notícia mais antiga 

que consegui localizar na imprensa a esse respeito data de 6 de outubro de 2006. A extinta coluna 

Persona, publicada no suplemento diário de cultura e lazer Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo 

trazia a seguinte nota: 

Amanhã, as crianças portadoras de Síndrome de Down, atendidas pelo Instituto de 
Gastronomia Chefs Especiais, ganham aula gratuita de temaki, com o sushiman Souza, no 
Restaurante Nakombi, da Rua Pequetita. (OESP, 6 out. 2006, C2, p. D6) 

A primeira aula para jovens que passaram a ser atendidos pelo Instituto Chefs Especiais, porém, foi 

realizada quase seis meses antes e passou despercebida pela mídia com também aponta o caderno 

Divirta-se, de O Estado de S. Paulo, em reportagem de Fernanda Araujo: 

Em maio de 2001, organizaram uma aula de culinária para cerca de 15 portadores de Síndrome 
de Down, no Viander, restaurante do colega Gustavo Iglesias. Nascia o projeto de inclusão Chefs 
Especiais - Down Cooking. (OESP, Divirta-se, p. 8, 23 ago. 2013) 

Embora o restaurante sede da primeira aula ainda de caráter lúdico e não profissionalizante, que 

funcionou na Alameda Lorena na região paulistana dos Jardins, tenha sido extinto, o projeto segue 

sólido. Um tanto tímido mas vigoroso desde seus primeiros passos, o projeto Chefs Especiais foi 

oficializado como instituto em 2011 e, a partir daí, ganhou maior visibilidade. Contribuiu para o 



reconhecimento o empenho do casal Berti, que conseguiu inaugurar a sede própria em 22 de agosto 

de 2013, como registrou O Estado de S. Paulo do dia seguinte. Desde então, funciona na Rua 

Catanduva, 132, um enclave entre os bairros do Pacaembu e Higienópolis, bem próxima à estação 

Clínicas do Metrô e à Avenida Doutor Arnaldo, região com pródiga quantidade de linhas de 

transporte. 

Nesses quase quatro anos, um grande número de personalidades da gastronomia paulistana e 

também de outros cantos do país, além de artistas consagrados, vêm se dedicado a aulas, oficinas 

e workshops gratuitos para os portadores de SD. São tantos os nomes, que citar alguns como 

exemplo, pode deixar muitos contrariados. Mas vamos lá. Para ficar só em alguns, assumiram essa 

missão didática Olivier Anquier, dos restaurantes Bistrô L’Entrecôte d’Olivier e Esther Rooftop e do 

programa Diário do Olivier, Rogério Shimura, da padaria Shimura Pães & Doces, Marcelo Magaldi, 

do Buffet Fasano, Carlos Bertolazzi, apresentador de TV e sócio do Zena Caffè, a culinarista 

Palmirinha Onofre, revelada em programas de TV, Checho Gonzales, da Comedoria Gonzales, 

Carole Creme, da Confeitaria Carole Crema e jurada do reality Que Seja Doce!, Lucas Corazza, 

confeiteiro e jurado do reality Que Seja Doce!, Guga Rocha, consultor e apresentador de TV, e 

Claude Troigros, do Olympe e jurado do reality The Taste Brasil. Nenhum deles talvez tenha uma 

colaboração com tanta repercussão quanto a de Henrique Fogaça, chef dos restaurantes Sal 

Gastronomia e Jamile, e do bar Cão Véio, conhecido por sua participação no show de talentos 

culinários MasterChef Brasil. Fogaça deu várias oficinas, assim como também participou de eventos 

aos fins de semana chamados de hamburgadas para arrecadar fundos para o instituto. 

Dos quinze participantes convocados para aquela primeira aula no restaurante Viandier, hoje o 

Instituto Chefs Especiais atende 300 jovens a cada ano e tem uma fila de espera de quase uma 

centena de interessado em participar do programa de aprendizado. Na entrevista dada ao Portal 

Porvir em 2012 e que abre esse bloco, o casal Berti declarou que não era fácil manter o instituto 

como registra a reportagem: 

Patrocinadores e apoiadores garantem ingredientes e local adequado para que haja ao menos 
uma oficina por mês. A segunda e a terceira oficina do mês, que ocorrem com certa frequência, 
têm saído do bolso do casal. (Portal Porvir,16/jul/2012). 

Simone e Marcio Berti souberam lutar contra as adversidades. Com a inauguração da sede, vem 

cumprindo a missão que pode ser conhecida no site 

(http://institutochefsespeciais.blogspot.com.br/) da organização: “Nossa missão é facilitar a 

autonomia de pessoas com Síndrome de Down e inseri-las na vida e na sociedade como referência, 

qualidade e inspiração através da gastronomia.” Além disso, os serviços foram ampliados. Há outros 

cursos livres como os de massagem expressa, estamparia e bijuteria. O trabalho dos Chefs Especiais 

é amplamente divulgado nas redes sociais, em especial no Facebook, sob a coordenação atenta de 

Simone Berti. A presença de patrocinadores também ajuda na manutenção e longevidade das 

ações. Há ainda profissionais voluntários egressos das áreas de saúde e gastronomia. Esse trabalho 

feito de maneira espontânea e solidária também ajuda a reduzir os custos com a manutenção da 

organização. 



O projeto ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio Olhar Cidadão como o melhor trabalho social 

do Brasil e o prêmio de Honra ao Mérito por inclusão social da Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência. 

Vitorioso, o Instituto Chefs Especiais foi várias vezes laureado desde sua formalização em 2011 

Prêmio Olhar Cidadão como o melhor trabalho social do Brasil, em 2014, e o prêmio de Honra ao 

Mérito por inclusão social da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2012. Também 

foi reconhecido pela mídia, com o casal Simone e Marcio Berti sendo retratados como Paulistanos 

Nota 10 pela revista Veja São Paulo em 2014, além de ter sido destacado como o melhor projeto 

social de 2012 pela revista Prazeres da Mesa e um dos dez projetos sociais do ano escolhidos pela 

Editora Globo. Esse reconhecimento aponta que os Chefs Especiais estão no caminho: a inclusão 

dos portadores de Síndrome de Down no sempre concorrido mercado de trabalho nacional. 
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As escravas do tráfico sexual do Brasil para o mundo 

 

Gabriel Leão A.C.S. Nascimento222 e Rosana Schwartz (orientação) 
 

Resumo 
O tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual é um dos grandes desafios das Relações e Políticas 
Internacionais assim como também Direitos Humanos e Questões de Gênero. O Brasil é uma das principais 
rotas e postos de venda desses escravos para o “mercado” interno e externo. O artigo de Gabriel Leão 
Augusto Costa Santos Nascimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie busca por meio de exemplos de 
trabalhos de Organizações Não Governamentais- ONGs, instituições privadas e governos vias para atenuar os 
males causados por este tipo de atividade. Para propagar a atuação feita para combater o tráfico e a 
escravidão sexual de seres humanos o autor encontra como ferramenta para abrir discussões, o corpo 
feminino construído no Brasil, como objeto de prazer. O seu uso na propaganda e recursos midiáticos coloca 
em diálogo autores da sociologia, história e comunicação como CAMPBELL, CARVALHO, HOLANDA, 
TCHAKHOTINE e WEBER. Orientado pela Profª Dra. Rosana Maria Pires Barbato Schwartz da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - UPM e Pontifícia Universidade Católica- PUC/SP, o artigo objetiva questionar e 
problematizar - As Escravas do tráfico sexual do Brasil para o Mundo. 
Palavras-chave: 1. Tráfico de seres humanos; 2. Escravidão Sexual; 3. Direitos Humanos. 

 

Este artigo problematiza o tráfico de crianças e mulheres para escravidão sexual no Brasil e suas 

rotas que levam ao exterior principalmente Portugal, Itália, Suriname, Holanda, Suíça e Espanha 

assim como os seres humanos trazidos para cá de países membros do Mercosul. 

O objetivo da pesquisa é elucidar essa relação entre tais atividades criminosas e como governos, 

entidades privadas e ONGs podem responder à elas de forma organizada e propagar esta 

mensagem pelos poderes dos meios de comunicação e propaganda.  

A metodologia utilizada foi inicialmente um levantamento e revisão bibliográfica  para em seguida 

percorrer algumas produções dos teóricos Sérgio Buarque de Holanda, José Murilo de Carvalho, 

Maria Izilda Matos, Serge Tchakothine, Roger-Gérard Schwartzenberg, Joseph Campbell e 

Gaudêncio Torquato com o intuito de abrir o diálogo entre autores sobre as condições de gênero 

no Brasil junto ao tráfico de seres humanos e exploração sexual dos mesmos. Estes e outros autores 

ajudaram a buscar entender este tipo de atividade criminal na sociedade humana. 

O tráfico de seres humanos é uma das atividades mais lucrativas para o crime organizado em escala 

mundial, atrás apenas do narcotráfico e do tráfico de armas conforme documentos da Organização 
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das Nações Unidas - ONU223. Em muitos casos pessoas são traficadas de seus locais de origens para 

servir como escravos sexuais, crime que tem como uma de suas principais rotas, caminhos de saída, 

de mulheres e crianças, o Brasil224. A entidade internacional calcula que esta atividade gera um 

lucro de US$ 32 bilhões mundiais anuais e que 85% provêm da escravidão sexual225. Os Estados 

encontram dificuldades em combatê-lo, pois não debatem e nem esclarecem de forma eficaz, o 

problema nas escolas, setores de serviços públicos e na mídia. O Tráfico de seres humanos se 

constitui em problema relativo ás áreas de Direitos Humanos e Política Internacional. 

As pessoas que sofrem tais crimes muitas vezes não possuem a coragem de vir a público devido 

estresses psicológicos e principalmente ameaças contra si, familiares e amigos além de já terem 

sido estupradas, torturadas, forçadas a práticas de aborto e fome. Também são vítimas além de 

mulheres e crianças, rapazes226 e travestis227. Por exemplo, na construção da Usina de Belo Monte 

foi constatada a presença de tais grupos nestas condições. As vítimas se tornam mais suscetíveis 

conforme são membros de minorias econômica, étnica, racial e educacional. 

Com o advento da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o país tem aumentado 

sua preocupação com relação a essas atividades criminosas e na capacitação dos servidores 

públicos para atendimento às vítimas dessa violência.  

É de conhecimento que países com indicadores sociais baixos, abrem mais possibilidades para esse 

crime. Crianças dos grupos sociais menos privilegiados se tornam mais vulneráveis, principalmente 

em períodos de maior fluxo de entrada de estrangeiros ou de adultos do próprio país, interessados 

no turismo sexual.  

Durante os preparativos para a copa, a mídia já vem denunciando a exploração sexual infantil, na 

região da construção do estádio de futebol, no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo para o 

torneio internacional de 2014.228 As ocorrências se encontram no entorno do local, envolvendo 

garotas de 11 e 17 anos. Segundo a ONG Childhood Brasil, as construções de grandes obras 

propiciam tais ocorrências. Foram entrevistados 300 homens que trabalharam em grandes obras 

pelo país nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Santa Catarina. Para a ONG 

97% dos homens revelaram ter presenciado prostituição de menores na área da construção; 57% 

confirmou a exploração das crianças e adolescentes e 25% afirmou ter feito programa uma ou mais 

de uma vez com menores de idade. O perfil dos trabalhadores eram jovens de 25 a 30 anos e de 

baixa escolaridade.  
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A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Exploração Sexual Infantil da Câmara de São Paulo 

constata que o problema abrange não só a população carente sendo envolvidas as classes E,D,C,B 

e A. Ainda com dados do Disque Denúncia foram informados 49 mil casos de alguma corrupção 

sexual envolvendo menores entre 2003 e 2011. 

Muitas dos jovens vítimas de escravidão sexual são mobilizados territorialmente pelo tráfico de 

seres humanos. Conforme relatório da Organização das Nações Unidas – ONU, apresentado em 

2012, no Brasil existem 241 rotas de tráfico sendo 110 internas e 131 internacionais. Segundo a 

senadora Angela Portela a região Norte tem 76 rotas, depois vem a Nordeste apresentando 69; 33 

na Sudeste, 33 na Centro-Oeste e 28 na Sul do Brasil. Segundo Portela uma menina vale cerca de 

R$ 1,5 mil para exploração sexual, se for menor e sem experiência vale ainda mais. As moças tem 

idade entre 12 e 17 anos e em sua pesquisa relata que os principais destinos são prostíbulos em 

Manaus e Suriname229 - rota para a Holanda -. No Brasil, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Bahia 

registram os maiores números de vítimas. A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça 

registrou em 2012 que 133 vítimas foram para Suriname, Suíça recebeu 127, Espanha ficou com 

104 e Holanda teve 71. O país fronteiriço com o Brasil é rota para a Holanda. A pesquisa da 

International Centre for Migration Policy Development constituída pelo livro Jornadas 

Transatlânticas aponta entre os principais destinos também Itália e Portugal. Na questão de 

exploração sexual o documento destaca o tráfico de travestis para a Itália. Há também a receptação 

de vítimas trazidas dos países membros do Mercosul para o Brasil. 

Contribui para esse crime no Brasil a construção do gênero feminino e as transformações e 

permanências de estereótipos de mulher brasileira enquanto objeto de prazer, a partir da 

categoria-chave-corpo como superfície histórica, simbólica, visual e de poder.   

Privilegiou-se a categoria corpo pelo fato de expressar a cultura, a história, às relações de poder em 

um espaço mental, geográfico, temporal, geracional com o mundo objetivo e subjetivo em que está 

inserido no abuso e crime em questão.  O corpo não possui características estáticas, generalistas 

ou homogêneas, (sem diferenças) e está em constante transformação conectada a sua identidade. 

Se re-significa de acordo com os movimentos histórico/culturais/comunicacionais individuais ou 

coletivos das sociedades e mantém em sua superfície, as construções do passado/presente da sua 

sociedade, expressas em longas temporalidades, continuidades ou permanências histórias. 

(SCHWARTZ, 2001)  

As intervenções ativas da produção simbólica e material imagético das sociedades nos corpos 

mantêm comportamentos, valores e atitudes de um passado longínquo, mesmo diante das 

inúmeras conquistas femininas no campo dos direitos sociais, civis, políticos, econômicos entre 

outros.  

O reconhecimento da complexidade das imagens na vida cotidiana expressas nos corpos femininos, 

criadas e recriadas pelos indivíduos no seio das sociedades propicia possibilidades de entender o 
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corpo como um documento histórico, refletir sobre questões de gênero e entender as 

continuidades comportamentais, em meio às transformações sociais.  

Os discursos de corpo transmitem mensagens objetivas e subjetivas que se elaboram ao longo do 

tempo. São testemunhos diretos ou indiretos do passado/presente, que estrutura os sujeitos no 

interior das sociedades no tocante aos seus olhares sobre o mundo e suas próprias identidades. 

As relações de corpo no Brasil foram construídas sob uma estrutura social patriarcal com aspectos 

predominantemente judaicos cristãos barroco jesuítico, baseados no maniqueísmo de oposições 

binárias e imagens alegóricas Bíblicas da Eva e da Virgem Maria. Essas imagens foram consideradas 

modelos de comportamento para as mulheres européias e brasileiras e a do Adão para os homens. 

Transplantadas do Velho Continente para a sociedade Tropical Colonial se tornaram categorias 

chaves para o entendimento das construções do gênero feminino e masculino brasileiro. Maria e 

Eva são entendidas como oposições binárias dentro das representações femininas, na qual Maria 

representava a pureza, castidade e dedicação feminina e a Eva, a maldade, sedução, atração, 

indisciplina e desregramento. (SCHWARTZ, 2011)  

A permanência dessa herança colonial no comportamento dos brasileiros é percebida na 

atualidade, pela constante re-significação das relações sexistas estabelecidas pelas imagens e 

representações do corpo feminino nas propagandas, novelas e internet. O sexismo no Brasil foi 

construído em decorrência do processo civilizatório pelo qual o país passou. A necessidade do 

colonizador em ocupar o território, construir famílias e ausência da mulher branca, levou à 

miscigenação involuntária, a bastardia e a utilização dos corpos femininos como objeto de 

preservação e prazer. As mulheres brancas, no início da colonização eram em número reduzido e a 

facilidade de adaptação e plasticidade racial do homem português colonizador e dominador, 

propiciou o encontro dos corpos das etnias brancas e ameríndias, e posteriormente 

africanas/negras. (MATOS, 2003). Esse homem, o português, há muito tempo era bicontinental e 

miscigenado, era um corpo/documento Europeu, Africano e Semita, predisposto a dominação 

híbrida em qualquer lugar que exercesse sua dominação.   

Os corpos das mulheres da colônia sofreram transgressões sexuais justificadas pelo fato das nativas 

apresentarem seus corpos nus e a manifestarem, segundo suas culturas, orgulho em deitar-se com 

os homens/colonizadores. Da mesma forma, os corpos das mulheres africanas considerados 

instrumentos de valor econômico com funções específicas para o trabalho e servir sexualmente aos 

seus senhores foram transgredidos.  Obrigadas a aceitar abusos sexuais e a procriação tanto com 

seus donos como com os próprios africanos, serviram para preservar a castidade dos corpos das 

poucas mulheres brancas destinadas ao matrimônio, e aos desejos sadomasoquistas e perversões 

dos colonizadores. A relação senhor/escravo, dominador/dominado, marcaram os corpos 

femininos durante o processo civilizatório e deixou consequências nefastas para as mulheres 

brasileiras na atualidade.  

A miscigenação decorrente dessa utilização dos corpos femininos transformou as culturas nativas 

em híbridas na terra brasilis. Mitos e utopias gregas, celtas e cristãs dos séculos XI e XII, se 

transplantaram na colônia e foram reelaboraram na América Tropical, por meio do imaginário social 

da existência de um local paradisíaco na terra – lugar onde jorrava leite e mel pelos rios, existia 



abundância de todos os tipos de alimentos, pedras preciosas e uma nascente que impediria o 

envelhecimento. O Brasil seria o país no qual se preservaria a juventude e os corpos seriam alegres 

e eternos. Documentos escritos por cronistas do século XVI 230 – descreveram detalhadamente a 

existência desse paraíso terrestre, completado pela ideia de ouro aflorando na superfície da terra, 

plantas exuberantes e animais exóticos. (SCHWARTZ, 2011).  A associação também era feita com o 

país da - Cocanha e Ilha de Hi Brazil - lugares de intervenções nos corpos masculinos e femininos, 

por meio de orgias, festas intermináveis e ociosidade. Essas crônicas se encontram presentes no 

dia-a-dia do colonizador e na atualidade por meio da criação de representações e imagens de que 

no Brasil os corpos são mais livres, belos, sensuais/eróticos e flexíveis moralmente.  

Esse imaginário social criou nos viajantes e colonizadores a necessidade de encontrar o éden no 

continente selvagem, entretanto, as dificuldades encontradas durante o processo de colonização, 

desenvolveram imagens que descreviam a passagem da “edenização” da América Portuguesa para 

a “satanização” do local Brasil. Dentro desse movimento imaginário se propagaram na Europa 

relatos sobre a beleza das mulheres, seminuas e promiscuas da colônia. O novo local, de Terra de 

Santa Cruz e Vera Cruz, se tornou infernal, o Brasil, vermelho, quente, promíscuo no qual todo o 

mal do corpo podia aparecer.  

Essas representações refizeram e reproduziram imagens de corpos eróticos e sem regras, no 

decorrer da colonização até o século XIX. Todas as descrições presentes, nos mais diversos 

documentos históricos, dessas épocas, mostram as recriações distorcidas realizadas pelas 

observações dos viajantes, cronistas e colonizadores, marcando a identidade dos corpos femininos 

das brasileiras com erotismo exacerbado. Essa identidade permanece na contemporaneidade, pois 

a história não é passado, mas sim presente, o que foi pensado, imaginado e escrito se mantém. 

Estudiosos de gênero percebem essas marcas temporais, geracionais em sua leitura e análise e 

trazem para reflexão e questionamentos.  

O conquistador/dominador luso usou o corpo do homem da terra para o trabalho e guerra, na 

conquista de novos territórios, e o corpo da mulher ameríndia e africana para a geração e formação 

da família patriarcal e uso sexual. A vida do colonizador era poligâmica nas Terras Tropicais , por 

que acompanhava a sexualidade ameríndia, o que ia ao encontro a sua voracidade sexual. A 

poligamia nativa existia no intuito de garantir a sobrevivência dos ameríndios e proteção dos corpos 

                                                           

230 Segundo Lilia Moritz Schwarcz em o Sol do Brasil, uma série de viajantes religiosos, soldados, comandantes, 

corsários ou meros curiosos que aportaram no Brasil no século XVI até os inícios do XIX, escreveram 

relatos com certa visão fantasiosa sobre um país estranho, rude e ao mesmo tempo maravilhoso além mar. 

As crônicas desses viajantes andavam muito além do que os olhos podiam ver, eram simbólicas e 

alimentavam narrativas extravagantes imaginárias ou até sobrenaturais, como as encontradas no Navigatio 

Sancti Brendani Abbatis, na Cosmographia de Ético, na Imago mundi de Pierre d’Aily, ou nas viagens de 

John Mandeville, entre tantas outras obras divulgadas no começo do século XVI. Essa literatura proliferou 

durante os séculos XVI, XVII e XVIII. O encontro dos europeus com a América era o feito mais grandioso 

da história ocidental em uma época em que era bem melhor "ouvir" do que "ver". A comunicação e o 

pensamento europeu criavam e recriavam imagens entre o assustado e maravilhado. Por isso, as narrativas 

de viagem aliavam fantasia com acontecimentos de fato e buscavam na natureza americana aquilo que 

imaginavam previamente nas utopias e mitos Celtas, Gregos e Cristãos: a existência do Paraíso ou do 

Inferno Terrestre. 

 



das mulheres mais velhas, diante das dificuldades de se manterem vivas sozinhas, quando viúvas, 

em meio a selva tropical, entretanto no imaginário dos homens colonizadores/católicos/lusos, a 

mulher nativa representava a imagens da ninfa com longos cabelos negros, advinda da invasão 

moura na Península Ibérica despertada do inconsciente do português nas novas terras, e a 

poligamia a existência de fato dos haréns do Oriente. 

Com a escravidão negra, os corpos das escravas africanas foram aos poucos substituindo as cunhãs 

ameríndias, tanto na cama do senhor como nas atividades domésticas (LEVI-STRAUSS, 1955), na 

base da violência, grito e chicote.  

A mulher africana possuidora de corpo bonito era escolhida como concubina e objeto de desejos 

dos seus senhores e as crianças, os filhos desses homens, educados para serem herdeiros do poder, 

desde o início da adolescência eram entregues aos cuidados eróticos de mulher africana, a  fulô. 

 Durante o século XVIII e início do século XIX, esse comportamento cotidiano se estende para as 

cidades. Já os corpos das mulheres brancas casadas das elites, recebiam obrigações 

impreterivelmente de: servir ao marido dando-lhe felicidade, afeição, apoio e proteção; governar 

o lar objetivando alcançar uma vida confortável; desempenhar a função de mediadora no interior 

da malha familiar, conciliando os parentes e os quatro pais. O destino dessas mulheres era gerar 

corpos herdeiros e criá-los dentro dos valores da Igreja Católica e da sociedade patriarcal. Os corpos 

femininos impedidos da maternidade eram vistos como doentes frágeis e problemáticos. O número 

de filhos girava em torno de dez a catorze e a mortalidade era significativa, entretanto algo não 

terreno, um desejo do céu. Era comum antes ou após a gravidez a mulher contrair doenças, pois a 

medicina oficial, não compreendia o corpo feminino.  A toxemia provocava abortos e cegueira. Os 

partos poderiam levar à morte por hemorragias, infecções ou por febre puerperal. A falta de 

condições de assepsia (esterilização) agravava os perigos de parto. Assim cumprir o destino de mãe 

para essas mulheres podia significar a sua própria morte, tanto no interior das fazendas como nas 

cidades. Muitas se refugiavam em camas com doenças psicossomáticas simuladas ou em Igrejas, 

para fugir das relações sexuais.  A religião permitia-lhes a pureza, e a moralidade. As esposas que 

chegavam ao período da menopausa encaravam o momento como de libertação, o fim do uso do 

seu corpo como mulher.231  

O ideal de família nas cidades no século XIX, diferente do campo até esse período, foi respaldado 

na aversão ao ócio (do país da Cocanha) e na construção de uma sociedade higienizada e positivista, 

visando o bem e o progresso. Nessa perspectiva, as ciências e os discursos médicos do período 

passaram a condenar a sujeira, a desordem e falta de atividades tanto das mulheres como dos 

homens, (posição contrária a dos séculos passados). A mulher recebeu o título de “rainha do lar” e 

sua principal função social como geradora e educadora dos “corpos das nações”. Deveria se ocupar 

ao máximo dos afazeres domésticos, bordados, criando receitas de doces e principalmente 

dedicação ao marido e filhos. A educação das crianças realizadas pelas mulheres era considerada 

pelos discursos científicos e pelos positivistas algo natural, pois afirmava que a família era à base 
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de toda a formação do indivíduo, o lugar do afeto e do trabalho comum e a mulher o ser que 

desenvolveria as potencialidades inatas das crianças, tal como uma semeadora do campo que 

transforma a semente em árvore, em alusão ao jardineiro que cuida da planta desde pequenina 

para que cresça bem. Nessa perspectiva, sua sexualidade, seus corpos deveriam ser controlados 

por um conjunto de regras prescritas para garantir a transmissão dos valores da descendência e 

dos bons costumes sem nenhum risco. As ciências médicas, os ideais positivistas e higienistas 

construíram no imaginário social da época, a idéia de que predominavam como características 

femininas, as faculdades afetivas sobre as intelectuais, a vocação maternal sobre a profissional e a 

subordinação da sexualidade.  

As manobras da política de higienização consolidaram, em grande parte, o objetivo de manter uma 

identidade sentimental entre homens e mulheres, associada à figura do pai e da mãe como padrão 

regulador da existência social e emocional, que determinaram traços socioculturais da nova 

sociedade.  

A respeito das relações sexuais a heterossexualidade era axiomática, não existiam na mentalidade 

da época outras possibilidades de orientações sexuais.  

Esse processo de transformação da sociedade no século XIX, gerou concepções adaptadas sobre as 

mais variadas teorias, e dicotomias nos comportamentos cotidianos dos indivíduos. As mulheres 

condicionadas, aos desejos e ordens de seus maridos, pais e Igreja Católica, almejando alcançar o 

principal projeto de suas vidas, o matrimônio mesmo sem prazer, a procriação e a nobreza de cuidar 

do espaço privado.  Disciplinavam as outras mulheres apoiadas nas teses das ciências médicas 

higienistas em busca da sociedade civilizada da ordem e do progresso. (SCHWARTZ, 2011).  

Já as mulheres das classes menos privilegiadas, sempre trabalharam e completavam o orçamento 

doméstico como quituteiras, lavadeiras, costureiras, bordadeiras, empregadas domésticas, 

cuidadoras, entre outras funções. As negras sofreram ainda mais exclusão, pois perderam as 

posições de trabalho anteriormente praticadas, após a abolição da escravatura para as mulheres 

brancas imigrantes que chegavam constantemente, acentuando-se o processo de prostituição por 

motivo econômico. A prostituição dessas mulheres somou-se a das mulheres mestiças e brancas 

das classes pobres, que não conseguiam se qualificar tanto no meio rural como nas cidades. Não 

eram mais protegidas pela Igreja, nos conventos, e não entravam nas poucas escolas femininas.  

Todas esses relações cotidianas presentes na história do Brasil criaram representações e imagens 

de mulheres no “Novo Mundo” sensuais, eróticas, desregradas ou mães puras e castas 

representadas na mídia.   

A ascensão de mulheres na política como as presidentes Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet 

(Chile) e a Secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton, aumentaram o “olhar” feminino sobre o 

problema do tráfico de mulheres e problematizações sobre políticas públicas para a descoisificação 

e sexualização dos corpos femininos (SCHWARTZENBERG, 1977, p. 104). O mesmo se dá no mundo 

empresarial com figuras como Luiza Trajano da Rede Magazine Luiza.  

As vítimas de escravidão sexual enfrentam problemas para expressar seu sofrimento e sua busca 

por dignidade e reconhecimento de sua condição como ser humano. Um dos destaques nesta 

mobilização é a cambojana Somaly Mam. 



Uma liderança e voz ativa Mam na adolescência foi vendida como escrava sexual enquanto seu país 

sangrava com o regime do Khmer Vermelho e as visões de Pol Pot de comunismo. 1,5 milhão de 

pessoas foram mortas por seu governo enquanto tortura e trabalho escravo se disseminavam pelo 

território. A sociedade cambojana perdia sua identidade conforme muitas famílias se tornavam 

refugiadas em outras terras. Mam então com aproximadamente 12 anos – a mesma não sabe ao 

certo se nasceu em 1970 ou 1971 – foi conduzida a escravidão sexual por um homem que se 

apresentava como seu avô, também a abusou, e terminou em um prostíbulo no que levou uma 

década de sua vida. Após ver uma amiga ser torturada até a morte fugiu do local, mas voltaria como 

enfermeira dos Médicos Sem Fronteiras (Médecins Sans Frontières) distribuindo preservativos, 

sabão e dados sobre doenças sexualmente transmissíveis.  

No ano de 1996 fundou AFESIP (Agir pour les Femmes em Situation Precaire ou Agindo por 

Mulheres em Situações Precárias), uma ONG cambojana atuando em seu país assim como Laos e 

Vietnã atendendo vítimas de exploração sexual. O grupo também atua com órgãos de segurança 

pública para fechar os prostíbulos. Com suas ações já resgatou 4 mil mulheres deste infortúnio. Em 

junho de 2007 fundou com outros membros a Somaly Mam Foundation, organização sem fins 

lucrativos formada nos EUA contra tráfico de pessoas e focada em auxiliar mulheres e garotas 

vítimas de escravidão sexual. 

Pagou e paga preços altos por seus atos. Desde ameaças a agressões físicas. Em 2006, donos de 

prostíbulos sequestraram, drogaram e violaram sua filha de 14 anos. Em meio a tudo isto, ela se 

tornou uma liderança que com o tempo vem assumindo aspectos globais. 

Esse tipo nos conduz, com efeito, à fonte de vocação, onde encontramos seus traços mais 
característicos. Se algumas pessoas se abandonam ao carisma do profeta, do chefe de tempo 
de guerra, do grande demagogo que opera no seio da ecclesia ou do Parlamento, quer isso 
dizer que estes passam por estar interiormente ‘chamados’ para o papel de condutores de 
homens e que a ele se dá obediência não por costume ou devido a uma lei, mas porque neles 
se deposita fé. E, se esses homens forem mais que presunçosos aproveitadores do momento, 
viverão para seu trabalho e procurarão realizar uma obra. A devoção de seus discípulos, dos 
seguidores, dos militantes orienta-se exclusivamente para a pessoa e para as qualidades do 
chefe. (WEBER, 2002, p. 58) 

Somaly Mam carrega as características de uma liderança carismática capaz de atrair personalidades 

de diversas esferas sociais como entretenimento, política e economia. Ao mesmo tempo é tida 

como uma figura que se doa por uma causa acima de sua própria imagem além de ter passado por 

muitos sofrimentos. Figuras assim já apareceram em outros momentos da história como Nelson 

Mandela e Madre Teresa de Calcutá. “Quando se torna modelo para a vida dos outros, a pessoa se 

move para uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada” (CAMPBELL, p.16, 1990). 

Portanto, Mam angaria condições de liderar e servir de exemplo para outros cidadãos e instituições 

internacionais assim como os dois citados acima. Uma liderança carismática não precisa 

necessariamente de meios econômicos e/ou militares para mobilizar massas tendo como exemplos 

os Papas atuais e Kofi Annan da ONU (NYE Jr., p. 95, 2004). 

O programa da Somaly Mam Foundation pode servir de exemplo para outras entidades tanto ONGs 

quanto governamentais. São cinco os principais trabalhos que oferecem: serviços para as vítimas, 



trabalho de autoconfiança das sobreviventes, erradicação da escravidão, “vozes pela mudança” e 

“projetos futuros globais”. 

O serviço para vítimas visa resgatar as pessoas do cativeiro e acompanhar sua recuperação e 

reintegração a sociedade. O grupo apoia 10 abrigos em quatro países fornecendo recursos como 

comida, local para descanso e assistências médica e psicológica. 

O desenvolvimento de autoconfiança se dá ao constatarem a fragilidade em que se encontra a 

pessoa resgatada. Elas passam a ter acesso à educação em nível primário e secundário e se 

estiverem interessadas superior. Com isto conseguem retornar a sociedade e viver com dignidade 

não só emocional, mas também financeira e não evitam serem reconduzidas à indústria do sexo. 

Para erradicar a escravidão é necessário um trabalho em conjunto com o Estado de Direito de cada 

país. Uma rede envolvendo instituições governamentais, não governamentais e privadas para 

pressionar autoridades e sistema judiciários para o cumprimento de leis. A corrupção de agentes 

públicos e setores é um entrave para o progresso de tal atuação. 

O “Voices for Change” (Vozes pela Mudança) abre o diálogo público para sobreviventes de 

escravidão sexual que recuperaram sua autoestima e buscam por meio de seus relatos mostrar aos 

que ainda sofrem isto que não estão sozinhos e precisam procurar ajuda. É uma forma de não 

esperar apenas que lideranças formais tomem sua defesa. Fazendo disto um processo 

gradualmente mais participavo. Para chegar a tal estágio participam de aulas de expressão, 

seminários e então conduzem seus posicionamentos para juízes, desembargadores e outros 

membros do setor judiciário para tratar sobre escravidão sexual. Ao invés da ação ficar focada 

apenas em uma liderança ela se espalha de forma horizontal e alcança maior número de indivíduos. 

Também mostrando que as pessoas que passam por tais sofrimentos não são apenas aquelas 

mostradas em emissoras de televisão com os rostos camuflados por efeitos especiais, mas seres 

que podem ser qualquer um da população.  

Há também o Project Futures Global visando agregar voluntários usando suas habilidades e 

interesses em suas regiões por meio de redes sociais para aumentar a conscientização e arrecadar 

fundos para Somaly Mam Foundation. Tal participação popular une diversas áreas do 

conhecimento para desmantelar uma rede motivada por valores inescrupulosos.  

Outro aspecto positivo de Mam é manter liberdade religiosa e de pensamento em seus abrigos. 

Muitas das entidades que acolhem vítimas para tratamento tem como meio de aproximação a 

apresentação de suas crenças e a cambojana apenas quer que elas recuperem suas vidas 

independente de dogmas232.  

Diversas ações estão sendo elaboradas contra a exploração sexual, como exemplo destaca-se o 

musical “A Linda Rosa” criado por Josemir Medeiros e com direção de Tito Teijido. Proposto para 

percorrer 21 mil quilômetros durante oito meses em 50 cidades de 19 estados brasileiros conta a 

história de Rosinha, menina com sonho de ser trapezista, mas enganada pelo mágico Zoran que a 

abusa e acaba sendo salva pelo caminhoneiro Justiniano que faz uma ligação ao Disque 100 – 
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serviço de denuncias do Brasil. A peça integra a Caravana Siga Bem que conta com patrocínio da 

Petrobras desde 2003. A narrativa é tratada de forma que seja compreendida pelo público alvo, o 

infantil233. Narrativas intimistas como a de Rosinha humanizam a personagem aos olhos do público 

alvo e tanto ONGs, governos e imprensa com suas sentenças imperativas aproximam as histórias 

de vida do receptor da mensagem de uma forma que encontra poucos paralelos na indústria 

comunicacional contemporânea (BUITONI, 2009). No caso do objeto são textos e vídeos 

apresentando a realidade das garotas e garotos utilizados para escravidão sexual como peças de 

teatro, filmes, documentários e outros veículos. Porém novelas como Salve Jorge (2012) por serem 

produtos populares possuem um alcance maior de público. No período que uma obra de ficção 

conquista espaço retratando determinada realidade ela pauta diversos setores do jornalismo e 

sociedade. 

Em nossa sociedade, mulheres que apresentem um lado sensual mais aflorado, apesar de 

suscitarem enorme interesse da população, sofrem preconceito, são como pecados altamente 

consumidos e hipocritamente negados com veemência, porém estas meninas são forçadas a terem 

tal comportamento e mesmo as prostitutas maiores de idade podem ser vistas como pessoas 

marginalizadas que encontraram em tal ofício uma maneira de garantir seu sustento. Para fins de 

lucro e turismo sexual tais traços são imbuídos até mesmo em crianças menores de idade. Por meio 

das campanhas e também discursos é possível alterar tal imagem e trabalhar a auto estima dessas 

pessoas. O discurso que trabalhar os quatro impulsos por meio de oratória em palanques, palestras, 

campanhas de rádio e TV e até mesmo peças de ficção terá maior aceitação.  

Metáforas são um meio das palavras serem facilmente assimilada. Um discurso tecnocrata não 

empolga com facilidade. O impulso combativo surge nos discursos quando os políticos usam termos 

referentes ao embate físico, tais como “combater a corrupção”, “luta pela democracia” ou até 

mesmo afirmam “nocautear” o adversário ou alguma outra mazela. Neste momento, caso seja 

aplicado com competência, o orador adquire uma força fálica como se fosse um general ou 

gladiador imbuído de um microfone. Metáforas bélicas são comuns até em conversas banais e no 

ambiente político ganham força (TORQUATO, 2010, p. 26). No caso da escravidão sexual pode ser 

utilizado como maneira de expor os males que os criminosos deste meio devem ser apreendidos e 

punidos, dentro dos rigores da lei brasileira e internacional e não por métodos “justiceiros”. 

Para trabalhar o impulso alimentar, é feito o uso de metáforas econômicas para apontar as 

vantagens nesta área que viabilizaram a alimentação dos populares falando “diretamente ao 

estomago” para dissertar sobre suas necessidades e satisfações materiais do mesmo mostrando-

lhe vias para melhorias e bem estar. Neste discurso a metáfora é empregada para aludir ao combate 

à miséria, à fome, à pobreza e todos os vilões que devastam as esperanças e tiram o sentido da vida 

das pessoas (TORQUATO, 2010, p. 28). A miséria é um dos grandes fios condutores para a 

prostituição e mesmo escravidão sexual. Ao se estabelecer uma relação do perfil de pessoas no 

mercado do sexo, poucas atendem o “mercado de luxo”. Escravos vivem em alojamentos-senzalas 

com “direito” apenas a alimentação precária e água.  
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“O impulso sexual abrange, evidentemente, todos os significados ligados ao erotismo: jovialidade, 

danças, carnaval, eventos lúdicos, festas, desfiles, rituais com apelo sexual etc.” (TORQUATO, 2010, 

p. 28). No caso deste trabalho tal impulso pode ser utilizado para mostrar como a sensualização da 

mulher e crianças nos meios de massa podem refletir no aliciamento de menores e escravidão 

sexual. 

“Por último, os estados da alma são traduzidos pelo impulso paternal” (TORQUATO, 2010, p. 28) e 

termos como “pai do povo” e chamar o público de “filho”, “irmão”, “amigo” e outras palavras de 

proximidade expressam piedade, amor, candura, respeito e outros sentimentos positivos. Em 

campanhas contra drogas do governo federal muitas vezes mostram personagens com os quais 

pessoas de diversas classes podem se identificar principalmente no escopo entre a E até a B, os 

filhos da classe A possuem mais acesso à clínicas de tratamento e médicos. Na problemática da 

escravidão sexual é interessante despertar o sentimento paternal ao evidenciar que é um problema 

da população geral e não apenas dos populares que vem isto ocorrer consigo e seus filhos criando 

por meios de mecanismos de comunicação identificação com tais pessoas. 

Tais discursos para obter maior eficácia além dos impulsos precisam lidar com alavancas que são 

quatro; a de adesão, a da rejeição, a da autoridade e a da conformidade social (TCHAKHOTINE, 

1967). 

A de adesão visa que os interlocutores aceitem a argumentação e concordem com o ideário daquele 

que propaga o discurso; A de rejeição serve para motivar os receptores a combater o mal, a 

adversidade, ou seja, o inimigo; a de autoridade o orador usa para realçar sua legitimidade e seus 

valores; e a de conformidade social vem com a ideia de inserção social contra fome e miséria e 

participação em ações de solidariedade (TCHAKHOTINE, 1967). 

O discurso é uma ferramenta imprescindível para as propagandas, pois é por meio dele que usa 

uma de suas principais vias de comunicação para convencer. Por questões políticas é necessário 

que o Brasil mostre-se capaz de enfrentar seus dilemas já que hoje é observado pelo mundo. 

Os políticos e ativistas usam dos discursos, na maior parte do tempo, para apresentar seus planos, 

mas também o fazem para falar de suas qualidades pessoais e até fraquezas, tornando seu perfil 

mais íntimo ao do eleitorado. 

O ethos de ‘humanidade’ constitui igualmente um imaginário importante para a imagem do 
político. O ‘ser humano’ é mensurado pela capacidade de demonstrar sentimentos, compaixão 
para com aqueles que sofrem, mas o é também pela capacidade de confessar suas fraquezas, 
de mostrar quais são seus gostos, até os mais íntimos: “Para ser um homem público, não é 
preciso ser menos”. (CHARADEAU, 2006, p. 148) 

As figuras da esfera midiática, política e econômica têm suas interações retratadas em diversos 

meios de comunicação, sendo as colunas sociais um habitat para observá-los. O star system de 

BENJAMIN (1975) mostra como tais personalidades acabam se enquadrando ou sendo postas em 

um sistema de ranking ou cadeia alimentar. Essas classificações também são vistas nas listas de 

pessoas mais ricas e mais poderosas do mundo da revista americana Forbes ou dos mais belos e 

sensuais da americana People que são emuladas em outros países. Essas três esferas se relacionam 

com maior força nos bastidores onde surgem amizades sinceras ou jogos de interesses, “o mundo 

do espetáculo e o da política vão se entrosando cada vez mais” (SCHWARTZENBERG, 1977, p.160). 



O modo de vida das estrelas da política e da mídia também é semelhante e se submetem a 

imposições próximas diante do público, passam boa parte atuando ou dissimulando e envolvidas 

em comportamentos exibicionistas (SCHWARTZENBERG, 1977, p. 166). 

As campanhas da ONU e Governo Federal tendem a ganham maior abrangência com a participação 

de personalidades do mundo do espetáculo, principalmente aquelas que se dedicam a uma causa 

e são aceitas assim pelo público. “O mundo da política foi buscar no mundo do teatro a prática do 

star system” (SCHWARTZENBERG, 1977, p. 15). A cotação de estrelas apontada por Walter 

Benjamin mostra as celebridades disputando como se fossem produtos em si e os filhos deste meio 

carregam esta vivência, na qual são produtos agregando valores para causas. Entretanto, como 

políticos, empresários e famosos também são produtos ou até mesmo marcas (KLEIN, 2006), um 

acaba agregando valor ao outro numa relação ou tirando-lhe o valor dentro do star system. 

Em entrevista ao jornalista Bill Moyers que deu origem ao livro Poder do Mito, Joseph Campbell 

teria revelado: “uma das distinções entre celebridade e o herói é que um vive apenas para si, 

enquanto o outro age para redimir a sociedade” (CAMPBELL, p. IX, 1990). 

 No noticiário e nos fait-divers é possível ver Angelina Jolie visitando campos de refugiados e 

mostrando preocupação com desassistidos, caminho semelhante segue a também americana Daryl 

Hannah234 quando se posiciona contra a escravidão sexual e em defesa a questões ambientais. No 

Brasil há o ator Marcos Palmeira defendendo causas indígenas e Sonia Braga se posicionando nas 

questões de desaparecidos e luta contra a pobreza. 

Neste contexto entram além de governo e mídia as ONGs (Organizações Não Governamentais) que 

por meio de sua atuação também são capazes de pautar veículos midiáticos. As de maior 

proeminência são Medicins Sans Frontiers (Médicos Sem Fronteiras), Greenpeace, Amnesty 

International, International Red Cross e Human Rights Watch. A união desta com personalidades e 

estados podem conduzir aos fins planejados em comum. Um exemplo foi a coalização para banir 

minas terrestres que uniu estes três setores em diversos países (NYE, JR; p. 91; 2004). 

Para o Brasil e diversos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos que encontram em suas 

realidades a pobreza mesclada a riqueza é uma questão internacional combater a escravidão sexual 

e o tráfico de seres humanos até pelo softpower que isto acarreta. Softpower é um conceito 

desenvolvido pelo americano Joseph Nye e significa “poder brando”, ou seja, meios de conseguir 

fins sem apelar para o hardpower – constituído por meios bélicos e econômicos.  

O Softpower de uma nação é construído pelas instituições que desenvolve dentro e fora de seu 

país, seu avanço tecnológico, sua cultura e abrangência desta em outras terras e valores de direitos 

humanos. O Brasil possui considerável valor na cultura, vem crescendo em tecnologia, porém ainda 

carece de um trabalho maior em direitos humanos e os que mais sofrem são os pobres, 

principalmente mulheres, negros, analfabetos e nordestinos. Isto debilita as chances do próprio 

país ocupar uma cadeira na ONU e crescer como representatividade internacional maior do que 

possuí no momento. O problema estudado neste documento se trabalhado e desenvolvido de 
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forma justa pode ser mais uma peça para conduzir o país a tal posto e principalmente trazer justiça 

social. Quando ideias são colocadas acima de interesses particulares, um bem maior é alcançado. 

A rede problemática envolvendo tráfico de seres humanos e exploração sexual de menores precisa 

ser combatida por diversas esferas da sociedade principalmente poderes públicos, privados e 

ONGs. Acima de uma questão de imagem de entidades há valores humanos. 

Sérgio Buarque de Holanda em seus livros Raízes do Brasil e A Visão do Paraíso afirma que a política 

brasileira traz a marca da matriz lusitana de valorizar a figura do político em detrimento do partido. 

O personalismo brasileiro foi construído aos moldes portugueses durante o processo civilizatório e 

da construção da sociedade civil (HOLANDA; 2000, 2005). Isto é um mal a ser evitado. Somaly Mam 

é um exemplo citado no trabalho como liderança positiva, mas ao tentar emular o processo é 

preciso se certificar que a imagem do líder não se sobressaia aos seus ideais, um erro que a 

cambojana não comete. 

Como no imaginário social o Brasil é um paraíso tropical abençoado por Deus, as campanhas 

publicitárias turísticas e mesmo obras ficcionais exibem cenas paradisíacas quando retratam as 

regiões do país de dimensões continentais. A grandiosidade e a beleza natural do país têm sido 

exploradas assim como também a sensualidade e a miscigenação (HOLANDA; 2000, 2005) – não 

encontrada em outros países que abrigam diversidade de fenótipos. O intuito deste documento 

não é solicitar uma censura na mídia e imprensa nacionais, porém tendo enfoque as transmissões 

reproduzindo o imaginário social focar em campanhas para coibir os problemas tratados no texto. 

Uma das principais barreiras é o preconceito. Parte dele vem da própria sociedade em relação à 

questão da prostituição e a ausência de informação sobre a mesma em suas diversas esferas e isto 

a leva a ser confundida com exploração sexual – ao mesmo tempo não é inviável dizer que pessoas 

em condição de mercantilizar seus corpos também não estejam sendo exploradas. Há também o 

próprio preconceito das vítimas em sua situação, o que faz muitas resistirem a procurar ajuda de 

familiares e órgãos competentes. 

Os quatro impulsos da estrutura dos seres biológicos: combativo, alimentar, sexual e paternal 

(TCHAKOTINE, 1967) precisam ser trabalhados nas campanhas com ênfase no paternal, as principais 

vítimas são crianças, e em sequência nos combativo e alimentar tendo por fim o sexual. 

O paternal para atingir os valores familiares e a população mundial ver que sua própria prole dadas 

condições poderia ser vítima de tais crimes, portanto propagar valores como bem-estar, amizade, 

carinho, amor, solidariedade e integração sociais independente de laços sanguíneos. No impulso 

combativo há a questão de peleja contra os perigos, sendo que o tráfico de pessoas internacional 

representa riscos para não só a soberania de um país, mas para as famílias que habitam neles, uma 

vez que seus membros estejam do outro lado de fronteiras se torna mais difícil localiza-los e 

aumenta a demanda de recursos então este impulso pode ser usado no diálogo sobre métodos de 

prevenção ao crime. O impulso alimentar alardeia para a manutenção da vida, portanto seu uso é 

cabível para dar atenção às regiões empobrecidas do país de onde são oriundas muitas das vítimas 

de escravidão sexual, projetos de distribuição de renda para diminuir a desigualdade social afetam 

tal condição econômica e acabam se relacionando de forma benéfica com estas famílias evitando 

que aceitem falsas propostas de trabalho no exterior. 



Para melhor trabalhar tais impulsos surgem as alavancas de discursos (TCHAKHOTINE, 1967). A de 

adesão serve para unificar as massas em torno do ideal de erradicação do tráfico de seres humanos 

e exploração sexual, a de rejeição aponta para o combate aos inimigos neste caso as redes 

criminosas, a de autoridade enfatiza a competência de ONGs e órgãos nacionais e internacionais 

como espaços confiáveis para enfrentamento de tal situação conferidos por legitimidade e a de 

conformidade social conduz o grupo a ações pelo ideal de inserção social combatendo fome e 

miséria, uma das principais causas que fazem as vítimas suscetíveis ao tráfico e exploração. 

A palavra possui o poder de influir no psicológico das pessoas por meio de um reflexo formado a 

partir da impressão sensorial de determinado objeto traduzido por associação conferida à palavra 

e por meio deste reflexo o cérebro processa outro reflexo levando a imagem. As palavras se tornam 

excitantes e desencadeando mais imagens (TORQUATO, p. 251, 2010). Este fenômeno se dá quando 

se enfraquece a faculdade de resistência dos mecanismos superiores dentre eles o córtex cerebral, 

algo que ocorre quando se leva a uma generalização da inibição interna como o sono ou à fadiga. 

A fraqueza é ocasionada por um abalo do sistema nervoso por meio de excitação muito forte, 

emoções profundas ou ingestão de drogas. A pessoa nessas condições impactada por uma palavra 

imperativa está mais suscetível a acatar ordens graças à irradiação da inibição causada por ela em 

todo córtex. Assim pode ser explicada a eficácia da propaganda política (TCHAKHOTINE, 1967). A 

mesma pode ser utilizada para fins de consumo, mas quando voltada para causas sociais leva ao 

arregimento de forças entorno de um bem maior. 

A jornada do herói também é conhecida como monomito, uma jornada cíclica presente em mitos 

e em suas narrativas (CAMPBELL, 1994). Neste documento a história de Rosinha e de Somaly Mam 

podem ser vistos pelo prisma do monomito. 

A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o 
espírito humano a avançar, opondo-se àquelas que levam o espírito humano a avançar, 
opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a leva-lo para trás. 
(CAMPBELL, p. 21, 1994). 

Por meio de tais narrativas é possível trabalhar as quatro alavancas e os quatro impulsos da 

estrutura dos seres biológicos com mensagens simples e de fácil assimilação para a maioria da 

população. Por meio delas é viável encorajar os resultados estipulados por este documento a 

redução do tráfico de pessoas e exploração sexual por meio de denúncias e das vítimas procurando 

auxílio. 

O programa Voices for Change da ONG de Somaly Mam é um exemplo. Ao “dar” rosto e voz para 

as vítimas elas conquistam espaço próprio na sociedade para o debate e inclusão destas pessoas e 

seus dilemas não buscando apenas uma liderança para representa-las e defender seus interesses.  

Por meio das ações conjuntas de ONG’s, agências internacionais e governos é cabível pensar na 

diminuição do tráfico de pessoas e da exploração sexual. Em uma sociedade midiatizada a 

divulgação destes males por meio de propaganda é uma das principais vias para se alcançar tal fim, 

portanto o trabalho nas questões apontadas acima são peças para serem pensadas nestas políticas.  
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Este artigo objetivou analisar a instituição denominada Fundação Estadual do Bem Estar do Menor 

(FEBEM), hoje conhecida como Fundação Casa, criada na década de 1.970 para ser um 

estabelecimento modelo no cuidado de menores carentes. Nasceu para ser o “lar” do qual muitas 

crianças foram privadas por questões sociais, culturais ou econômicas e, conforme é de 

conhecimento por meio da mídia e outros veículos que a instituição apresenta sérios problemas 

em orientar e reeducar as crianças abandonadas pelos pais, famílias, sociedade, Estado e 

instituições religiosas. A violência que ocorrem nas múltiplas unidades que hoje compõe o 

complexo FEBEM, só são problematizados, quando tornam-se fato na mídia. A sociedade de uma 

certa maneira faz de conta que “está tudo bem”, sequer tentando entender as razões que levam 

esta instituição a estar ainda hoje onde sempre esteve: “à beira do caos” Reação decorrente do 

processo de construção do imaginário social de que essas cranaçs pertencem às famosas classes 

perigosas. Os discursos médios do século xIX, afirmava, que essas crianças eram inferiores 

intelectualmente , portanto passíveis de cometerem cries e violências. 

 Há muito o processo que atinge o menor abandonado assume proporções de genocídio que 

elimina excedentes de mercado considerados perigosos para o patrimônio, tendo se transformado 

em uma instituição que não recupera, ao contrário amplia a criminalização destes menores. 

Abrigo para cerca de vinte mil adolescentes no Estado nos anos 2000, nos últimos anos a Febem 

tem sido manchete em toda a imprensa do Estado de São Paulo e do Brasil, farta em matérias que 

demonstram o grau de violência que permeia a instituição. Apesar da legislação que desde a 

Constituição de 1988 obriga o Estado a cuidar destas crianças e preservar sua integridade, 

particularmente quando estão sob sua custódia (os procuradores, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente), as rebeliões e tentativas de fugas, assim como as violentas repressões por parte do 

Estado demonstram a inoperância pela qual passa a Instituição desde a sua fundação. 

Fundada em 1975, esta instituição é herdeira da estrutura da antiga Fundação Nacional para o Bem 

Estar do Menor (FUNABEM ou FNBEM ), órgão criado em 1.964,  que aplicava a política nacional do 

bem estar do menor baseada no código de menores ainda de 1.927. A FUNABEM  por sua vez era 

herdeira da antiga estrutura do SAM- Serviço de Assistência ao Menor que contava com 

reformatórios desde o ano de 1.942 , e que era regida também pelo código de menores de 1.927 

que já na época  previa o encarceramento dos menores por militares. Tendo o Brasil entrado no 

período ditatorial, a partir do golpe militar de 1.964, os menores continuaram a ser encarcerados e  

passaram a ser tratados e enquadrados segundo os preceitos da  nova Doutrina da Segurança 

Nacional. 

De acordo com o governo militar instalado a FUNABEM teria  como objetivo formular e implantar 

uma política nacional do bem estar do menor, estudando o problema , planejando soluções e 



fiscalizando as entidades que executassem a nova política. Para fazer frente as novas exigências, o 

governo de São Paulo editou a lei estadual no. 185, em dezembro de 1.973  criando a Fundação 

Paulista de Promoção do Menor-PróMenor, instituição com o objetivo de aplicar em todo território 

do Estado de São Paulo as novas diretrizes e normas da legislação federal. No âmbito federal  porém 

a FUNABEM, em função de ter herdado a estrutura arcaica do SAM teve problemas em implementar 

as novas diretrizes nacionais levando a necessidade da Assembléia Legislativa de São Paulo 

substituir a Pró-Menor, através da Lei Estadual no.985, que estava ligada a FUNABEM  pela  FEBEM 

Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor, vinculando-a a Secretaria Estadual de Assistência e 

Desenvolvimento Social.  

Órgão atualmente ligado à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania que se auto intitula 

“local de transparência zero”, a atuação da FEBEM é marcada por constantes acusações de maus 

tratos e violência contra os internos, demonstrando ano após ano ser apenas um cárcere de 

crianças que nem sempre sequer são contraventoras.  

A partir de 2005 a entidade passou a ser dirigida pela procuradora Berenice Maria Gianella, 

empossada em 09/06. Mestre em Direito Processual Penal pela USP sua política é a de regionalizar 

a Febem afirmando que as distorções que se verificam no sistema advém de sua excessiva 

centralização. No entanto, uma rápida leitura às propostas de seus antecessores e mesmo de seus 

currículos, demonstra que suas formações acadêmicas, assim como as afirmações, diagnósticos e 

propósitos não são novos e que, apesar das boas intenções, os problemas que a instituição tem não 

vêm sendo sequer corrigidos. Observa-se, por exemplo, apenas para citar um aspecto, que tanto 

policiais militares, quanto monitores, psicólogos, assistentes sociais e educadores que tomam conta 

destes menores carentes, assistem à convivência, no mesmo espaço, de crianças aprisionadas por 

abandono, com crianças infratoras no término da minoridade e que, muitas vezes, são “jurados de 

morte”. 

Um estudo feito pela Unesco em 2.002 aponta que de acordo com os dados levantados entre jovens 

de 15 aos 24 anos, 72% dos óbitos foram resultantes de causa externa (homicídio, acidentes de 

transporte, suicídios, armas de fogo) contra 9,8% dos óbitos adultos. Esses dados comparados aos 

dados de 1.982, cujo índice de vitimização entre os jovens que era de 26,9% acusam um 

crescimento de 40% em 2.002 e a conclusão a que se chega é a de que os avanços da violência 

homicida no Brasil tiveram como eixo a vitimização juvenil. 

Assim, mesmo com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente após a Constituição de 

1988, a violência contra os jovens, ao invés de diminuir, aumentou. 

Na opinião da professora Maria Luiza Marcilio as soluções para o atendimento de jovens em conflito 

com a lei, apresenta uma questão complexa mas não insolúvel uma vez que essas soluções já estão 

expostas no ECA e o que a FEBEM deve fazer é aplicá-lo. A professora salienta que as verbas da 

instituição são generosas, porém o dinheiro é investido em grandes presídios para adolescentes, 

como os de Parelheiros e Franco da Rocha, contrariando as normas do ECA, que recomenda a 

construção de pequenos internatos com capacidade máxima de 40 vagas235.  

                                                           

235  Maria Luiza Marcilio diz ser necessário investir em cursos profissionalizantes e de instrução, 



 

Com este intuito foi elaborado um primeiro diagnostico que deveria também apresentar 

alternativas de solução para aquele problema que já tomava proporções alarmantes para o Estado. 

O trabalho foi iniciado no ano de 1.975 e correspondeu à primeira etapa do programa da nova 

administração que tinha como Presidente o Sr. João Benedito de Azevedo Marques, como Diretor 

Técnico Nelson Bechara, como Diretor Administrativo Claudio Tucci e como Chefe de Gabinete 

Haroldo Ferreira.236  

Conforme se lê no documento, as preocupações prioritárias foram colocadas em 2 itens. Tratava-

se primeiro de dar prosseguimento às atividades da instituição, segundo, de dar início a um amplo, 

objetivo e sistemático diagnóstico de todos os aspectos da instituição, o que foi feito, a partir de 

uma pesquisa de observação profunda das entidades em funcionamento de forma a configurar o 

diagnóstico e apontar as conclusões. 

Feita a pesquisa, chega-se à conclusão que, para que a Fundação obtivesse êxito no propósito de 

ressocialização do menor, o primeiro passo seria a revisão dos principais procedimentos da 

entidade, que deveriam ser substituídos por: 

1 – Classificação social (recepção e triagem), abrigo, tratamento médico e psiquiátrico, reeducação 

social, profissionalização, integração social. 

2 – Recursos materiais, humanos, técnico científico e organizatório. 

3 – Valores culturais, padrões de comportamento social, atitudes e expectativas, ações e relações 

sociais. 

4 – Vigias, soldados, guardas, comissários, juízes, assistentes sociais, recreacionistas, professores, 

mestres de ofícios, psicólogos, médicos, sociólogos, enfermeiros, dentistas. 

5 – Ensino, recreação, trabalho, prêmio, castigo.237 

Iniciou-se então o processo de reestruturação da Febem no sentido de se por em prática as decisões 

adotadas e que, segundo tais políticas se resumiam a três palavras chaves: adequação dos meios 

aos fins visando a modernização, a dinamização e a ampliação das atividades da instituição. 

Mas já no ano de 1976, o Estado sucumbia à realidade emergente. O aumento da defasagem entre 

o número de infratores e a capacidade de vagas em estabelecimentos específicos atingiu a tal 

monta que tornou necessário que fossem tomadas providências, medidas urgentes, pois a 

tendência eram as crianças e jovens serem abrigadas (ou seja, aprisionadas) nos mesmos espaços 

que ocupavam os adultos contraventores. Naqueles anos os menores infratores se situavam 

                                                           

atividades sócio-culturais, educativas e recreativas, previamente elaboradas e integradas a um plano sócio-

pedagógico, dirigido e executado por especialistas. In: Seminário Internacional Criança e Violência, Usp, 

de 06 a 08 de novembro de 2.000. 

 
236  Censo realizado no período de Outubro/Novembro de 1.975 e publicado em Maio 1.976. In: Relatório “O 

Menor e a atuação da FEBEM-SP - Diagnóstico para novos rumos” ,Acervo Febem, Centro de 

Documentação. 
237  O Menor e a Atuação da Febem-SP – Diagnóstico para novos rumos – Censo realizado no período de 

Outubro/Novembro de 1.975 e publicado em Maio de 1.976 – Realização do diretoria executiva da Febem-

SP-Acervo Febem, Centro de Documentação. 



numericamente acima de 3.000 e a capacidade para abrigá-los na triagem se restringia a 120 vagas, 

resultando na situação absurda de se internarem 600 infratores em espaços onde cabiam apenas 

120 pessoas.238  

O relatório também pedia urgentes providências para resolver o problema do menor entre 18 e 21 

anos que permanecia estanque, com ausência de soluções, projetos, estabelecimentos e pessoal 

adequados para tratar com o infrator com periculosidade não cessada. A saída, propunham eles, 

era transferi-los para dependências isoladas no presídio de São Caetano do Sul na tentativa de 

evitar o contato “nocivo” dos grupos com mais idade, com os de idades mais baixas.239  

Em 1.976 após a pesquisa, diagnóstica e várias modificações na Febem, o próprio relatório conclui 

que a instituição estava “limitada” por um certo montante de recursos materiais, administrativos e 

técnicos e tinha condições de atender somente uma parcela da população de menores 

marginalizados e mesmo com os novos recursos dirigidos para a modernização e a ampliação seria 

impossível atender a todos aqueles em situação de risco. 

Portanto o texto conclusivo da pesquisa em 1.976 já deixava clara a incapacidade do Estado de 

atender à demanda social representada pelos menores e o propósito inicial da pesquisa de detectar 

e apresentar soluções para resolver os problemas dos menores com necessidade de guarda estatal 

não saiu do papel.  

 Existia uma intencionalidade por parte dos militares: a da retroalimentação da violência, nesse 
ponto a FEBEM foi muito bem sucedida, porque criminalizava as crianças órfãs ao mesmo 
tempo que aumentava a violência e aumentava o poder dos militares 240 

Em seu livro Roberto Silva defende a tese que a sociedade civil foi colocada propositalmente à parte 

das decisões tomadas, pois não tinha conhecimento do que acontecia por trás de seus muros por 

ser impedida por lei de interferir no assunto “tutela de menores” já que as instituições voltadas 

para isto estavam enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Ao invés de interesse social o que 

predominou foi o discurso ideológico na direção da Febem. 

Alega ainda este autor que a instituição tinha o intuito de recrutar menores, que o regime militar 

chamava de “bastardos e expostos” para compor os quadros de uma milícia particular que eram as 

bases das forças de segurança, sendo também um meio do Estado recrutar e formar o substrato 

mais permanente de suas forças regulares, reforçando o aparato militar no qual se sustentava o 

próprio regime; e  também, para outras alternativas  como a de serem  recrutados  para serviços 

em escalões subalternos do aparato jurídico-policial-administrativo. 

Os encaminhados para o serviço público conseguiram um grau de estabilidade, pois nos Fóruns, 

Ministério Público ou procuradorias começavam como office-boys e depois dos 18 anos podiam 

prestar concursos internos. 
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Desde esta época a maioria dos jovens era (e ainda são) desligados das instituições sem uma 

avaliação oficial que demonstrasse se o problema inicial que gerou seu ingresso na instituição fora 

solucionado. No entanto, outro tipo de cruzamento de dados esclarece que cerca de 9% dos 

egressos da Febem tiveram seu primeiro delito registrado menos de 1 ano após a desinternação e 

que 66%  o cometeram até 3 anos após sua desinternação. Tais dados significam que o processo de 

ressocialização recebeu como resposta comportamental a delinqüência, ou seja, falhou em seu 

propósito fundamental. Além disto, os dados advindos do judiciário demonstram que, ante a 

incidência e a multireincidência dos ressocializados, a resposta do Estado e também da sociedade 

– expressa em seu silenciamento - resultaram tão somente no recrudescimento das penas por parte 

do Poder Judiciário. 

Dessa foram, esta pesquisa objetiva problematizar os acadêmicos existentes que demonstram o 

quanto estas crianças saem da instituição na mesma condição de abandono familiar, econômico, 

moral e cultural, enfim, com que ali foram mantidos e destacar a falta de ferramentas adequadas 

para o tal trabalho pelo Estado. Pretende-se verificar os por quês da manutenção comportamental 

de muitas crianças e adolescentes agressivas, e visibilizar o modo de socialização da Febem. 

Conforme ainda apontam os estudiosos, as escolas de internação de adolescentes em conflito com 

a lei (cf estudo organizado por Sales,Matos,Leal no livro Política Social, Família e Juventude – Uma 

Questão de Direitos)241 nunca chegam próximas de cumprir o seu objetivo que é o de trabalhar na 

socialização, socialização divergente e ressocialização do indivíduo, e comumente confundem e 

misturam o perfil de sua clientela. Clientela que em primeira instância é o menor em situação de 

risco, o que engloba tanto o abandonado, quanto o infrator, quando o economicamente carente. 

Trata-se de crianças e jovens com características bem diferentes o que demanda projetos 

específicos. 

Conforme informa Marlene Guirado em seu livro A Criança e a Febem,  é considerado carente o 

menor que apresenta desenvolvimento psíquico social ou físico sacrificado pela carência 

econômica social, psíquica ou física, enquanto o menor abandonado é aquele cujos pais ou 

responsáveis não têm condições econômicas sociais ou de saúde para abrigar, tratar ou educar. Já 

infratores são os menores apreendidos por distintas modalidades de comportamento “anti-social”, 

inconformismo ou prática (ou cumplicidade) de ato qualificado como crime ou contravenção: fuga, 

abandono do lar, prostituição, sedução, contravenção ou infração propriamente ditas.242 

Já que a maioria dos estudos aponta o pauperismo como um dos fatores mais influentes na 

marginalização do menor, podemos deduzir que o problema nasce no mesmo lugar, mas tem 

características diferentes e requer tratamentos diferenciados. 

Para a compreensão das questões postas faz-se necessário contextualizar a FEBEM , desde a sua 

criação, até tornar-se Fundação Casa, em São Paulo, ou seja será necessário adentrar-se contexto 

histórico, do qual resulta a criação desta instituição. 
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 A década de 70, conforme relata o repórter da Folha de São Paulo, Jaime Sautchuk” , em a Luta 

Armada no Brasil dos Anos 60 e 70”, 12  encontrava-se com tensões mediante as ações de diversas  

organizações e movimentos travados contra a ditadura militar implantada em 1.964. Tensões entre 

as ideologias de esquerda e direita provocavam a sublevação popular e a encaminhamentos para 

uma possível revolução através da guerrilha urbana ou rural, nas grandes cidades ou nas selvas do 

sul do Pará. Muitos brasileiros lutaram, homens comuns, jovens, trabalhadores, operários , 

universitários, agricultores, professores, padres, freiras, militares. Até a anistia de 1.979, muitos 

enfrentamentos, muitas vidas perdidas, muita violência, muita tortura. 

Sobre o Ato Institucional no. 5 Carlos Heitor Cony no livro “ O Ato e o Fato” coloca: “ O Ato 

Institucional , parece, institucionalizou a confusão, os equívocos e as precipitações. E estou sendo 

generoso em não mencionar as perseguições e as vinganças que também se institucionalizaram 

nessa súbita e medieval caça às feiticeiras que estamos vivendo”.  

Sobre o golpe , Caio Navarro de Toledo quando escreveu O Governo Goulart e o Golpe de 64 que 

traça o seguinte panorama sobre o momento brasileiro por ocasião do golpe:  No final do anos 50 

no Brasil , a amplitude que assume a proletarização da força de trabalho e suas repercussões na 

conjuntura política do momento permitiram que se manifestasse uma reação massiva dos foreiros 

e dos trabalhadores rurais dando origem ao que se chamou globalmente de ‘movimento camponês’ 

que uniram-se aos trabalhadores rurais. Uniram-se com a percepção de que no campo 

predominavam as relações capitalistas e apoiados pelos estudantes pleiteavam a Reforma Agrária. 

Por outro lado as cidades, centros urbanos inchados pelo desenvolvimento industrial, sofria com a 

desaceleração econômica que causava alta nos preços e o acelerava o avanço da inflação 

reconhecendo-se nesses acontecimentos o fracasso do Plano Trienal de João Goulart e da política 

econômico financeira adotada pela administração Federal. As classes dominantes tinham motivos 

para verem aumentadas suas apreensões pois seus lucros e propriedades estavam ameaçados, as 

classes médias e a burguesia se movimentavam contra os movimentos sociais e na alta oficialidade 

militar cresceu o consenso de que o país vinha sofrendo situações intoleráveis de quebra de 

hierarquia e indisciplina que precisavam ser contidos e portanto conspiravam contra o governo. 

Após o golpe, uma nova ordem  política e social com características crescentemente militarizadas. 

As reformas exigidas pelo capitalismo brasileiro seriam agora implementadas, as classes 

dominantes, através do Estado Burguês militarizado optaram pela ‘modernização-conservadora’, 

excluindo as classes trabalhadoras e populares. 

A pesquisa pretende por meio da análise desse contexto histórico pretende problematizar as 

questões referentes ao contingente populacional da cidade que aumentou e muito nessa época 

com as dificuldades financeiras que vieram com a carestia, somadas ao fato de muitas donas de 

casa precisando trabalhar saíram para ajudar na renda da familiar e muitas crianças ficaram 

abandonadas diariamente nas ruas das cidades. As diferenças sociais crescem, mas a classe média 

se recupera, através do “milagre econômico” procurando a escolas particulares para os seus filhos, 

acentuando as diferenças sociais e educacionais. Como as políticas publicas estavam 

direcionadaspara as classes médias as pobres sofreram a pauperização acentuando o processo de 

exclusão. 



Nesse caldeirão de medidas excludentes, lutas, repressão, tortura, delação, guerrilha, perseguições 

amparadas pela Doutrina de Segurança Nacional, essa lei, a lei que diz como os militares devem 

agir com os  oponentes do regime, a mesma lei, o mesmo treinamento era dado para aqueles 

militares que trabalhariam com as crianças em situação de risco, marginalizadas, abandonadas. O 

mesmo militar que atuava em chacinas e perseguições contra o que chamavam de terroristas, os 

mesmos que torturavam nos porões dos quartéis na calada da noite, eram esses os mesmos 

homens que lidavam com crianças que cometiam pequenos delitos ou que simplesmente fugiam 

da casa paterna em busca da liberdade sonhada.  

É em torno desse momento que o recorte histórico da pesquisa pretende centra-se para resgatar a 

memória de como a instituição Febem começou e como ela continuou até a Lei de Anistia de 1.979, 

momento em que supõe-se as perseguições e o estado de exceção devem ter terminado. Pretende-

se ainda questionar para que serviu a instituição alardeada como detentora de grandes verbas. 

Qual a utilidade dela durante a ditadura e a quem beneficiou? Pode-se supor que beneficiou aos 

menores, talvez sim, mas deve ser esclarecida.   

O relato de uma ex-interna da Febem chamada Herzer que viveu na instituição dos 14 aos 17 anos 

e passou por algumas das unidades e acabou por se suicidar mesmo depois de ser retirada da 

instituição, escreveu um livro ( A queda para o Alto ) destacando momentos da sua via na 

instituição. O prefácio do livro foi realizado pelo Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, onde conta 

como conheceu Herzer e porque se interessou pelo seu caso. Esse prefácio relata em sua primeira 

linha: “Ela só queria que as pessoas fossem humanas. A partir dessa frase, como pesquisadora, o 

projeto se estruturou pretendendo reconstruir a “história dessas crianças e adolescentes sem 

história”. 

Justificativa do tema 

Estudar a FEBEM leva a vários temas que tangenciam a questão, pois não se trata apenas de uma 

história institucional, mas também de um estudo sobre uma instituição do Estado que atua 

diretamente com um segmento da população que, desde os primórdios da historia deste país, 

representou, não uma solução para o futuro, mas um de seus maiores problemas. Neste sentido, 

as reflexões sobre a criminalização dos jovens na historia do Brasil, proporcionam reflexões sobre 

a condição social destes jovens e outros e destacam a subjetividade que configura seus 

comportamentos. Assim, por exemplo, Ana Luiza Pinheiro Flauzina243 em seu livro Corpo Negro 

Caído no Chão, coloca que, conforme a teoria do etiquetamento ou rotulação, o crime não existe, 

é uma atribuição da sociedade que criminaliza com base numa classificação de condutas de 

determinado nicho social que impõe o seu catálogo a todos os membros da sociedade e que o papel 

desempenhado  pelas agências do controle social formal é de reproduzir esse pensamento ao invés 

de combater a criminalidade que começa, então  produzir criminosos em todos os extratos sociais, 

mas a criminalização se distribui de forma seletiva. 
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Pondera também que podemos entender como criminosa uma conduta punível, baseada desde os 

códigos sociais mais elementares. É a criminalização que procura tirar da frente empecilhos que 

possam ser um obstáculo à viabilidade do país, empecilhos nesse caso são aqueles cuja classe esteja 

estigmatizada pelo papel que desempenha na sociedade: o negro, o mestiço e o pobre. Ou seja, na 

história do criminalizado a tríade: preto, pobre e puta, figura como ponto comum da maioria dos 

destinatários do sistema, e esses são as principais vítimas da criminalização seletiva. 

Essa criminalização começa antes, mas mais acentuadamente no Código Criminal do Império de 

1.830, que tomava o negro como pessoa ante o direito penal enquanto que como escravizado ele 

era considerado apenas um objeto, o Código, já prevendo o processo de libertação dos escravos 

que já vinha ocorrendo paulatinamente, proibia a vadiagem (ócio) e por fim criminalizava aqueles 

que se viram sem emprego em função da liberdade concedida através da abolição da escravidão 

em 1.888 e cuja mão de obra vinha sendo preterida em favor da mão de obra imigrante e que 

estavam vivendo em uma sociedade que não conseguia e não queria absorver a mão de obra negra 

disponível. 

 Mais à frente, já analisando o sistema republicano positivista, tem-se a promulgação do Código de 

1.890 que introduz a responsabilidade penal para crianças. A partir dos 9 anos de idade, pois  com 

o fim da escravidão a República alarga os limites do controle para alcançar a infância, e elege a 

população negra, desde a infância,  como baluarte para o lema positivista da ordem para progresso. 

Só a partir de 1.921 é que a Lei no. 4.269 fixa a inimputabilidade penal aos 14 anos e autoriza a 

criação de um serviço assistencial às crianças abandonadas e delinqüentes que abriu caminho para 

promulgação do Código de Menores em 1.927. Vale lembrar que se até a década de 1.920 a 

criminologia instituiu uma prática policial para controle da população negra, a partir da década de 

1.930 o proletariado começou a incorporar a cena política do país e o mito da democracia racial 

será introduzido como o elemento de “harmonia” entre as raças, defendida pela elite que servirá 

para garantir o processo de industrialização. 

O neoliberalismo, que assim como no Brasil, tomou conta de outros espaços marginais do planeta, 

gerou concentração de renda e enfraquecimento de segmentos da sociedade formando uma horda 

de excluídos, agora, não só os negros precisam ser controlados, mas todos os pobres que comporão 

os bolsões de miséria das periferias das cidades. No cenário que se transforma, em 1.954 uma nova 

lei volta a se dirigir ao menor, é a lei no. 2.252 de 1 de Julho que criminaliza a indução do menor à 

prática de crime, a criminalização que atingia a criança negra, agora atinge a pobre e também os 

seus possíveis exploradores. 

O sistema escolar fica a reboque do desenvolvimento e não supre as necessidades pedagógicas das 

periferias inchadas da cidade e a dificuldade de acesso e a evasão escolar são problemas tão 

grandes quanto a baixa qualidade de ensino e a falta de material didático adequado às necessidades 

dos educandos. As escolas, ao invés de promover seu papel de levar educação e cultura, acabam 

operando com metodologias muito próximas da seletividade cumprindo também a função de 

manter a assimetria social. 

No vai e vem de boicotes às potencialidades infantis através da educação e a monstruosidade 

operada pelo sistema de ressocialização cria-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), no 



ano de 1.990, lei federal 8.069, um desdobramento importante da Constituição de 1.988, na qual o 

artigo 277 determina que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com absoluta 

prioridade, direitos essenciais: saúde, alimentação, educação, lazer, respeito à liberdade e a 

convivência familiar e comunitária. O artigo determina também que crianças e adolescentes devem 

ser protegidos contra toda forma de violência, negligência, discriminação, crueldade e opressão. 

Esse processo de miséria social iniciada na ditadura não foi combatida pelos governos democráticos 

que continuaram mantendo o caráter de formação social capitalista dependente, monopolista e 

financeiro, privilegiando apenas uma pequena parcela da população jogando a maioria das famílias 

pobres à condição de pauperizados, que se pode chamar também de sub-proletariados, pois, vivem 

da economia informal, biscates, expedientes e serviços secundários com inconstante fonte de 

renda.  

Podemos considerar que no modelo econômico imposto pela ditadura os menores eram 

mercadoria sem valor de troca, além do próprio sistema capitalista ter obrigado a mãe  a sair para 

trabalhar deixando as crianças em casa sozinhas, com parentes ou vizinhos. 

As entidades sociais como as centrais sindicais não se interessaram pela educação dos menores 

porque não os reconheceram como filhos de operários. Pôr outro lado a burguesia inventa a vida 

privada e cresce a participação da escola na vida familiar das famílias mais abastadas. As famílias 

pobres com pai e mãe trabalhando não têm como educar os filhos. As escolas não suprem as 

necessidades educacionais das crianças, as Igrejas não aparecem para providenciar o amparo das 

crianças a manutenção e unidade das famílias e inicia-se o processo da delinqüência infantil. 

Nunca existiu interesse político pelos menores, pois não são votantes e são excluídos da sociedade 

tanto quanto os doentes mentais e os idosos. 

Nesse sentido questões são postas para a academia, como por exemplo: Onde está o "elo perdido. 

Quais são os motivos que levam essa entidade para uma atuação tão frustrante? Porque a nossa 

sociedade não quer saber do que acontece intra-muros da Febem? 

A ditadura trouxe consigo o ranço dos direitos humanos baseados em questões totalitárias e não 

das minorias e os profissionais empregados no cuidado do menor marginalizado não estavam 

preparados para compreender com objetividade seja o menor marginalizado sejam as suas próprias 

atividades de educador na aplicação de medidas sócio-educativas previstas.  

Belmiro Freitas de Sales Filho, psiquiatra,  no capitulo 2 do livro intitulado Política Social, Família e 

Juventude - Uma questão de direitos, discorre sobre a questão do trabalho em prisões e discute o 

conceito “trabalho sujo” , por ser o trabalho com pessoas privadas de liberdade considerado um 

dos trabalhos mais sujos em todo mundo e em todos os sentidos, pois o profissional lida com a 

sujeira moral, ética, social e material de cada indivíduo. A mídia e a opinião pública em geral 

costumam afirmar que as unidades de internação de menores são, na verdade um “estágio” para a 

prisão, pois o jovem após ser internado em reclusão mesmo que por pouco tempo tem poucas 

possibilidades de se reintegrar à sua vida anterior e a sociedade, pois após sua reclusão ele será 

estigmatizado.  

Ora, manter o menor em internação então é promover uma limpeza social e o agente educacional 

é em última instância o profissional responsável por esse trabalho. Esse profissional é que está em 



constante contato com os adolescentes com problemas de criminalização, através da relação face 

a face, e está em princípio tentando evitar a exclusão. Porém o que ocorre acaba sendo uma rotina 

de constante frustrações. 

Esse profissional que tem a responsabilidade de evitar a exclusão do menor da sociedade é 

constantemente cobrado muito mais pela atitude no sentido de disciplina para evitar fugas e 

rebeliões do que de trabalhar no desenvolvimento da educação, da profissionalização e da 

obtenção de uma maturidade ética e moral dos adolescentes, esse profissional é constantemente 

cobrado da execução do “trabalho sujo” e não da recolocação do menor na sociedade. As próprias 

circunstâncias de fechamento das unidades, como instituições totais, que levam ao fechamento 

dos grupos, sem abertura para interação com outros grupos ou com a comunidade em geral causam 

a transformação dos agentes em funcionários durões que precisam se afirmar e não em equipes de 

mediadores abertos à negociação.  

Nas unidades fechadas, há a identificação de uma rivalidade gerando até mesmo disputas internas 

de poder. Tais conflitos são gerados pelo desinteresse da estrutura na aplicação de medidas sócio-

educativas, provocando queixas dos agentes frustrados por não conseguirem realizar um trabalho 

de sucesso com os internos e queixas dos internos por serem tratados constantemente através da 

violência e da difusão do medo. 

A professora Maria Luiza Marcilio adverte para o fato de que a internação de menores deve se 

tornar uma medida excepcional, só aplicada em casos de alta gravidade e risco para a sociedade e 

que na Febem a internação nunca foi vista como uma medida educativa para recuperar jovens. 

"Sempre foi encarada como um castigo ou uma pena, um caso de polícia tratado com muita 

repressão", diz244.  

Por este motivo, os funcionários não são educadores, psicólogos ou assistentes sociais, mas 

monitores. Ela afirma não ser possível capacitar os monitores para essa função, sendo necessário 

reverter o sistema de atendimento dos internos começando pelo diretor das unidades que deve ser 

um educador, capacitado e com vocação para a educação especializada em acompanhamento de 

jovens difíceis", relata. "Ele deve ter uma equipe de profissionais competentes, que trabalharão 

reeducando diretamente os adolescentes por meio do Plano Pedagógico, elaborado e executado 

pela equipe"245. Segundo a professora, desta maneira, os monitores ficariam limitados a cumprir 

a função de guarda dos alunos. Ela também diz que os jovens, ao chegarem à Febem, precisariam 

ser atendidos por psicólogos. Os casos graves de psicopatologia deveriam ser encaminhados a 

especialistas, em instituições para tratamento especial. 

No livro Os filhos do Governo, cujo autor é Roberto da Silva que é ex interno da Febem e hoje é 

mestre pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo onde também é doutorando, na 

conclusão de seu livro afirma que “por um lado, se os 35,9%  de ex internos que se tornaram 

infratores não permitem generalizações no sentido de se afirmar que a Febem tornou-se uma 
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escola de criminalidade, por outro lado dados estatísticos, alicerçados em uma análise histórica, 

permitem concluir que o proceso de criminalização da criança órfão e abandonada foi um 

fenômeno histórico, temporal e espacialmente localizado. A fase denominada “institucionalização” 

que foi a característica predominante e particular do sistema Funabem/Febem, idealizados sob o 

espírito da doutrina de segurança nacional, a partir de 1.964, delimita o tempo e o espaço em que 

o fenômeno ocorreu”. 

Objetivos 

Verificar como se dá o distanciamento entre a teoria apregoada pelas políticas e a prática da 

instituição, ao longo de 20 anos que a separam de sua criação.   

Destacar os primeiros discursos, quando da implantação do projeto FEBEM em São Paulo em 

Setembro de 1.975, pelo Sr. Mario Altenfelder, presidente da FUNABEM que afirmava que o 

governo pretendia implantar um órgão com uma administração munida de boas leis e equipes 

capazes, com recursos suficientes para, em 3 anos, apagar as “nódoas” sociais que São Paulo não 

tinha, absolutamente, o direito de ostentar com os atuais. 246. 

Identificar segundo a proposta se os recursos destinados à Instituição possibilitavam obter êxito 

para criar uma Fundação sem problemas  

Levantar as interferências do Estado e as políticas da Instituição.  

Rever o aparelhamento assistencial entrelaçando com a orientação filosófico/administrativa. 

Trazer narrativas e histórias de vida desses sujeitos  

Referencial teórico 

 Para atingir os objetivos propostos, pretende-se trabalhar com os historiadores,  Jacques Le Goff , 

e a obra História e Memória, pois afirma que o historiador não deve ocultar que a história é também 

uma prática social. Michel Certeau, que afirma ser legítimo observar que a leitura da história do 

mundo se articula sobre a vontade de transformá-lo e que a crítica do fato histórico tem, além 

disso, provocado o reconhecimento de “realidades” históricas negligenciadas e que uma explicação 

histórica eficaz deve reconhecer a existência do simbólico no interior de toda a realidade histórica, 

mas, também confrontar as representações históricas com as realidades que elas representam e 

que o historiador apreende através de documentos e métodos, como por exemplo, confrontar a 

ideologia política com a práxis e os eventos políticos.  

Paul Veyne, que coloca que uma grande diferença separa a história natural da história humana: “ 

O homem delibera, a natureza não ; a história humana tornar-se-ia sem sentido se 

negligenciássemos o fato de que homens tem objetivos, fins, intenções” . o historiador fará 

progressos na compreensão da história esforçando-se na pesquisa, e no processo de análise  e 

investigação e tal como um observador científico faz, introduz em seu objeto de observação as 

modificações, sabedor de que a história é a ciência do tempo, ligada às diferentes concepções de 

tempo que existe nas sociedades. 
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Para a parte pedagógica as autoras dos livros Ensino de História – Revisão Urgente das professoras 

Conceição Cabrini, Maria do Pilar de Araújo Vieira, Maria do Rosário da Cunha Peixoto e Vavy 

Pacheco Borges. Para o desenvolvimento do projeto, Peter Burke  em a “A Escrita da História “; 

Giovanni Levi que discorre sobre a Micro-História, pois, o tema e o problema de pesquisa deste 

estudo encontra-se dentro do contexto geral e acaba por assumir uma característica específica. O 

autor chama a atenção do historiador de que as informações necessárias para sua ação são 

historicamente mutáveis e socialmente variáveis, esse é, portanto, o problema que precisa ser 

enfrentado , uma vez que o arcabouço das atuais estruturas públicas e simbólicas são quase uma 

abstração, pois no contexto de  condições sociais diferentes, essas estruturas produzem  uma 

multiplicidade de representações fragmentadas e diferenciadas o que torna o trabalho do 

historiador mais complexo nas sociedades contemporânea. No que diz respeito à problemática da 

violência urbana, uma série de múltiplas disciplinas devem ser utilizadas para se investigar e 

interpretar esse processo. A transdisciplinaridade nas ciências sociais torna-se condição 

indispensável para o aprofundamento do conhecimento e investigações urbanas, pois 

constantemente se depara com questões adicionais a urbanização, como por exemplo, a pobreza, 

marginalidade. Essas questões devem ser estudadas conjuntamente, englobando uma outra vasta 

gama de temas, como a crise econômica, acirramento da pobreza, exclusão social, processo de 

urbanização, violência e políticas públicas. Assim, os processos geradores de violência carregam 

problematizações teóricas e empíricas complexas com vastas questões dependentes. 

Essa problemática percorreu em cada época referências diferentes, porque os processos de 

globalização de idéias, símbolos, valores, notícias e percursos históricos induziram interpretações 

e investigações diferentes. As concepção epistemológica se encontra principalmente nas obras de 

Louis Althusser, Nicos Poulantzas e Manuel Castells247.  

Além desses teóricos pretende-se utilizar a historiografia inglesa, sob a coordenação de 

E.P.Thompson, aqui defende-se a idéia da luta de classes, a partir de fatores culturais que 

alimentariam as formações subjacente aos conceitos de experiência. 

Vale lembrar que somente essas explicações sobre o urbano não são suficientes, pois descartaram 

os sujeitos sociais, enquanto transformadores da história, não destacaram a luta do dia a dia, a 

pauperização econômica, a espoliação urbana e a opressão política que alimentaram e ainda 

exercem considerável interferência nos movimentos sociais. 

Metodologia 

 O trabalho será executado levando em consideração que “a história estuda as ações dos homens, 

procurando  explicar as relações entre os diferentes grupos e essas relações estão em permanente 

movimento, são dinâmicas e contraditórias” , então essa produção deve “ procurar captar, 

recuperar essas relações uma vez que a história estuda as transformações e as permanências é 

importante fazer com que o objeto do estudo apareça em todas as suas mediações e permanências, 

e sempre levantar a problemática vivenciada pelos sujeitos históricos examinados. 
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Pretende-se realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema, e posteriormente a história oral 

para entrecruzar as narrativas com os documentos oficiais. Para a realização das 

investigações,questionamentos ,discussões e comparações propostas, pretende-se utilizar uma 

abordagem metodológica sob a perspectiva da histórica  social e oral , relacionada aos eixos 

temáticos da cultura , cidade. por problematizarem as diferentes formas de resistências, 

marginalização, assim como processos de construção de novos valores, comportamentos e atitudes 

na vida cotidiana.  

Num primeiro momento, se realizará levantamento dos documentos da Insituição para a obtenção 

das fontes para a pesquisa. 

Num segundo momento, coletas de dados a partir de entrevistas e utilizaremos a História Oral, para 

se conhecer, por meio da memória e cultura da FEBEM. 

Trabalharemos a coleta dados e de depoimentos, por meio de um Roteiro Orientador seguindo os 

seguintes procedimentos:Leitura da bibliografia científica, literária e leiga sobre o assunto; 

Entrevistas informais realizadas com pessoas que tenham vivenciado os fenômenos que queremos 

estudar; Assistência de filmes, vídeos, áudio visuais que focalizem o fenômeno a ser 

pesquisado;Contato com pesquisadores que estejam trabalhando temas afins. 

Desde o início do trabalho, será utilizado um Diário de Campo para registros das impressões, 

orientações e informações que nos sejam passadas e uma ficha do informante, onde contará 

necessariamente principais dados pessoais. Em seqüência trabalharemos a transcrição dos relatos, 

mantendo-se o texto original, com erros gramaticais, dúvidas, expressões coloquiais, gaguejos, etc, 

e a organização dos dados, que será fichado por temas, segundo o roteiro orientador. 

Uma vez organizado os dados o trabalho passará para a análise, ou seja, comparações das 

informações e da abordagem que foi adquirida pela bibliografia e confirmações ou negações. 

Num terceiro momento torna-se necessário levantar uma quantificação de semelhanças e 

diferenças entre as duas experiências e a elaboração de unidade amostral, identificando os 

indivíduos pesquisados para proporcionar mecanismos de análise teórica. 

Os documentos serão trabalhados a partir da concepção dos fundadores da revista “Annales 

d’histoire économique et sociale” de 1929. Pioneiros de uma história nova , onde insistiram sobre 

a necessidade de ampliar a noção de documento, dando início a uma crítica com substancial 

profundidade. 

O historiador Lucien Febvre propunha que se colocasse em discussão o documento como tal, e 

Marc Bloch, que a análise dos documentos fosse necessária e fundamental para que se pudesse 

encontrar o íntimo das pessoas de uma determinada época ou mesmo o interesse daquelas que 

elaboraram um determinado documento. 

O pressuposto fundamental das metodologias para a análise de documentos em pesquisa histórica 

é o de que todo e qualquer documento é portador de um discurso, portanto, não podendo ser 

considerado transparente e imparcial.  

Ao debruçar-se sobre um documento, alguns procedimentos devem ser encaminhados 

sistematicamente, como observar o modo como o conteúdo que se deseja examinar é apresentado, 



quer se trate de uma simples informação ou de idéias e a “forma” do texto, seu conteúdo formal, 

vocabulário, enunciados, tempos verbais, entre outros aspectos. 

Cronograma de trabalho 

Primeiro Semestre                                        Segundo Semestre 

Trabalho com as fontes                                   Análise da documentação 

Levantamento bibliográfico                            Realização de créditos  

Atividades programadas                                 Levantamento bibliográfico 

Realização de créditos                                    Atividades Programadas 

 

Terceiro Semestre                                        Quarto Semestre 

Trabalho com as fontes                                  Levantamento bibliográfico 

Análise bibliográfica                                      Leitura complementar 

Atividades Programadas                                Atividades programadas 

Realização de créditos                                   Reflexões teórico metodológicas  

 

Quinto Semestre                                           Sexto Semestre 

Elaboração da Tese                                         Elaboração da Tese 

Análise da bibliografia                                    Exame de qualificação 

Sétimo Semestre                                             Oitavo Semestre 

Elaboração da Tese                                          Finalização da Tese 
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Quem tem medo da Netflix? O contra-ataque do império à pirataria 

 

Luiza Lusvarghi 
  

1. Introdução 

A ascensão da plataforma Netflix como distribuidora e produtora de conteúdos na região latino-

americana vem impulsionando a consolidação de um novo modelo de negócios multiplataforma 

que privilegia projetos transmídia, interculturais e transnacionais. Essa consolidação afeta tanto as 

emissoras privadas (abertas e pagas), que buscam eliminar essa defasagem lançando portais, 

quanto instituições públicas, que vêm lançando serviços similares, disponibilizando gratuitamente 

suas produções em ambientes virtuais, como ocorre com as plafatormas argentinas Odeon e CDA 

(Contenidos Digitales Audiovisuales).  

A atual produção da Netflix reflete as recentes tendências da produção ficcional audiovisual em 

contexto de convergência, ao incorporar a seus formatos novos modos de endereçamento que 

contemplam as demandas de mercados regionais e mundiais. As estratégias do grupo Netflix 

incluem a criação de projetos interculturais como as séries Narcos (2015-2016), Sense 8 (2015-

2016), 3% (2016) e séries de nicho que exploram estratégias de narrowcasting (CARLÓN, 2012, Lotz, 

2014) como Stranger Things (2016) e Gracie and Frankie (2015-2016), além de filmes como Beasts 

of No Nation (2015), que conquistou prêmio no Festival de Veneza. Estrelada e produzida por Lilian 

Tomlin e Jane Fonda, Gracie and Frankie (figura 1) tem como protagonistas duas mulheres de 70 

anos, cujos maridos se divorciam para assumir uma união homossexual. O tema é sexualidade na 

terceira idade, e o protagonismo das duas, por sí só, é algo que vai na contramão da maioria dos 

programas televisivos. 

 

Figura 1/Divulgação Netflix 

A empresa foi fundada em 1997 em Scott Valleys, Estados Unidos, e operou inicialmente como um 

serviço que oferecia DVDS por correio. A expansão do streaming começou apenas em 2010, e se 



viabilizou primeiro no Canadá, país de ponta no acesso à banda larga e no uso de plataformas 

digitais. A partir de 2014, ela começou a se expandir intensamente na América Latina, território em 

que é, por enquanto, a única empresa privada global a explorar esse tipo de serviço que não está 

diretamente vinculada a um grande grupo de televisão ou a um circuito exibidos e produtor 

convencional de audiovisual. Outra dado que diferencia a Netflix de outras plataformas de 

streaming é o fato de buscar uma autonomia com relação a eventuais parcerias, evitando uma 

definição de especificidade, e, portanto, reafirmando o papel de produtora e distribuidora de 

conteúdos originais para múltiplas telas. Hulu é um serviço de streaming com as mesmas 

características da Netflix, mas é uma joint venture da NBC Universal, News Corporation, Providence 

Equity Partners e The Walt Disney Company, por enquanto, ainda indisponível no Brasil. A parceria 

Hulu e Fox, em que as produções são exibidas via canais a cabo, entretanto, e o fato de se colocar 

nos portais como ‘the greatest TV”, a colocam  apenas como uma televisão expandida, rótulo que 

a Neflix não assume. Seus produtos circulam por festivais cinematográficos, podem ser exibidos em 

redes comerciais, eventualmente, e apesar de ter sido a terceira colocada em número de Emmys 

em 2016, atrás de HBO e , ela não se coloca no papel de uma emissora de televisão. 

A produção de filmes: o caso Beasts of No Nation.  

A primeira produção cinematográfica original do grupo Netflix foi o filme Beasts of No Nation 

(2015), totalmente rodado no Sul da África com protagonistas negros, estadunidenses, 

britânicos e sul-africanos, dirigido por Cary Fukunaga, diretor premiado pela série True 

Detective (HBO, 2015-2016). A obra é um longa-metragem que, entretanto, vem 

desafiando convenções do gênero menos por suas qualidades intrínsecas, do que pela 

forma de exibição e distribuição. O fato de transitar entre múltiplas plataformas pode 

contribuir para novas formas de trabalhar com a audiência, e explorando nichos até então 

restritos a emissoras televisivas, ou mesmo ao cinema independente e de autor, ao qual a 

obra parece se filiar, do ponto de vista estilístico.  

O lançamento de Beasts of No Nation no Festival de Veneza, e simultaneamente no catálogo, em 

outubro de 2015, fez com que a crítica especializada tradicional ignorasse a obra, classificada como 

telefilme. Apesar disso, o jovem ator Abraham Attah, que interpreta Agu (figura 2), ganhou prêmio 

de ator coadjuvante no Festival de Veneza de 2015. As estratégias do grupo Netflix incluem a 

criação de projetos interculturais híbridos (CANCLINI, 2001, p.30) e a obra de Fukunaga atende 

plenamente a esse requisito.  

O formato telefilme, que surge na década de 70 como um apêndice de filmes, séries e minisséries, 

não pode ser considerado como característico de Beasts of No Nation, classificado como filme 

televisivo pelo simples motivo de ter estreado numa plataforma de streaming e ter circulado 

apenas em algumas salas independentes da rede Hallmark nos Estados Unidos. Trata-se de um filme 

que descende historicamente do gênero Filmes de Guerra (War Films) que Hollywood consagrou 

(NEALE, 2000, p.119), sobretudo durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que se confunde 

na atualidade com thrillers de ação. 

A obra se insere num contexto mais amplo, e apesar do protagonismo étnico, não está 

necessariamente direcionada a um público africano, e sim à audiência dos países centrais, 

colonizadores, e suas diásporas. Beasts of No Nation é um filme sobre a África, e pode contribuir 



para alimentar clichês da narrativa ocidental cinematográfica sobre o tema, ainda que este não seja 

o seu principal propósito. Europa e Estados Unidos nunca aceitaram os processos de libertação 

nacionais trazidos pelas guerrilhas africanas. A obra é um longa-metragem que, entretanto, vem 

desafiando convenções do gênero menos por suas qualidades intrínsecas, do que pela forma de 

exibição e distribuição.  

O fato de transitar entre múltiplas plataformas pode contribuir para novas formas de trabalhar com 

a audiência, e explorando nichos até então restritos a emissoras televisivas, ou mesmo ao cinema 

independente e de autor, ao qual a obra parece se filiar, do ponto de vista estilístico. Sua produtora 

vem se notabilizando por transcender os limites entre cinema e televisão, oferecendo produções 

com acento local, mas a presente obra se insere num contexto mais amplo, e apesar do 

protagonismo étnico, não está necessariamente direcionada a um público africano, e sim à 

audiência dos países centrais, colonizadores, e suas diásporas. Beasts of No Nation é um filme sobre 

a África, e pode contribuir para alimentar clichês da narrativa ocidental cinematográfica sobre o 

tema, ainda que este não seja o seu principal propósito. Europa e Estados Unidos nunca aceitaram 

os processos de libertação nacionais trazidos pelas guerrilhas africanas 

Apesar disso, é fundamental assinalar que esse tipo de protagonismo é absolutamente incomum 

em produções deste gênero, que frequentemente pendem para o lado ocidental branco, ou, 

frequentemente, apenas para a visão geopolítica dos Estados Unidos. E vai além de outras 

iniciativas do mesmo tipo, como a incursão por Bollywood dirigida por Danny Boyle, Quem quer ser 

um milionário (Slumdog Millionaire, 2008), ainda que ambas contenham traços em comum. O afro-

americano Iweala, de ascendência nigeriana, construiu sua visão de África a partir de relatos 

colhidos de depoimentos e reportagens veiculadas pela mídia, e não por sua própria experiência, 

como ele mesmo reconhece. A linguagem do livro lembra a narrativa sequencial das histórias em 

quadrinho de ação e aventura. 

Kill Kill Kill. That is how you live. That is how you die. 

 

Figura 2 Screenshot Luiza Lusvarghi 



Beasts of No Nation, longa produzido para o público da plataforma ao redor do mundo, finalmente 

atingiu o mercado africano. O serviço de streaming da Netflix chegou ao Sul da África em janeiro 

deste ano, e já está se confrontando com a iROKO TV, a Netflix nigeriana, base de Nollywood, que 

produz os filmes populares daquele país em inglês, mas também em dialetos locais como yoruba, 

igbo e hausa. No entanto, a Nigéria tem problemas de broadbanding, e a televisão ainda é o meio 

de transmissão mais acessado248. Além disso, as produções de Nollywood dão preferência a 

comédias de costumes, e dramédias, mais populares nas bilheterias e na tela de televisão, ainda o 

meio hegemônico de circulação de obras ficcionais naquele país. 

 

Séries interculturais e criminais: Narcos 

Narcos é uma obra repleta de hibridações (CANCLINI, 2001, p. 25), e abertamente intercultural, 

característica recorrente nas produções da Netflix. A escalação de atores latino-americanos que são 

referência em seus países é oportuna e garante a inserção da série, tanto na região ibero quanto 

na hispano-americana, evidenciando novas estratégias de engajamento da audiência que 

favorecem as plataformas de streaming como Netflix. Wagner Moura garantiu não somente o 

público brasileiro, em 

que pese as críticas ao 

seu sotaque espanhol, 

mas também o 

estadunidense, que o 

conhecia de Elisyum e 

Tropa de Elite. Outra 

escalação foi a de Javier 

Peña (Pedro Pascal), o 

Oberyn Martell de 

Game of Thrones (HBO, 

2011-2015), ator 

chileno radicado nos 

Estados Unidos.  

 

 

Figura 3 Divugação                                                         

 

Luis Gnecco, ator pontual nas produções de Pablo Larraín, também está em Narcos, fazendo o papel 

de La Cucaracha, o traficante chileno que teria iniciado Escobar nos negócios. Gnecco não é 

exatamente novo no ramo. O sadismo de seu personagem Mario Moreno em Prófugos (HBO, 2011-

2013), em que interpretava um ex-torturador do regime de Pinochet que se alia ao narcotráfico, 

                                                           
248 Entrevista realizada com Olumuyiwa Ojo, da GrandSynopsis Media, integrante da delegação nigeriana 

durante o Festival de Gramado 2016. 



está ausente do seu desastrado Cucaracha, que termina eliminado por Escobar. A descrição da 

montagem do laboratório de Escobar nas selvas amazônicas lembra o embate entre as bocas de 

Cenoura (Matheus Natchergaele) e Zé Pequeno (Leandro Firmino da Hora) em Cidade de Deus 

(2002), mas igualmente em Tropa de Elite (2005) sobre o esquema de corrupção para o conserto 

de veículos da polícia descoberto pelo policial Neto (Caio Junqueira). Luiz Guzmán, porto-riquenho, 

um dos atores favoritos de Steven Soderbergh, e presença constante no cinema e na televisão dos 

Estados Unidos, é José Gacha, aliado de Escobar (figura 3).  

Na segunda temporada, o costarriquenho Leynar Gomez, que protagonizou um dos maiores êxitos 

de bilheteria de seu país natal, Presos (2015), entra em cena como Limón, o fiel motorista e guarda-

costas de Escobar. E o ator chileno Alfredo Castro, também sempre presente nos filmes de Larraín, 

entre em cena interpretando o pai de Escobar, Abel. 

A fórmula glocal se repete em Sense 8 (2015-2016) criado por J. Michael Straczynski junto dos 

irmãos Lana e Andy Wachowski, cuja ação transcorre em oito países diferentes, e busca incorporar 

estilos narrativos audiovisuais específicos de cada um deles (México, Islândia, Estados Unidos, Índia, 

Alemanha, Quênia, Coréia do Sul, Inglaterra). Por outro lado, Narcos é uma série típica da era Barack 

Obama, de políticas multilaterais, como já ocorreu com Homeland (2011-2015), e possui um 

modelo narrativo que evoca as séries policiais e de ação da televisão dos Estados Unidos como 

Dragnet (1951-1959), a série que inicialmente formatou o gênero, de tendência mais conservadora 

na televisão dos Estados Unidos (MITTELL, 2004, p.149).  

A Netflix possui uma estratégia muito semelhante à da HBO, que faz coproduções em diferentes 

regiões, visando conquistar o público de distintas culturas ao redor do mundo. A diferença é que 

ela não somente produz, mas distribui outras produções, o que faz que com seu catálogo seja muito 

mais abrangente, e mais barato, o que lhe garante acessibilidade. No início de agosto de 2016, a 

Netflix anunciou a produção de seu primeiro filme brasileiro, O Matador, dirigido por Marcelo 

Galvão, de Colegas (2013). O roteiro apresenta elenco internacional, e traduz a ideia do grupo de 

criar produtos que “cruzam fronteiras”. 

Análise e desdobramentos 

Os estudos sobre audiência e segmentação em ambiente de convergência dos meios que enfatizam 

a importância de obras que não necessariamente espelham a audiência massiva são essenciais para 

entender o surgimento de obras audiovisuais que, aparentemente, não dão a mesma audiência que 

as telenovelas, formato comercialmente mais bem-sucedido da ficção televisiva latino-americana, 

na medida em que dão conta de uma mudança na forma de consumo da ficção audiovisual. No 

entanto, os picos de audiências desses produtos são cada vez menores, e, paralelamente, crescem 

as novas formas de aferição de audiência baseadas em hash tags, twitter. Para a Netflix, que vive 

de assinaturas, pouco importa o rating de telespectadores, ou mesmo dividir a audiência por países. 

O fluxo de uma região é definido de forma geocultural e idiomática. 

O papel da televisão como articulador desse novo modelo de negócios e como produtor de 

sentidos, aliado às redes sociais, telefonia, web é fundamental, mas não é mais a única referência 

(BENDASSOLI et alli, 2009). Nestes novos produtos, a cultura é tratada na forma de objetos 

culturais. Esses objetos são definidos pela carga dos sentidos socialmente compartilhados que 



carregam, derivando seu valor de tal carga. As indústrias criativas transformam esses significados 

em propriedade intelectual e, portanto, em valor econômico, o que enseja a criação de um novo 

modelo de negócios.  

As novas formas de produção, distribuição e circulação das obras ficcionais audiovisuais se faz sentir 

no mundo inteiro, e favorece a regionalização da produção, a segmentação, pois com o mundo 

conectado os trabalhos com nichos, e portanto, a adoção de estratégias de narrowcasting se fazem 

presentes, bem como a individualização do consumo, que cada vez mais passa a ser operado em 

múltiplas telas. A estratégia de transnacionalização é oportuna para um momento em que se 

verifica uma expansão nesse tipo de produção por meio de plataformas de streaming, como a 

Netflix. “A televisão como fórum subcultural, como janela para outros mundos e como comunidade 

fechada autodeterminada são claramente fenômenos próprios da televisão de nicho 

(narrowcasting), característica do canal pago e da web (CARLÓN, 2013, p. 119)”. São também 

elementos constantes no que Amanda Lotz (2007 Apud CARLÓN) chama de transição multicanal, e 

que para ela começou com o YouTube. Hoje existem muito mais canais, e múltiplos suportes. Desta 

forma, as produções almejam expandir-se para mercados locais e transnacionais. Não vale a pena 

investir em produções voltadas unicamente para um país, ou para uma temporada de exibição. 

Com isso, surge espaço para a produção de narrativas mais complexas e elaboradas (MUNGIOLI, 

PELLEGRINI, 2013, p. 25), que poderão ser disponibilizadas em um catálogo virtual, exclusivo para 

assinantes. 

Considerações Finais 

Neste universo relativamente novo, as estratégias de transmidiação pensadas a partir dos conceitos 

de Jenkins (2009), que vê a questão da narrativa transmidiática como um modelo de produção 

integrado, acaba sendo insuficiente para dar conta dos processos reais de transmidiação.  

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto 

contribuindo de maneira distintiva e valiosa para o todo (...) Cada produto determinado é um ponto de acesso 

à franquia como um todo. A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de 

experiência que motiva mais o consumo”. (Jenkins, 2009, p.138) 

Ao lançar a série Narcos, a Netflix criou vários produtos que atuavam como reforços para a narrativa 

transmídia, como as aulas de espanhol ministradas por Wagner Moura para explicar o dialeto falado 

por Pablo Escobar. O ator foi notoriamente criticado pelo seu sotaque sofrível neste idi..oma. Outro 

teaser interessante neste sentido foi a versão “latina” de Orange is the new Black intitulada Naranja 

es el nuevo negro com uma atriz performando o estilo dramático de atuação latina. No entanto, 

não existe a menor intenção de montar um projeto transmidia em torno do conceito de franquia, 

mas ainda assim ela cria um produto multiplataforma. 

A geração de processos de transmidiação que ocorrem de forma espontânea parecem ainda ser a 

tônica das produções latino-americanas. O ano de 2015, além de ter sido considerado pela mídia 

impressa como o ano “narco”, em função da visibilidade que as obras audiovisuais que exploram a 

temática vêm alcançando na esfera virtual, na televisão e no cinema, é sem dúvida o ano de Pablo 

Escobar, que foi apontado como um dos Google Trends nas pesquisas – a simples menção de seu 

nome gera cerca de 18.100.00 milhões de visualizações de notícias, filmes e series sobre esse 

fascinante personagem O total está bem abaixo dos 168 milhões de Madonna, mas ainda assim 



acima dos 13.400 milhões de Pelé, por exemplo. Autêntica celebridade midiática, ele vem 

inspirando diversas produções, sendo uma delas estrelada por Javier Bardem (Escobar) e Penélope 

Cruz (Virginia Vallejo), dirigida pelo espanhol Fernando León de Aranoa. Essa condição, aliada à 

importância cultural do personagem, fazem dele um mito que permite discutir aspectos políticos e 

culturais da região latino-americana, e não somente da Colômbia. No entanto, esse potencial 

transmidiático não é explorado pelos produtores, é gerado de forma espontânea ainda. 

Estas questões não se limitam à discussão do papel da WEB no processo de produção de séries 

televisivas. A programação de televisão aberta está além da noção estática de “distribuição” de 

conteúdo (WILLIAMS, 2003, p.77). É preciso entender o conceito móvel de “fluxo”. O que torna uma 

grade de programação fluida e coesa é o arranjo de conteúdos audiovisuais organizados em uma 

sequência temporal, voltada para o  usuário. 

A televisão digital – o processo do apagão analógico deve se completar em 2018 -  vai permitir a 

programação on-demand, a construção da própria grade, e programações específicas para 1SEG. 

No Japão, NHK adotou programação para a hora do almoço chamada “One Seg Lunch Box” (AFFINI, 

ITO, 2011). A WEB (digitalização de dados distribuídos através de rede de alcance mundial) soma 

ao conceito broadcasting da televisão e do rádio o datacasting (acesso ao banco de dados) e o 

narrowcasting (personalização de conteúdos). 

As TVs por assinatura e os telefones celulares já se adequaram à tecnologia digital. A telefonia 

móvel é parte essencial dos novos modelos de negócios. As aplicações oferecidas pela TV digital 

permitem a recepção de notícias e a visualização de programas de TV em palmtops e celulares que 

poderão se converter em aparelhos de TV móvel e portátil. 
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RESUMO: Série "Chicago Med" – O legendista como mediador entre o 

roteiro e a audiência 

 

Ricardo Goldbach 
 

Não faltam obstáculos à boa tradução de uma obra textual: expressões idiomáticas, falsos 

cognatos, referências culturais obscuras, necessidade de preservação do estilo original do 

texto e das peculiaridades de fala de cada personagem, dentre outros. Quando se trata de 

tradução e legendação de material audiovisual, também entram em cena fatores limitantes 

tais como quantidade máxima de caracteres por linha e tempo de duração que não dificulte 

a leitura, além da necessidade de observância às normas técnicas, linguísticas e até mesmo 

mercadológicas estipuladas nos manuais específicos de cada produtora. 

 

A palestra pretende abordar aspectos diversos da experiência do expositor como tradutor e 

legendista de episódios da série "Chicago Med", levada ao ar pelo canal de TV a cabo 

Universal Channel no ano de 2016. A série é caracterizada pelo profuso emprego do jargão 

profissional afeto aos campos da Clínica, da Cirurgia e da Psiquiatria, o que requer pesquisas 

e repertório adequados às melhores transposições linguísticas e culturais. Em que pese o fato 

de haver diálogos que explanem o conteúdo semântico dos signos empregados pelos 

personagens, nem sempre o roteiro favorece suas completas apreensões por parte do 

espectador/receptor – o que não implica em prejuízo à compreensão da trama, servindo antes 

como elementos adjuvantes à composição do ambiente médico-hospitalar pretendido pelo 



roteirista. 

 

O modelo de desenvolvimento dos roteiros dos episódios envolve – após cenas iniciais do 

setor de emergência do Gaffney Chicago Medical Center –, a chegada de dois ou três 

pacientes em situação de emergência, de forma não concomitante. Nesses instantes, já 

surgem elementos dificultadores da legendação: a nervosa superposição de vozes, ordens e 

comandos contraditórios ou de difícil sintetização para o espectador, e ao legendista cabe a 

tarefa de, em meio às vozes de três ou mais personagens, escolher o par mais significativo 

de mensagens, o que melhor explique a cena em questão ou sirva de gancho para embasar a 

continuidade da trama. As narrativas de cada episódio evoluem a partir dos atendimentos de 

emergência iniciais e se valem complementarmente dos panos de fundo clínicos, 

psicológicos e afetivos dos pacientes e membros das equipes médico-hospitalares 

envolvidas. 

 

A palestra será ilustrada com recortes de roteiro e de vídeos que melhor representem os 

problemas linguísticos e técnicos identificados, e as soluções adotadas em cada caso. 

 

Palavras-chave: roteiro, tradução, legendação, Chicago Med, linguagem, linguística 
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sessão é trazer para dentro da universidade temas ou formatos de expressão 
que potencialmente estejam sendo negligenciados pelo tradicional sistema de 
pesquisa, mas vivenciados pela sociedade. Cabe lembrar que é juntamente 
com a sociedade e como parte dela que a comunicação, as artes e as ciências 
trocam e podem construir novos conhecimentos. 
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Sem conhecimento prévio o discurso publicitário  

Não se concretiza. 

Carlos Augusto Baptista de Andrade e 249 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir e analisar o discurso na esfera publicitária, neste 
momento, discutindo a importância do conhecimento prévio na compreensão deste tipo de discurso. Dessa 
maneira, primeiramente, procurou-se contextualizar o discurso publicitário, inserindo-se, em seguida, uma 
análise verbo-visual baseada no dialogismo de Bakhtin (2010, 2011) e de seu Círculo. Ao final, realizou-se 
análises em anúncio publicitários de forma a demonstrar a importância do conhecimento previamente 
adquirido para completo entendimento da intencionalidade e intertextualidade. Este artigo está inserido no 
Grupo de Pesquisa Teorias e Práticas Discursivas e Textuais, na linha Discurso, gênero e memória e, mais 
especificamente, no Projeto A verbo-visualidade: hibridismos em gêneros discursivos, ligado ao Mestrado em 
Linguística da Universidade Cruzeiro do Sul. 
Palavras-chave: Discurso publicitário, dialogismo, conhecimento prévio, intertextualidade, anúncios 
publicitá. 
 
Abstract: This article aims to reflect and analyze the speech in the advertising sphere, this time discussing the 
importance of prior knowledge in understanding this type of discourse. Thus, first, we tried to contextualize 
the advertising discourse, inserting, then a verbal-visual analysis based on dialogic Bakhtin (2010, 2011) and 
his Circle. At the end, there was analysis in advertising announcement in order to demonstrate the importance 
of previously acquired knowledge to complete understanding of intentionality and intertextuality. This article 
is part of the Exploration Group Theory and Practice Discursive and textual, in line Speech, gender and 
memory, and more specifically, the Project The verb-visuality: hybridisms in genres, linked to the Masters in 
Linguistics from the University Cruzeiro do Sul. 
Keywords: advertising discourse, dialogism, prior knowledge, intertextuality, advertising. 

 

Introdução. Ou, acho que vimos isso em algum lugar 

Momento 1: a empresa Mondelez, atual detentora da marca de chocolates BIS, coloca no ar em 

maio de 2016, um comercial em que uma menina com longos cabelos pretos que lhe cobrem o 
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rosto sai de um poço no meio de uma floresta e caminha em diração à televisão onde um rapaz 

assiste comendo Bis.  

Ela literalmente atravessa a TV causando pânico e criando uma situação de medo e terror; ao final, 

fica claro que ela só queria mesmo pegar o chocolate que estava em uma bandeja na sala. Só não 

contava que o rapaz estaria disposto a lutar com ela pelo chocolate. 

Momento 2: o cineasta Quentin Tarantino roteiriza e dirije um filme dividido em dois volumes 

lançados em 2003 e 2004 respectivamente. O tema central da película é a vingança da personagem 

Beatrix Kiddo, interpretada pela atriz Uma Thurman, contra seus ex-parceiros de crime chamados 

de Esquadrão Assassino de Víboras Mortais. Um sucesso absoluto de crítica e público. 

Momento 3: uma das novelas brasileiras com maior média de público nos últimos anos termina 

com uma cena inesquecível: pai e filho de mãos dadas, na praia declarando mutuamente o quanto 

se amam. A cena é brilhantemente interpretada pelos atores Antônio Fagundes e Mateus Solano 

(pai e filho na trama de Amor à Vida). 

O que estes três gêneros discursivos (publicitário, cinematográfico e dramaturgia) apresentam em 

comum considerando-se os três momentos acima descritos? Sem conhecimento prévio, tudo ou 

muito do que se quis transmitir acabaria se perdendo. Literalmente. 

O final de Amor à Vida é uma cena plasticamente linda, com o mar ao fundo, um final de tarde 

inesquecível e dois atores que dialogam por expressões, praticamente sem emitirem sons, apenas 

sentimentos. Todos que a assitiram (e foram muitos; para se ter uma ideia, 48 pontos de média em 

São Paulo e 75% da participação; quase 1 TV a cada 2 ligadas no Brasil no horário, sintonizavam a 

novela e seu capítulo final) se emocionaram e entenderam a beleza e sua atmosfera singela. 

Entretanto, alguns se emocionaram ainda mais; foram os telespectadores que tiveram o privilégio 

de assistir ao filme “Morte em Veneza” de 1971, de Luchino Visconti. O filme inspirado no livro de 

mesmo nome, conta a história de um homossexual já maduro que se apaixona por um jovem e 

morre vítima da cólera. Em Amor à Vida, ninguém morreu; só a homofobia do pai que sempre 

rejeitou o filho gay. 

Ao som de Adagietto da Sinfonia nº 5 de Mahler, a mesma trilha do filme, e com um figurino que 

remete ao professor interpretado por Dick Bogarde, com o chapéu panamá, César (Antônio 

Fagundes) surpreende o filho ao lhe estender a mão e declarar que também o ama: - Eu também 

te amo… meu filho!   

Quem viu, se emocionou porque acrescentou, à cena da novela, a lembrança e o conhecimento 

prévio do filme italiano. Ou seja, uma dose dupla de sentimento, de emoção. 

Agora da telinha à telona. Kill Bill, um retumbante sucesso do cinema e quarto filme do prestigiado 

diretor Tarantino chegou às telas como um drama que tem como prato principal, a vingança. Quem 

viu, gostou, se divertiu e admirou a obra dividida em dois volumes; ou não, porque Tarantino é do 

gênero ame ou odeie; ninguém fica indiferente à sua obra. Mas, aqui, a questão pertinente é outra; 

a protagonista, Beatrix Kiddo é mestre em artes marciais e usa um figurino amarelo inteiro com 

tênis da mesma cor; ambos com listras pretas. Para o espectador, as cores fortes são 

impressionantes e distinguem a heroína dos seus adversários, normalmente vestidos de branco ou 

preto. O que potencializa tudo isto é que o mesmo figurino já havia sido utilizado, também no 



cinema, pelo maior mestre de lutas marciais que já existiu: Bruce Lee, nascido nos Estados Unidos 

e que, com apenas três meses, mudou-se para Hong Kong onde viveu até o fim de sua adolescência. 

O documentário “A Warriors Journey” (A Jornada de Um Guerreiro, de 2000) traz o ator usando 

figurino amarelo e preto na capa. 

Assim, o que se pode observar em Kill Bill é uma homenagem explícita de Tarantino aos filmes de 

artes marciais e em especial ao seu ídolo Bruce Lee. Mas para isto, mais uma vez, recorre-se ao 

conhecimento prévio. Sem ele, temos apenas (e sem demérito nisto) um bom filme de ação. 

Finalmente chegamos ao discurso publicitário. No exemplo que citamos como momento 1, o filme 

seria surreal, quase que sem sentido, sem o conhecimento prévio que nos leva ao filme de terror 

japonês lançado em 1998 com o nome de Ringu (O Chamado em português). No filme, uma repórter 

decide investigar a morte misteriosa de sua sobrinha e descobre que aparentemente a causa foi 

uma fita de vídeo que, quem a assiste, morre em sete dias. Curiosa, a repórter assiste ao vídeo. 

Quando a fita acaba, o telefone toca, e ouve-se uma mensagem premonitória e assustadora. A 

partir de então, ela tem sete dias para descobrir como acabar com a maldição e salvar sua vida, e a 

de seu filho, que também assistiu à fita. No filme, o personagem central é uma adolescente de 

nome Samara, que nas cenas mais assutadoras entra e sai de um poço, sempre vestida com um 

vestido branco puído e cabelos longos e negros sobre o rosto. Ela invade residências por meio das 

ondas da televisão. Assim, quem viu o filme japonês (ou seu remake chamado The Ring de 2002) 

faz a associação no momento em que vê o comercial da Mondelez e até se diverte com a cena do 

chocolate Bis. Quem não viu, fica sem nada a entender. A agência responsável pela criação 

justificou a analogia por meio de pesquisas, uma vez que o anunciante, Mondelez, percebeu que o 

consumo de BIS é quase sempre em casa (80%), entre familiares e amigos; a escolha pop de "O 

Chamado" veio de encontro ao novo target da marca: o público entre 25 e 45 anos, que representa 

60% dos consumidores de Bis. 

Três gêneros discursivos clássicos da comunicação que tratam de produtos distintos e dialogam 

com públicos também diferentes em situações diversas. Mas com algo em comum: fazem sua 

mensagem chegar com mais qualidade e assertividade pressupondo o conhecimento prévio do seu 

espectador, do seu consumidor. E isto nos traz até o cerne desta reflexão sobre a importância de 

se ter um amplo universo de conhecimento e sua anterioridade para que as mensagens se 

completem. Lembrando que só ao se completarem, a comunicação se realiza; afinal, comunicação 

não é o que se diz, mas o que se entende. É deste pressuposto e por esta relevância que vimos a 

necessidade de estudar e analisar o comportamento do discurso publicitário, a codificação de suas 

mensagens e a importância do conhecimento prévio. 

O discurso publicitário e seus truques verbo-visuais.  

O discurso publicitário tem se apresentado simultaneamente cada vez mais irreverente e criativo e 

tem contribuído para a criação das raízes da sociedade de consumo. Tem sido, na era acirrada do 

capitalismo, um elemento fundamental para persuadir o público-alvo que é responsável pela 

instauração do consumismo.  



A sociedade de consumo, no seu conjunto, resulta do compromisso entre princípios democráticos 

igualitários, que conseguem agüentar-se com o mito da abundância e do bem-estar, e o imperativo 

fundamental de manutenção de uma ordem de privilégio e de domínio. (Baudrillard, 1995: 52). 

Para atingir esse interlocutor, as agências de publicidade não têm medido esforços e criatividade 

para pontuar o produto a ser oferecido por meio da verbo-visualidade. Sobre isto vale recorrermos 

a Rocha que admite a construção de imagens em torno do produto pela Publicidade, criando ainda 

utilidades e desejos, sempre buscando uma atitude por parte do interlocutor/consumidor. Rocha 

(1995, p. 25) diz que a publicidade é um: 

(...) mundo onde produtos são sentimentos e a morte não existe. Que é parecido com a vida e, no 

entanto, completamente diferente, posto que sempre bem sucedido. Onde o cotidiano se forma 

em pequenos quadros de felicidade absoluta e impossível. Onde não habitam a dor, a miséria, a 

angústia, a questão. Mundo onde existem seres vivos e, paradoxalmente, dele se ausenta a 

fragilidade humana. Lá, no mundo do anúncio, a criança é sempre sorriso, a mulher desejo, o 

homem plenitude, a velhice beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada família, a sedução. Mundo 

nem enganoso nem verdadeiro, simplesmente porque seu registro é o da mágica. 

Sobre o discurso publicitário é importante a compreensão das técnicas genéricas que o mesmo 

apresenta e faz uso, já que devemos observar em nossas análises (e que serão o corpus deste artigo) 

em relação com o gênero a que pertencem. Neste sentido, Gomes (2001, p.111-121) esclarece que, 

na área da Comunicação, comumente publicidade e propaganda são confundidas, ou até vistas 

como sinônimas, o que acontece exclusivamente no Brasil. A distinção entre elas acaba se baseando 

numa interpretação subjetiva, como exemplifica uma busca no Dicionário Aurélio. Vemos neste que 

é possível percebê-las como técnicas distintas, ainda que isso possa ser discutível: hoje em dia, 

publicidade e a propaganda não agem isoladas e aquele que faz publicidade ou propaganda 

costuma ser conhecido como “publicitário”; além disso, ambas fazem parte de um contexto maior, 

denominado “marketing”. Podemos admitir que o discurso publicitário se faz na esfera da 

publicidade e que a propaganda é uma ferramenta que o marketing dispões para buscar seus 

objetivos. 

Como vimos, a publicidade é um discurso que fascina o olhar. Ágil e sedutora, ela atua na 

subjetividade de maneira contundente, sempre pronta para capturar, estimular e fazer agir quem 

a ela não consiga ficar alheio. A eficácia do discurso publicitário reside, justamente, na combinação 

de elementos persuasivos. Permanentemente mutante, a publicidade adere ao contexto através 

de um processo de codificação que utiliza as referências do momento. 

Uma das questões fundamentais, para qualquer publicitário, é saber ler o contexto social: é dele 

que são extraídas as ideias. Para tanto, no jogo de sedução, é necessário buscarem-se as carências 

vigentes na sociedade, para, sobre elas, atuar, de modo a propiciar o investimento do olhar, por 

parte do receptor. Se a sociedade está passando por problemas econômicos, o publicitário em seu 

discurso dará ênfase ao baixo custo do objeto, às vantagens por ele propiciadas, à oferta 

promocional; se há carências sexuais, os objetos serão investidos de erotismo: até mesmo 

amortecedores de carro poderão ter o “balanço da Marilyn” (no caso, a marca “Monroe”). Se a 

questão é a violência, oferta-se segurança. E, assim, estabelece-se a “ponte” mítica entre a ideia e 



o objeto. No mais, necessita-se de narrativa de ligação entre os dois pólos. Mas o objeto apresenta-

se como empírico, concreto, limitado, enquanto a ideia é abrangente, abstrata: são elementos, em 

princípio, incompatíveis, passíveis apenas de se juntarem no plano da narrativa construída. 

É aqui que um primeiro conceito importante na questão do conhecimento prévio e o discurso 

publicitário apresenta-se: o contexto. Não podemos jamais descontextualizar a publicidade; oposto 

a isto, ela é sempre fortemente contextual, pois necessita do que chamamos de instataneidade; é 

ali, naquele momento, no agora, sob pena de tornar-se “notícia velha”, assunto passado, sedução 

que se perdeu no tempo. 

E o contexto vem do completo conhecimento da sociedade, de seu momento e de seus anseios. As 

campanhas publicitárias, amplamente divulgadas pela mídia, são elaboradas a partir de inúmeras 

pesquisas relacionadas ao perfil do próprio público-alvo, o qual entrará em sintonia ao que se 

pretende anunciar e, conseqüentemente, vender.  

A ação da mídia, a mensagem, necessariamente, tem que chegar à pessoa certa, ao consumidor 

potencial da categoria e da marca em questão, e na intensidade, no momento, no ambiente correto 

e adequado” (Franzão, 1998: 19) 

Quando uma corporação encomenda a uma agência de publicidade uma determinada campanha 

publicitária, para vender um produto x ou um serviço y, é feito um minucioso estudo do perfil do 

público-alvo e são criadas estratégias de marketing que visam garantir o sucesso da campanha e, 

por conseguinte, vender o que está anunciando. Tudo sempre de acordo com o contexto do 

momento e com a previsão das tendências que estão por vir. Desta forma busca-se antever a 

relevância e a assertividade da mensagem e sua adequação ao público-alvo. Se não é garantia plena 

de sucesso, esta estratégia ao menos, minimiza os riscos de cada investimento. 

O conhecimento prévio: matéria-prima para a compreensão do discurso publicitário. 

Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações armazenadas em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. De outra forma, podemos afirmar ter informações 

disponíveis que recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é um pouco mais 

complexa. Primeiramente, precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória, porque 

sabemos e reconhecemos que nem sempre é fácil acessar as informações. Temos tantas 

informações referendadas pelo que aprendemos e vivenciamos, que muitas vezes não sabemos 

exatamente onde buscá-las, onde estão. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde 

as memórias são guardadas, mas há ativações neuronais que reconstroem as informações. Se 

acreditamos nisto, podemos substituir o termo conhecimento prévio por um conjunto de 

informações que podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações 

que não recuperamos nem reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Outro aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 

nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. A cada segundo, ele se modifica, renova, 

enriquece ou se perde. Pensamos o tempo todo e isso significa uma modificação constante das 

nossas ideias. Uma ideia ou conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente 

usamos. Como se as informações fossem músculos do nosso corpo; aqueles que exercitamos com 



mais frequência e intensidade estão sempre ali, mais desenvolvidos e prontos para o uso; se não 

usamos nunca, desativam tanto que caem no esquecimento.  

Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: conhecimento intuitivo, 

científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. São classificações que utilizamos 

para diferenciar o arsenal de informações que somos capazes de processar e armazenar. É preciso 

pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando; e lembrar que muito conhecimento 

prévio é e pode ser gerado durante, por exemplo, a leitura de um texto. Consideramos a leitura 

uma atividade de interação e também em sua execução, a clara necessidade de reconhecimento 

dos seus elementos linguísticos, ponto de partida para esta interação. Isto é realizado o tempo todo 

durante a atividade de leitura e de produção de sentidos, onde inserimos ação estratégias 

cognitivas. Estas estratégias ativam os conhecimentos que temos arquivados em nossa memória, 

auxiliando no processo de elaboração de hipóteses de interpretação sobre o que se lê. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se 

pressupõe que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. 

Elas são extremamente importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de 

informações que não são explicitamente apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do 

texto construindo sua coerência. 

O conhecimanto linguístico é o conhecimento lexical e gramatical; é a primeira camada a ser 

retirada, o primeiro requisito para que haja a compreensão na leitura; em alguns casos de 

desconhecimento de um item lexical, a compreensão pode se dar pela oração ou pelo contexto da 

situação; mas no discurso publicitário, não há espaço para o “pode”; ou a produção de sentidos se 

completa totalmente, ou a mensagem não atinge seus objetivos. Assim, outras camadas são 

importantes e necessárias para que o conhecimento prévio ocorra a contento. O conhecimento de 

mundo é o conjunto de informações que está armazenado na memória de longo termo e consiste 

em uma espécie de dicionário enciclopédico do mundo e da cultura. Compreende experiências de 

vida, acontecimentos, eventos do cotidiano. E uma vez armazenadas, são reconstituídas sempre 

que situações similares venham a ocorrer. 

Ainda nos campos de conhecimento, para efeitos de classificação, é interessante discorrer sobre 

outros três tipos: o conhecimento interacional, o conhecimento ilocucional e o metacomunicativo. 

O primeiro pode ser entendido como o saber sobre as formas de interação por meio da linguagem, 

englobando o próprio conhecimento ilocucional, que se traduz como a capacidade de reconhecer 

a força de todo ato de fala. Aqui, o público-alvo reconhece a força de uma afirmação, o 

oferecimento, a promessa, uma ordem imperativa, sempre em determinado contexto. Trata-se de 

um designar o quê e o como do enunciado; permite-se portanto identificar a intencionalidade do 

produtor do texto, do anunciante. 

Já a conhecimento metacomunicativo permite compreender o texto por meio de várias ações 

linguísticas e apoios textuais, como grafias destacadas, expressões e metalinguagem e a relação 

verbo-visual. 

Todo este conjunto de conhecimento e saberes garantem ao público-alvo e ao leitor de forma geral 

a capacidade de levanter hipóteses de leitura e compreensão mais apropriadas. E quanto maior a 



capacidade de compreensão, inclusive de intencionalidades, mais preparado o leitor está para 

absorver e refletir sobre o que lê, vê e interpreta. 

A ironia do discurso publicitário está no fato de que ele ao mesmo tempo que exige o conhecimento 

prévio para se fazer compreender, prefere que a capacidade de reflexão seja diminuta, uma vez 

que sua essência não é o fazer pensar, mas o fazer agir. 

De forma simples, como o mercado mesmo anuncia, é preciso que todos entendam o que foi dito, 

mas não compreendam” nossas verdadeiras intenções”. 

Análises discursivas: era uma vez o conhecimento prévio no discurso publicitário. 

Ler é contruir sentidos.  Sempre que lemos estabelecemos relações entre o que está dito e o que 

está implícito e o que podemos relacionar com nossa memória discursiva. Ler é processo 

interacional e que excede o jogo linguístico. É possível ler imagens, para além das palavras; a 

imagem também produz sentidos; ela informa, comunica. Ela se constitui em texto e atua de forma 

fundamental no discurso publicitário, cada vez mais imagético. 

A seguir procedemos análises de anúncios publicitários selecionados a partir da sua construção de 

sentidos e do seu apelo ao conhecimento prévio do público a que se destina. 

Fomos buscar exemplos de empresas distintas, que trabalham em segmentos diferentes de 

mercado (cosméticos e calçados), mas que têm em comum, a prioridade no público feminino e o 

uso das inspirações de histórias infantis como mote de sua comunicação. Fomos além. Pesquisamos 

e encontramos anúncios que retomam a mesma história infantil e, portanto, nos permitem nas 

conclusões, comparar efetivamente a maneira como o discurso publicitário foi construído e como 

pode ser percebido pelo público. 

Anúncio 1 | Anunciante O Boticário.  

No ano de 2005, O Boticário também entrou na onda do mundo da fantasia. Com a campanha 

“Conto de Fadas”, produzida pela agência AlmapBBDO, foram apresentados quatro anúncios e 

quatro outdoors trazendo Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e referências a 

cavaleiros e dragões. Para nossa análise, trazemos o anúncio Chapeuzinho Vermelho. 
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Título: A história sempre se repete. Todo chapeuzinho vermelho que se preze, um belo dia, coloca 

o lobo mau na coleira. 

O anúncio traz um fundo com céu azul e algumas nuvens brancas esparsas, trazendo a energia de 

um bonito dia de sol, o que transmite tranquilidade, serenidade. Esta serenidade é transmitida pelo 

olhar da modelo: ela olha com firmeza, sabedora de sua beleza e de seu poder. Este olhar reforça 

o empoderamento feminino, a força que emana das mulheres que sabem que podem e sabem o 

que querem. 

 A referência ao conto infantil dos irmãos Grimm se faz com o verbal e o não verbal. O manto 

vermelho por sobre a cabeça da modelo remete imediatamente ao “chapéu vermelho”, 

característica cênica e de figurino da personagem principal da história; mas, para que não pairem 

dúvidas, o título deixa claro qual personagem está sendo retratada. 

Portanto, por meio do verbo-visual, a memória e o conhecimento prévio do leitor são acionados e 

o levam para o contexto da história da garota que tinha medo de caminhar sozinha pela floresta e 

encontrar o lobo mau sempre que havia de levar comida para sua avó. 

Mas além da segurança do olhar e da boca vermelha que define poder e sedução, o título mostra 

com clareza o que as atuais chapéizinhas veremelhas são capazes de fazer; saem de cena as 

mulheres e adolescentes frágeis, receosas dos homens e de seus comportamentos sociais e entram 

em cena a geração de mulheres que decidem o que querem, seguras de seu poder de sedução e 

que são capazes de ter qualquer homem na palma da mão. E, se este homem for um lobo mau, 

sabem como prendê-lo e trazê-lo em uma coleira. Aqui, o conhecimento prévio novamente é 

ativado, pois a coleira representa a falta de liberdade ou seja, homens que se encantam com 

mulheres seguras, se tornam presas fáceis; muitos inclusive, se casam (e aqui a coleira em formato 

circular pode e remete às alianças, símbolo official do casamento na religião católica). 

Anúncio 2 | Anunciante Melissa.  

Uma fantástica seqüencia de anúncios publicitários fizeram parte da coleção Primavera/Verão 2008 

da Melissa. A campanha foi assinada pela BorghiErh/Lowe e veiculadas na revista Capricho.  

As protagonistas Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel revelam atitudes 

bem mais adultas e diferentes das apresentadas nos tradicionais contos de fadas. Para esta análise, 

trouxemos o anúncio Chapeuzinho Vermelho. 
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Três anos depois da campanha de O Boticário, Melissa veiculou seus Contos de Melissa, uma série 

de anúncios inspirados também nos contos infantis. Diferentemente de O Boticário, os anúncios de 

Melissa não trazem títulos ou textos argumentativos; a imagem deve definir a mensagem como um 

todo. 

Temos a ação ocorrendo em uma floresta em um belo dia, por entre raios solares, muito verde das 

folhas e personagens bucólicos como uma família de coelhos (no canto inferior direito). Aqui já se 

percebe que a floresta há muito deixou de ser assustadora e que para mulheres que usam Melissa, 

não há receio de lugares onde ir uou estar.  

A ação se dá por meio de uma motocicleta potente cujo design agressivo em sua pintura e 

escapamento duplo, remete à marcas como Harley-Davidson ou Indian, ambas desenhadas para 

impressionar, seja por sua robustez, forma ou ronco. E quem está sobre a moto? Um casal 

aparentamente impossível de se imaginar: o lobo mau e a chapeuzinho vermelho.  

Ele traja sua jaqueta de couro, acessório notório entre motociclistas e gangues “do mal”; ela em 

um vestidinho curto, vermelho e sensual, deixando belas pernas à vista. Usa o clássico capuz e capa 

vermelha para que o conhecimento prévio seja acionado e reconheçamos de imediato se tratar de 

uma versão moderna da Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm. E, claro, usando um par de 

Melissas vermelhas nos pés. 

Aqui, o empoderamento feminino também se faz presente, pois a personagem não tem medo nem 

da floresta, nem de estar com o lobo mau. Pelo contrário, ambos formam um inusitado e moderno 

casal, capaz de chamar a atenção de todos, inclusive da coruja acima de suas cabeças. 

Era uma vez… algumas conclusões. 

O objetivo deste trabalho foi buscar demonstrar como o leitor ativa seus conhecimentos arquivados 

na memória e assim realiza ações de interpretação textual conforme lê e busca decifrar o que 

processa. O discurso publicitário por sua natureza imediatista e seu alto custo de veiculação não 

pode admitir que sua mensagem não seja 100% compreendida; qualquer ruído é prejudicial e, aqui, 

não se fazer compreender é efetivamente, desperdiçar a verba investida. 



Sendo uma técnica de persuasão e sedução, este tipo de discurso faz uso de todas as artes que têm 

à disposição, como a pintura, a música, o teatro e a literature entre outras. Assim, sua mensagem 

normalmente está impregnada por referências verbo-visuais que têm sua origem em outras esferas 

artísticas. 

Se não há por parte do seu público leitor ou público-alvo condições anteriores para entendimento 

destas referências, o trabalho se perde, o texto não se completa e a intenção não se realiza. Se 

acreditarmos e acreditamos que nenhum texto é neutro, na publicidade esta intencionalidade é 

ainda mais intensa, porque existe com o propósito de fazer agir, seja por meio da venda, seja por 

meio da experimentação.  

O Boticário e Melissa usaram em suas campanhas o recurso de trazer releituras de contos infantis 

e trabalharam ambos com sua própria interpretação e intencionalidade para seu público atual, a 

nova geração feminina. 

Hoje as mulheres são outras; mais seguras, mais sedutoras e mais independentes. Para elas O 

Boticário e Melissa estão prontas, com produtos que se adequam à esta nova mulher: mulheres 

que não têm medo de florestas, lugares estranhos e lobo mau. Todas assim são potenciais clientes. 

São elas que estão reescrevendo as histórias infantis. São novas Brancas de Neve, Rapunzéis e 

princesas que não ficam mais à espera de seus príncipes encantados. Mas, como toda boa história, 

estas ficam para uma próxima vez. 
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O boom das tecnologias digitais vem favorecendo uma espetacularização intensa da intimidade em 

blogs, vlogs e redes sociais que funcionam como espaços de exposição e formação de 

subjetividades e ganham alcunhas como narrativas e escritas de si, autoficção, autorretratos, ego-

escritos etc. em diversas vertentes artísticas.  

Na história do cinema, são recorrentes as obras e realizadores que flertam com este gênero: as 

ficcionalizações da memória de Woody Allen (Radio Days, 1987), Federico Fellini (8 ½, 1963) e 

François Truffaut (Les 400 Coups, 1959); os filmes-diário de Jonas Mekas (Walden: diaries, notes 

and sketches (1969); as experiências de Su Friedrich na escrita de uma “autobiografia em terceira 

pessoa” (Sink or Swin (1990); as ficções da reescrita de si, tal como o fez Charlie Kauffman em 

Adaptation (2002). Nesse estudo, o recorte opta pelo documentário, vertente cinematográfica que 

conta com obras emblemáticas da escrita de si, como o episódico Diary (1973-1983), de David 

Perlov; os densos News From Home (1977), de Chantal Akerman, Black Star: Autobiography of a 

Close Friend (1977), de Tom Joslin, Silverlake Life: The View from Here (1993), de Peter Friedman e 

Tom Joslin, e Lost Book Found (1996), de Jem Cohen; os filmes de busca Los Rubios (2003), de 

Albertina Carri, 33 (2003), de Kiko Goifman, e Passaporte Húngaro (2003), de Sandra Kogut e Diário 

de uma Busca (2011), de Flavia Castro; o performático Tarnation (2006) de Jonathan Caouette; o 

insone Wide Awake (2007), de Alan Berliner; o processo de mea culpa em Santiago (2007), de João 

Moreira Salles; o poético Les plages d'Agnès (2008), de Agnès Varda; o político In Film Nist (2011), 

de Jafar Panahi; o literário Constantino (2012), de Otavio Cury; e os dolorosos Mataram Meu Irmão 

(2013), de Cristiano Burlan, e Elena (2013), de Petra Costa; ou, mais recentemente, as lembranças 

de períodos de ditadura em L’ Image Manquante (2014), de de Rithy Pahn, o tratamento de HIV em 

E Agora? Lembra-me (2014), de Joaquim Pinto, a busca por histórias do pai em Homem-Carro 

(2014), de Raquel Valadares, e as frustrações de se reatar com o passado em Os dias com ele (2014), 

de Maria Clara Escobar, além de uma diversidade de curtas-metragens252.  

Para esta pesquisa, pretende-se, inicialmente, analisar os documentários Isto não é um filme (In 

Film Nist), de 2011, de Jafar Panahi e Mojtaba Mirtahmasb; Elena, (idem) de 2013, de Petra Costa; 

e A Imagem que Falta (L'Image manquante) de 2014, de Rithy Panh. Estes três títulos, de modos 

distintos, permitem o diálogo entre uma instância autobiográfica e subjetiva de representação da 
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própria vida do documentarista e o modo reflexivo, de pensar as potencialidades e limitações da 

representação por meio de imagem. Ao invés da referência à realidade como fator de 

autenticidade, os relatos autobiográficos são cada vez mais determinados por um questionamento 

sobre o processo de sua escritura: “uma relação constante é estabelecida entre o passado e o 

presente, e a escritura é colocada em cena” (LEJEUNE, 1998 apud PACE, 2012, p. 59253), flertando 

com a exposição do inacabado, do work in progress, abrindo espaço para a emergência do processo 

criativo e de reflexões sobre as limitações representativas das narrativas – aspecto forte nos 

documentários reflexivos. Caracterizada pela miscelânea entre “passagens observacionais com 

entrevistas, a voz sobreposta do diretor com intertítulos” (NICHOLS, 2005, p. 49254), o 

documentário reflexivo explicita o cineasta como um observador subjetivo do real e o 

documentário como forma de representação dessa subjetividade, evidenciando não somente o 

discurso do cineasta, mas revelando um “processo de construção de significado (que) se sobrepõe 

aos significados construídos. (p. 64. Grifo no Original). 

Essas nuances autobiográficas no cinema resvalam nos estudos sobre autoria e reflexividade pela 

evidenciação da “figura do autor” na própria obra, tangenciando teóricos que tratam da autoria, 

como Bakhtin, Foucault e Barthes. Se Bakhtin255 (2003) percebe o (des)equilíbrio entre os 

“princípios de acabamento” (p. 40) e a constante construção pela existência real nas figuras do 

herói (personagem) e do autor, respectivamente; Foucault256 (2001) concebe a função-autor como 

uma operação que constrói um “ser de razão” (p. 277. Grifo no Original) chamado autor; e 

Barthes257 (2004) aproxima-se de certa compreensão da reflexividade ao crer que autor e obra se 

criam ao mesmo tempo e que este gesto enunciativo não tem outro enunciado “além do ato pelo 

qual é proferida” (p. 59). Sobre as concepções de autoria no cinema, nos anos 50/60, a chamada 

politique des auteurs interessa-se pelo cinema como arte e pela figura do diretor (STAM, 2003258). 

Buscombe259 (2005), Caughie260 (2007) e Bazin261 (1985) relativizam o valor dos critérios de autoria 

e crêem na diversidade teórica para sua evolução, enquanto Sarris (apud BUSCOMBE, 2005) e Heath 

(2005) evidenciam o contexto que faz o filme. No documentário, a complexidade aumenta ao lidar 

com a mise en scène dos sujeitos e do cineasta com a câmera (FREIRE, 2009). 
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Para esta pesquisa, a autoria que se procura alinha-se ao que se chama de reflexividade e se refere 

à evidenciação do sujeito criador dentro do próprio filme, identificando-se as fronteiras entre a 

instância autoral e a reflexão sobre as limitações das formas representativas. Os relatos 

autobiográficos questionam cada vez mais o processo criativo (LEJEUNE, 1998 apud PACE, 2012), 

flertando com a exibição de um work in progress e/ou de conjeturas sobre as formas de 

representação. Entendida como a explicitação de uma subjetividade no uso da linguagem, o cinema 

como gesto aparece quando o “efeito-ficção” oferece lugar à percepção da linguagem 

(GAUDREAULT; JOST, 2009262). Xavier263 (2008) contrapõe a transparência – o ilusionismo clássico 

– à opacidade – a percepção do objeto fílmico – para tratar do apagamento ou evidenciação dessa 

instância. Ao dialogar com as proposições sobre autoria de Barthes e a escrita documentária 

contemporânea, os filmes selecionados, em níveis e estratégias distintas, desvelam a construção 

do discurso, permitindo a revisão das teorias de Lejeune e a confluência entre autor-narrador-

personagem na autobiografia.  

Esta reflexividade contemporânea, por sua vez, evidencia a “particularização do enfoque” 

(MESQUITA, 2007264) no documentário brasileiro, as narrativas mais “imediatas” (BRASIL, 2010265) 

e certa desconfiança sobre a veracidade das imagens (FELDMAN, 2008266) como um diálogo entre 

artifício e realidade. Se o documentário exibe os vestígios de seu processo de forma mais evidente, 

o modo reflexivo explicita o cineasta como observador (NICHOLS, 2005). Nos documentários 

selecionados, essas manifestações do processo criativo evidenciam-se de formas distintas: em A 

imagem que falta (2014), os precários e imóveis bonecos de barro; em Isto não é um filme (2011), 

a leitura de um roteiro cinematográfico; e, em Elena (2013), as poéticas locuções e as imagens de 

arquivos familiares. Neste contexto, o relato retrospectivo de Lejeune parece se tornar “um relato 

que se constrói” (FREIRE, 2003, p. 23267) em sua mescla aparentemente indistinta entre real e 

artifício.  

A partir da literatura pesquisada a respeito do documentário autobiográfico, percebe-se que, em 

meio às pesquisas de ordem mais histórica (LANE, 2002268; MACDONALD, 2013269) ou analítica 

                                                           

262 GAUDREAULT, André. JOST, François. A narrativa cinematográfica. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2009. 

263 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 4ª edição – São Paulo: Paz e 

Terra, 2008. 

264 MESQUITA, Cláudia. Outros Retratos – Ensaiando um panorama do documentário independente no Brasil. 

In: Roberto Moreira S. Cruz. (Org.). Sobre fazer documentários. São Paulo: Itaú Cultural, 2007, v., p. 44-

51. 

265 BRASIL, André. Formas de vida na imagem: da indeterminação à inconstância. In Revista FAMECOS, v. 

17, nº 3, set/dez 2010, pp. 190-198. 

266 FELDMAN, Ilana. O apelo realista. In Revista FAMECOS, nº 36, agosto 2008b, pp. 61-68. 

267 FREIRE, Marcius. Jean Rouch ou o filme documentário como autobiografia. Uma introdução. In: CATANI, 

Afrânio Mendes... [et al.] (org.). Estudos Socine de Cinema: Ano V. São Paulo: Panorama, 2003, pp. 19-

26. 

268 LANE, Jim. Autobiographical Documentary in America. Madison: University of Wisconsin Press, 2002. 

269 MACDONALD, S..American Ethnographic Film and Personal Documentary: The Cambridge 

Turn.Berkeley: University of California Press, 2013 



(CUEVAS, 2013270; LEBOW, 2012271) ou registros de processos criativos (MURRAY, 2013272; 

HOOKMAN, 2004273), a reflexividade ocupa, na maioria destes estudos, um lugar tangencial, pouco 

explorado quando comparada a termos como subjetividade, ensaísmo e outros conceitos. Somente 

alguns autores (FELDMAN, 2008; LANE, 2002) trataram desta característica nas filmografias de João 

Moreira Salles, Agnes Varda e outros, mas, mesmo assim, trata-se de um estudo ainda escasso e 

que demanda profundidade. Partindo de autores que tratam da subjetividade no documentário 

(RENOV, 2004274), do autorretrato na imagem (BELLOUR, 2009275) e da exposição do privado e do 

questionamento da representação e do dispositivo, por exemplo, pretende-se fundamentar nossa 

análise nos aspectos de reflexividade (NICHOLS, 2005) e outros que ainda serão pesquisados. Neste 

contexto, pretende-se reunir um estado da arte sobre autobiografias no cinema documentário e 

analisar as aproximações entre as formas de representação de si e de reflexividade nos filmes 

escolhidos. A verticalização em aspectos macro do documentário contemporâneo pode contribuir 

com novos debates sobre estéticas em transformação com filmes que exibem olhares recentes 

sobre um gênero que se reinventa em suas ficcionalizações mínimas e máximas. 

A partir desta contextualização, como objetivo geral, pretende-se analisar os aspectos de 

representação de si e reflexividade nos documentários autobiográficos Isto não é um filme (In Film 

Nist), de 2011; Elena, (idem) de 2013; e A Imagem que Falta (L'Image manquante) de 2014. Como 

hipótese inicial, acredita-se que o gesto autobiográfico pode ser caracterizado também como um 

aspecto de reflexividade na produção documentária mais recente. Diante das constantes crises nas 

formas representativas da imagem, a explicitação da subjetividade parece repensar não somente 

sobre as possibilidades representativas dentro deste “gênero”, mas também as concepções de 

autoria no cinema – talvez mais como um gesto ou ato em processo do que propriamente como 

obra. A partir dessa perspectiva, pretende-se caminhar numa vertente distinta dos estudos de 

autoria cinematográfica ao buscar compreender as reflexões que os cineastas desenvolvem sobre 

a possibilidade representativa da imagem a partir e dentro de suas próprias obras, fortalecendo 

mais “o pensamento do cineasta sobre o processo de criação cinematográfica, ou seja, a visão do 

artista sobre o ato criativo na linguagem em que ele produz” (GRAÇA, BAGGIO, PENAFRIA, 2015, p. 

30276). 
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Site Telecatch Brazil: Análise de Conteúdo, Opiniões e Debates da Luta 

Livre Brasileira 
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Introdução: A Luta Livre se torna importante no Brasil em 1960 quando chega a TV. Com o nome 

de Telecatch, muitos lutadores subiram no ringue para entreter a população. O sucesso durou cerca 

de 20 anos e depois se tornou de forma esporádica nos canais brasileiros. Atualmente as únicas 

equipes na TV brasileira são as americanas WWE (World Wrestling Entertainment) no Fox Sports e 

a TNA (Total Nonstop Action) no Esporte Interativo. Em relação a sites brasileiros sobre Luta Livre, 

o número é pequeno, aproximadamente dez. O Telecatch Brazil foi um marco, pois as postagens de 

2013 e 2014 feitas por Cigano Stiner, idealizador do projeto fizeram com que a prática voltasse a 

ser debatida, principalmente entre os lutadores. Stiner é um ex - lutador e sempre opinou sobre as 

situações que o país passa nesse meio e com isso o número de comentários eram grandes. 

Objetivo: Entender os assuntos abordados nas postagens publicadas e se toda a discussão nos 

comentários tem fundamento no que foi escrito acima. 

Justificativa: Não são apenas os números de trabalhos sobre Luta Livre no Brasil que são 

insuficientes, mas como o de sites também. Telecatch Brazil sempre trouxe opiniões fortes, outros 

sites trabalham notícias em maioria. Então analisar opiniões / posts e as discussões nos comentários 

sobre a Luta Livre no país justifica esse trabalho. 

Descrição: Pode se dizer que Luta Livre:  

Um público que era arrebatado pelos lances de teatralidade, pelas peripécias, pelas descrições 
exaustivas e detalhadas de cada situação engendrada e que obtinha, como nas culturas 
originárias, nas lendas e nas fábulas, sua dose de funcionalidade sob forma de entretenimento 
(COSTA, 2002, p. 30). 

  
Em contraponto DoAmaral (2016, p. 11 - 12) diz que a Luta Livre é: 

Esporte de Entretenimento: Prática esportiva que mistura ações do teatro e espetáculo em 
busca de levar entretenimento aos espectadores. Os resultados são determinados nos 
bastidores, os participantes e a empresa sabem o que irá acontecer, os fãs não. Os praticantes 
precisam ser atletas, pois o esforço físico é alto. Os riscos de integridade física são os mesmos 
que qualquer outro esporte. Objetos cortantes, cadeiras, escadas, mesas e até mesmo fogo 
podem ser usados na busca de maior adrenalina. O local para as exibições podem ser o ringue, 
tatame ou qualquer outro espaço como garagens, jardins, parques e etc (DOAMARAL, 2016, p. 
11 – 12). 
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Para Barthes (1957), "O catch assemelha-se a uma escrita diacrítica: (...) o lutador dispõe de 

explicações episódicas, mas sempre bem-vindas, ajudando a leitura do combate com seus gestos e 

atitudes” (BARTHES, 1957, p. 14). O que dá significado a luta do bem contra o mal. 

Os sites ficam no ciberespaço e Santaella (2004, p. 40) entende que a relação do ciberespaço com 

a realidade virtual é completa, isso porque os elementos como os meios de comunicação múltiplos, 

a convergência das mídias, entre outros se interagem e incluem a todos, “pois tem a capacidade de 

reunir e concentrar todas essas faces em um objetivo comum”, (SANTAELLA, 2004, p. 40).  

No Brasil “Astros do Ringue, Campeões do Treze, Feras do Ringue, Gigantes do Ringue, Gigantes do 

Ringue – A Nova Geração, Reis do Ringue, Telecatch Montilla e Telecatch Internacional” (DRAGO, 

2007, p. 53 – 54). Foram os programas de Luta Livre no Brasil e foram transmitidos pelos canais 

“Rede Globo de Televisão, TV Bandeirantes, TV Record, TV Tupi, TV Gazeta, TV Cultura e TV Excelsior 

(DRAGO, 2007, p. 53 - 54). Telecatch Montilla na Rede Globo foi o que teve mais audiência, mesmo 

assim encontrar dados desse tempo é bem difícil. Manter o que existe em domínio público seria de 

grande valia para a Luta Livre brasileira. 

Segundo Veja (1969, p. 64) “Telecatch – o mais popular programa de lutas da televisão, com dois 

milhões de telespectadores por semana” (VEJA, 1969, p. 64). O que demonstra o sucesso de 

programas de Luta Livre em tempos em que o futebol não tinha tido grande desenvolvimento. 

Gladiatorium (2014) afirma que a partir do final dos anos de 1920 que as lutas mudaram seu âmbito 

de competição para o entretenimento e assim nascendo a Luta Livre. “As competições se 

mantiveram com confrontos sem lutas combinadas, mas os profissionais perceberam que era mais 

vantajoso participar de companhias que priorizavam os espetáculos sem se machucarem 

(GLADIATORIUM, 2014). Assim Gladiatorium (2014) conta que os lutadores poderiam lutar mais 

vezes durante a semana e enriquecerem. As equipes faziam viagens por diversas cidades e ficavam 

longe de suas famílias por muitos meses. Para o autor “o Professional Wrestling ou Pro-Wrestling 

ficou associado apenas às lutas combinadas” (GLADIATORIUM, 2014). E disserta: “Para o público 

leigo eram mais atrativos esses espetáculos aonde as técnicas eram ensaiadas e o apelo dos 

movimentos plásticos tinham maior audiência” (GLADIATORIUM, 2014). Assim os confrontos 

esportivos de competição perderam espaço. O que era espetáculo das multidões nas praças e feiras 

partiu para o circo e depois a televisão.  “Passou a ser um espetáculo puro de entretenimento, ainda 

hoje há quem acredite que a luta é real” (GLADIATORIUM, 2014).  

O que faltou e falta mesmo ao Brasil é um apoio como Thompson (1987, 16 – 19) mostra no Pro-

Wrestling japonês, o Puropesu ter se consolidado no país. Os meios de comunicação como um todo 

estavam aliados à prática, policiais se compromentiam a cuidar dos eventos, para que a segurança 

pudesse acontecer nos shows. A Luta Livre “pode facilmente se adaptar e satisfazer as necessidades 

de seu público. Esta é provavelmente a razão que sobrevive apesar de contínuas dúvidas sobre sua 

legitimidade" (THOMPSON, 1987, p. 23). 

Passos (2013, p. 1 - 2) diz que "Telecatch: um dos principais pilares da cultura de massa televisiva. 

O auge de sua popularidade ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. Desde sua estreia em 1959 na TV 

Tupi" (PASSOS, 2013, p. 1 - 2). Ela continua a dissertar que "os eventos eram capazes de esgotar as 

bilheterias, lotando as arquibancadas" (PASSOS, 2013, p. 1 - 2). A autora afirma que "os principais 



lutadores tinham estilos caricatos que lhes garantia muita fama pelas cidades” (PASSOS, 2013, p. 1 

– 2). Sendo “os golpes compostos por técnicas oriundas da Luta Livre, Judô e acrobacias próprias 

dignas de espetáculos de circo" (PASSOS, 2013, p. 1 – 2). E “apesar do formato teatral com ‘heróis’ 

de um lado e ‘vilões’ de outro, descritos pelos próprios representantes da modalidade garantem 

que não era ‘marmelada’” (PASSOS, 2013, p. 7).  

Passos (2013, p. 8) e Drago (2007, p. 44) entram em comum acordo no ponto do ano de 1969 na 

qual o coronel Aloysio Muhlethaler, Chefe do Serviço de Censura da Polícia Federal proibia os shows 

de Telecatch na televisão antes das 23 horas; ele compreendia a existência de muita violência e de 

muito sangue jorrando pelos lutadores, contudo nada daquilo estava fora dos planos dos 

envolvidos. "O que fez os patrocinadores deixarem de investir nesse esporte" (DRAGO, 2007, p. 44).  

Metodologia: O trabalho a ser desenvolvido foca em pesquisa documental, visto que 

falamos sobre um site, análise de conteúdo do que é publicado em posts e comentários. 

Para isso foi feito acesso ao site Telecatch Brazil e a todas as 80 páginas, sendo divido 

cada uma por aproximadamente dez posts. Os comentários nas notícias são baixos, mas 

naqueles em que Stiner coloca sua opinião, os mesmos recebem em média 20 

comentários. O site é dividido em colunas onde eram expostos os textos opinativos e 

notícias sobre a Luta Livre brasileira. Além de toda a bibliografia utilizada. 

Análise dos Resultados: Analisando os posts fica-se notório que as opiniões ficam a 

cargo de alguém que ama a Luta Livre brasileira e que o atual cenário fora dos meios de 

comunicação é triste, assim Stiner busca junto ao que escreve que esse esporte de 

entretenimento verde e amarelo voltasse a crescer aliado da união das empresas. Em 

relação às discussões nos comentários é entendido o "rachamento" entre os integrantes 

das equipes, mesmo que os presidentes das mesmas não aparecendo. O ato de se querer 

provar "quem é a melhor equipe" é o maior exemplo disso.  

Conclusão: É uma pena que o site de Stiner não seja mais alimentado com conteúdo. O 

ex-lutador trabalha com outros empreendimentos atualmente e lhe falta tempo para dar 

continuidade ao Telecatch Brazil. Lamentavelmente encontramos nos comentários 

lutadores profissionais discutindo sobre feitos das equipes brasileiras. No entendimento 

sobre o tema, só de se arriscarem nos ringues, os mesmos já são vencedores. Discutir por 

algo tão subjetivo só desmerece a Luta Livre. Nas visitas e entrevistas realizadas as 

equipes brasileiras, parece que com o tempo se passando, pode ser que os times possam 

ser unir, principalmente na mistura entre lutadores experientes e jovens. O evento 

idealizado pela Fill denominado Juntos Somos Fortes faz a interação entre várias 

empresas. Esse é um fio de esperança que com o tempo se solidificará. 
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Dramaturgia performativa, roteiro fragmentado:  

um relato do processo de criação no Núcleo de Dramaturgia Sesi-British 

Council. 

Rogério Pereira dos Santos278 

 

Resumo: 
A dramaturgia contemporânea, em seu intrincado processo de reinvenção da linguagem, e o roteiro 
cinematográfico, com sua reconstrução das narrativas e estruturas multilineares encontram intersecções nas 
poéticas de novos autores que transitam livremente entre o teatro e o cinema. A exemplo desses 
dramaturgos-autores-roteiristas, a experiência do Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council, em São Paulo, 
mostra-se um articulador potente, um provocador de novos questionamentos sobre o ato de escrever. 
Pautado pela leitura sistemática de premiados autores, pela aplicação regular de workshops por seus 
convidados (como dramaturga escocesa Jo Clifford e o dramaturgo brasileiro Newton Moreno) e pela 
discussão da produção de seus integrantes, o processo de criação do Núcleo (vencedor do Prêmio Shell – 
Categoria Inovação – 2016) mostra-se altamente relevante para acessar as novas possibilidades da criação 
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para essas diferentes, e tão próximas, formas de expressão artísticas. Este aspecto em particular, as 
imbricações do novo texto teatral e sua reverberação no roteiro cinematográfico (e também vice-versa), é o 
cerne deste artigo que irá relatar, nos moldes próximos de uma pesquisa etnográfica, as abordagens e as 
principais inquietações despertas pelo convívio semanal de grupo de autores. Dessa forma, a dramaturgia 
pós-dramática ou performativa tem especial destaque. Autores como Sarah Kane (Blasted), Bernard-Marie 
Koltès (Na solidão dos campos de algodão), Niklas Rådström (Monstros), Jean-Luc Lagarce (História 

de amor), Guillermo Calderón (Neva), Angelika Liddell (Eu não sou bonita), Jo Clifford (Jesus, Rainha do 
Céu), Caryl Churchill (Amorzinho), Mark Ravenhill (Piscina sem água) são alguns exemplos retomados pelo 
Núcleo em sua imersão na dramaturgia contemporânea. Por outro lado, o roteiro é lembrado por intermédio 
e autores como Charlie Kauffman (Sinédoque, Nova York e Brilho eterno e uma mente sem lembranças), 
Guillermo Arriaga (Babel e 21 gramas), Asghar Farhadi (A separação) são igualmente lembrados e 
pesquisados. Conduzida pela dramaturga e jornalista Marici Salomão e pelo dramaturgo, ator e diretor César 
Baptista (ambos ex-colaboradores do CPT – Centro de Pesquisa Teatral do diretor Antunes Filho), o Núcleo 
de Dramaturgia Sesi-British Council está em sua oitava edição, da qual eu faço parte como autor selecionado 
a partir do texto dramatúrgico O jogo da cabra-cega. Sediado no edifício do Sesi da Avenida Paulista, em São 
Paulo, o projeto é uma parceria com o British-Council.  
 
Palavras-chave: dramaturgia, roteiro, criação, fragmentação, performatividade 
 
Dramaturgy performative, fragmented screenplay: a report of the creation process in the Núcleo de 
Dramaturgia Sesi-British Council 
Abstract: 
The contemporary dramaturgy, and its intricate process of reinvention of language, and the screenplay, with 
its reconstruction of narratives and multilinear structures find intersections in the poetics of new authors 
who freely transiting between the theater and the cinema. The example of these authors playwrights, the 
experience of the Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council, in São Paulo, shows it a powerful articulator, a 
provocative of the new questions about the act of writing. Guided by systematic reading of award-winning 
authors, the regular application of workshops for your guests (as Scottish playwright Jo Clifford and Brazilian 
playwright Newton Moreno) and the discussion of the production of its members, the creation process of the 
Núcleo (winner of the Shell Award - Category Innovation - 2016) it is highly relevant to access the new 
possibilities of creation for these forms of artistic expression. This aspect in particular, the overlapping of the 
new theatrical text and its reverberation in the screenplay, is the core of this article will report, along the 
lines next to an ethnographic research, approaches and key concerns awakened by weekly convivial authors 
group. In this way, post-dramatic or performative dramaturgy has special emphasis. Authors such as Sarah 
Kane (Blasted), Bernard-Marie Koltès (In The Solitude of Cotton Fields), Niklas Rådström (Monsters), Jean-Luc 
Lagarce (Love Story), Guillermo Calderón (Neva), Angelika Liddell (I'm not Pretty), John Clifford (Jesus, Queen 
of Heaven), Caryl Churchill (Sweetie), Mark Ravenhill (Pool without Water) are some examples taken back by 
the Núcleo for an immersion in contemporary dramaturgy. On the other hand, authors like Charlie Kauffman 
(Synecdoche, New York and Eternal Sunshine of the Spotless Mind), Guillermo Arriaga (Babel and 21 grams), 
Asghar Farhadi (A Separation) are also remembered and researched. Conducted by playwright and journalist 
Marici Salomão and the playwright, actor and director Cesar Baptista (both former members of CPT - 
Theatrical Research Center of director Antunes Filho), the Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council is in its 
eighth edition, which I belong as author selected from the dramaturgical text O jogo da cabra-cega. Based in 
Sesi building, at Paulista Avenue, the project is a partnership with the British-Council. 
Keywords: dramaturgy, screenplay, creation, fragmentation, performativity 

 

Em sua oitava edição, o Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council reuniu 12 novos autores a partir 

de uma seleção bastante acirrada: cerca de quatrocentos textos foram avaliados e dezenas de 

entrevistas realizadas para compor o Núcleo 2016, do qual eu faço parte. 



Para fazer este relato, preciso dizer que sou um roteirista autodidata, formado pelas minhas leituras 

de Doc Compataro e pela voracidade cinéfila de um espectador dos clássicos do realismo italiano, 

do experimentalismo francês, do surrealismo de Buñuel, da cinematografia de Nelson Pereira dos 

Santos, dos diálogos contundentes de Glauber Rocha, da dramaticidade de Kazan, Ray, Huston, de 

filmes B assistidos pela TV madrugada adentro, enfim de filmes, filmes e mais filmes... 

Para dar vazão à minha escrita e para descobrir as possíveis convergências entre cinema e 

dramaturgia, questão que já haviam me chamado a atenção pela incrível quantidade de adaptações 

vindas do teatro e da literatura - como não lembrar de Otelo, de Orson Welles, ou dos novíssimos 

A Espuma dos Dias, de Michel Gondry, e Anna Karenina, de Joe Wright – escrevi “no fluxo” meu 

primeiro texto dramatúrgico intitulado Memento Mori ou O Jogo da Cabra-Cega. 

Escrevi, inscrevi-me e fui aceito (!). Uma vez dentro, notei que quase a metade dos autores do 

Núcleo vinham de escolas de cinema, são roteiristas jovens, mas que como eu buscavam um novo 

corpo para os seus textos e que, talvez, a dramaturgia contemporânea pudesse oferecer. Outros 

integrantes, formados pelas Artes Cênicas, Letras e Artes Performativas, compuseram os “doze 

homens” liderados pela jornalista Marici Salomão e pelo diretor teatral César Baptista. 

Estávamos prontos para uma jornada de dez meses de workshops, leituras, discussões, algumas 

brigas e muitas provocações nos quais a dramaturgia contemporânea inevitavelmente convergiu 

para exemplos vindo do roteiro cinematográfico. Talvez por força do próprio time selecionado pelo 

Núcleo, mas muito provavelmente porque tanto teatro como cinema impõem, para além das suas 

especificidades, a obsessiva pesquisa de novas formas narrativas e representações. 

Entre os mais de 45 textos de dramaturgia e teoria estudados até então - afinal, o Núcleo está em 

plena atividade - quero destacar o primeiro texto que parece inaugurar essa pesquisa por fundir 

tempo e espaço de maneira tão fluida, onde diálogos e cenas confundem-se tão completamente 

que impõem ao espectador um jogo de quebra-cabeças, um caça-palavras, um cubo-mágico 

performativo. Trata-se de A Procura de Emprego (1970), de Michel Vinaver. A peça, escrita em 30 

trechos, passa-se em Paris e na época em que foi escrita, dois anos após as manifestações 

estudantis de maio de 1968, os eventos políticos decorrentes que quase derrubaram a quinta 

República Francesa e a legalização do aborto no Reino Unido, segundo notas do autor: 

 

Um 

Wallace – O senhor nasceu no dia 14 de junho de 1927 em Madagascar 

Louise – Meu bem 

Fage – Sou fisicamente 

Wallace – É óbvio 

Louise – Que horas são? 

Nathalie – Pai não faça isso comigo 

Fage – É um ideal que a gente constrói junto quer dizer que não se trabalha só pelo holerite 

Louise – Você deveria ter me acordado 



Fage – É o que eu ia fazer mas você dormia tão relaxada 

Wallace – O que faziam seus pais em Madagascar em 1927? 

Fage – Com teu braço dobrado ficava um belo quadro 

Nathalie – Se você fizer isso comigo pai 

Louise – Não engraxei teus sapatos 

Fage – Meu pai era médico militar 

Louise – Você saiu com lama nos sapatos 

Nathalie – Pai me responde 

Fage – Na época estava servindo num quartel em Tananarive 

Wallace – Na nossa empresa 

Fage – Mas não guardei nenhuma lembrança 

Wallace – Nós damos muita importância ao homem 

Louise – Eu também queria dar uma passadinha no vinco da tua calça 

Fage – É uma das razões pelas quais respondi ao seu anúncio é a razão pela qual a sua empresa me 

interessa 

Wallace – O senhor pesa 

Fage – 67 quilos 

Wallace – Para uma altura de 

Fage – Um metro e 71 casado uma criança só uma filha de 16 anos 17 quase tivemos um garoto 

também mas morreu num acidente de carro. (VINAVER, 1970) 

De acordo com este primeiro trecho, nota-se que Vinaver impõe uma poderosa ruptura espaço-

temporal que obriga o espectador a entrar no seu jogo caleidoscópico e montar por si só a imagem 

fragmentada pelo texto. Um puzzle de perguntas e respostas, de ação e reação não em cadeia, mas 

simultâneo. Esta ruptura fomentada no calor da época, como o próprio autor ressaltou, tem forte 

consonância com o cinema francês produzido nos anos 1960, sobretudo com as propostas de Jean-

Luc Godard, a performance e o happening, nascidos no âmbito das Artes Plásticas. A performance 

e o happening, que colocavam em xeque o circuito de arte e o suporte artístico, tanto aproximaram-

se do teatro como também instituíram forte influência ao ponto de termo “teatro performativo” 

ou “teatro pós-dramático” ganhar força e manter-se até hoje.  

O que caracteriza essas novas formas de fazer teatro é exatamente a ruptura do texto que conduz 

para uma espécie de colapso do tempo, espaço e da narrativa, onde muitas vezes a própria 

personagem não é mais representada, mas apresentada. Este é o aspecto predominante do texto 

Piscina (Sem Água) (2006), de Mark Ravenhill. A peça do dramaturgo britânico confunde atores e 

encenadores teatrais por não deixar claro as vozes das personagens. Entre o solilóquio e a polifonia, 

Ravenhill expõe as múltiplas possibilidades de um texto performativo: 

Uma piscina, ela tinha uma piscina. 

De todos nós a mais – pelo menos aos olhos do “mundo”- a mais bem-sucedida de todos nós. 



Então - uma piscina.  

Ela queria impressionar? Era pra se mostrar? 

Não. Não é possível. Não. Porque ela é.... 

Ela é uma boa pessoa. Ela é legal. Ela tem integridade. Tem raízes. 

E agora ela tem uma piscina – é fantástico fantástico fantástico fantástico. 

Mas ela não se esqueceu da gente. Visitas à clínicas de reabilitação. Visitas a hospitais. Visitas às 

campanhas anti-Aids. Ela vai a tudo. 

E ela vem às nossas exposições. Pequenas exposições em galerias alternativas. Nossas fotos, nossos 

objetos, ela vê, ela às vezes compra. E ela nos ajuda a levantar fundos para os nossos projetos. 

Ela não se cansa de levantar fundos para os nossos projetos. 

Nós a adoramos. Nós a adoramos. Nós realmente a adoramos. 

Anos atrás quando ela estava – quando ela estava no Grupo. Corpo e alma. E ela sempre rasgava 

suas roupas, rasgava tudo, e nós rasgávamos tudo também - nós a seguíamos - e então todos nós 

fazíamos performances, pelo puro prazer de fazer performances. Ou então a gente tirava a roupa 

e nadava junto, pelo puro prazer de nadar sem roupa, junto. 

Mas hoje em dia ela está... ausente. 

Exatamente. Ela está... ausente. É aquela qualidade do trabalho dela que vende. Aquelas obras que 

começaram quando perdemos o Téo naquela onda de Aids. E ela usou o sangue do Téo e os 

curativos e o cateter e as camisinhas dele. Obras vendidas para os maiores colecionadores do 

mundo. 

Aha. 

Ausente. E ainda assim – reconhecida pelo mundo. 

Aha. 

E agora ela tem: a piscina. A piscinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! (RAVENHILL, 2006) 

Uma ou mais personagens, mas quais, quem? Digressão, narração, ação... onde uma começa e a 

outra termina? Uma polifonia ou um solilóquio? Ravenhill deixa sua “obra aberta” para ser 

completa por quem a ler e ousar montá-la. Traduzi-la para a complexidade do palco. A 

experimentação do dramaturgo talvez se aproxime da inquietação do roteirista Charlie Kauffman, 

com seu metalinguístico Sinédoque, Nova York (2008) ou da subversão contida em Irreversível 

(2002), de Gaspar Noé, em suas buscas pela nova narrativa fílmica.  

Mas a aproximação teatro-cinema fica evidente na cena final da obra Blasted (1993), da britânica 

Sarah Kane. Neste texto, Kane revela com força esmagadora sua visão sobre a misoginia, 

homofobia, racismo e xenofobia reinantes na Inglaterra do fim dos anos 1980. A autora não usa de 

eufemismos para narrar a história de Ian e Cate que habitam um quarto de hotel de luxo, destruído 

pela guerra, cenário de suas crises existenciais e políticas: 

Cena 5 



O mesmo cenário. Cate está enterrando o bebê no assoalho. Ela procura ao redor e acha dois 

pedaços de madeira. Ela rasga em tiras a jaqueta de Ian, amarra os pedaços de madeira em forma 

de cruz e finca no assoalho. Ela pega as flores espalhadas pelo quarto e as coloca sob a cruz.  

(...)  

Ela começa a ir embora. 

Ian – Onde você vai? 

Cate – Tô com fome. 

Ian – Cate, é perigoso. Não tem comida. 

Cate – Posso arranjar alguma com um soldado. 

Ian – Como? 

Cate – (não responde) 

Ian – Não faça isso. 

Cate – Por que não? 

Ian – Essa não é você. 

Cate – Tô com fome. 

Ian – Eu sei, eu também. Mas. Eu prefiro – Não é – Por favor, Cate. Estou cego. 

Cate – Tô com fome. 

Ela sai. 

Ian – Cate? Catezinha? Se você arrumar comida – Merda. 

Escuridão. Luz. Ian se masturba. 

Ian – Boceta boceta boceta boceta boceta boceta boceta boceta boceta boceta boceta. 

Escuridão. Luz.  

Ian se estrangulando. 

Escuridão. Luz.  

Ian cagando. Depois tentando limpar a merda com jornal. 

Escuridão. Luz. 

Ian rindo histericamente. 

Escuridão. Luz. 

Ian tendo um pesadelo. 

Escuridão. Luz. 

Ian chorando, grandes lágrimas de sangue. Ele está abraçando o corpo do Soldado procurando 

conforto. 

Escuridão. Luz. 

Ian deitado imóvel, fraco de fome. 

 



Escuridão. Luz. 

Ian desfaz a cruz, tira as ripas de cima do corpo e tira o bebê para fora. Ele come o bebê. Ele põe o 

lençol que envolvia o bebê de volta no buraco. Um tempo, depois ele se levanta e entra no buraco 

mantendo só a cabeça para fora. Ele morre aliviado. Começa a chover sobre ele, vindo do teto. De 

repente. 

Ian – Merda. 

Cate entra trazendo pão, uma grande salsicha e uma garrafa de gin. Tem sangue escorrendo por 

entre as pernas dela. 

Cate – Você está bem embaixo de um buraco. 

Ian – Eu sei. 

Cate – Vai ficar molhado. 

Ian – Eu sei. 

Cate – Imbecil filho da puta. 

Ela puxa um lençol da cama e se enrola nele. Ela senta ao lado da cabeça de Ian. Ela come um 

pedaço de salsicha e pão, e engole ajudada por um bom gole de gin. Ian escuta. Ela alimenta Ian 

com o que resta da comida. Ela põe gin na boca de Ian. Ela termina de dar comida a Ian e senta 

longe dele, se encolhe para se esquentar. Ela bebe gin. Ela chupa seu próprio dedão. Silêncio. 

Chove. 

Ian – Obrigado. 

Escuridão (KANE, 1993) 

A mesma força expressiva de Sarah Kane pode ser notada em cineastas-roteiristas da sua época 

como Derek Jarman e Peter Greenaway. Cada um deles, e os demais citados aqui, a seu modo, 

propuseram novas articulações narrativas e diferentes concepções espaço-temporais que serviram 

de inspiração para outros autores. Cary Churchill, Jean-Luc Lagarce, David Harrower, Bernard-Marie 

Koltès, Niklas Rådström, Guillermo Calderón, Angelika Liddell, Jo Clifford, no teatro, e Charlie 

Kauffman, Guillermo Arriaga, Asghar Farhadi, Gaspar Noé, Barry L. Levy e Yazmina Reza, no cinema, 

são alguns dos que transitam livremente entre a fragmentação e a performatividade.  
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Resumo 
O artigo aborda a relação entre factualidade e ficcionalidade e como esses dois conceitos convergem dentro 
do documentário, em especial na obra do artista plástico e cineasta Cao Guimarães. A crítica genética foi 
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utilizada como fundamentação teórica, considerando não apenas os aspectos estéticos dos filmes mas toda 
a relação entre a obra acabada com o seu processo de criação artística. O objeto da análise é o documentário 
em longa-metragem Andarilho (2006). 
 
Palavras-chave: Andarilho (filme); ficção; real; Documentário; Cao Guimarães. 
 
Abstract 
The article discusses the relationship between factuality and fictionality and how these two concepts 
converge in the documentar, mainly in the films of the artist and filmmaker Cao Guimarães. The crítica 
genética was used as a theoretical basis, considering not only the aesthetic aspects of the films but the entire 
relationship between the work finished with its process of artistic creation. The object of the analysis is the 
documentar feature film Andarilho (2006). 
Keywords: Andarilho (movie); fiction; real; Documentary; Cao Guimarães 

 

Ao postular-se como um observador permanente dos acontecimentos e dos personagens, Cao 

Guimarães se distancia da racionalidade ao estruturar seu documentário. Andarilho é fruto da 

marginalidade e da entrega do diretor às subjetividades do outro. O extraordinário que se 

apresenta como fio condutor da história não é a existência dos personagens em si, à margem da 

sociedade, mas a maneira como o diretor lida com todo o material filmado, como ele compõe e 

constrói a narrativa. Cao Guimarães aposta no transitório em seu processo de criação artística e 

subjetivação do outro. 

Cao Guimarães é desses artistas que não tem medo de desnudar-se diante dos procedimentos 

adotados em seu processo criativo. Com frequência concede entrevistas em que deixa claro utilizar 

a imaginação como ferramenta de identificação com o mundo. Em 2011, ao ser entrevistado pelo 

jornalista Gabriel Carneira da Revista de Cinema, Cao entrou em detalhes sobre como funciona o 

processo de criação de seus filmes. 

A primeira revelação surpreende: Cao Guimarães não elabora um roteiro ou argumento antes de 

filmar. Prefiro o que chamo de filme-processo. Como sempre trabalho na interseção entre o real e 

o ficcional, prefiro dispensar um roteiro tradicional de cinema, pois imagino que ele me prenderia 

a certos caminhos pré-determinados280. Essa recusa em iniciar um novo projeto a partir do roteiro 

converge com o nascimento de Andarilho como um filme. 

Partindo da premissa de que não conseguir ficar sozinho é a maior solidão, Cao passou alguns meses 

junto com sua equipe de produção no Norte de Minas Gerais, em uma estrada que liga Salinas, a 

terra da cachaça, a Montes Claros e Pedra Azul. A partir da escolha de três personagens 

interessantes, todos andarilhos e em constante deslocamento, Cao definiu o dispositivo do filme: 

registrar a vida de pessoas que passam a vida caminhando.  

Eu estava muito interessado no fluxo do pensamento dessas pessoas e o filme trata um pouco disso. 

É claro que isso era a minha teoria de quando eu fui fazer o filme. Quando eu cheguei lá, era uma 
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outra coisa, e o filme é bastante interessante nessa questão. São seres solitários entre aspas, mas 

com a possibilidade do encontro um com o outro281. 

Essa metamorfose do processo de criação artística é abordada por Cecilia Almeida Salles em seu 

livro Gesto inacabado. Para a autora, é preciso lidar com o transitório e o artista tem que se adaptar 

às formas provisórias que se aparecem para ele. É o movimento criativo como convivência de 

mundos possíveis (2013, p.34). Justamente um novo mundo possível se dá quando os andarilhos se 

encontram e se cruzam entre si nas estradas mineiras. A aparente solidão deles existe apenas nos 

deslocamentos. Cada um possui seu universo muito pessoal. A escolha dos personagens em 

Andarilho é consequência da definição do local e cenário onde o filme foi gravado.  

Elejo os personagens de meus filmes pela força expressiva que demonstram e por sua capacidade 

de interpretar a si mesmo ou a um personagem qualquer que tenha relação com sua pessoa, no 

caso de atores. As locações são também elementos fundamentais de construção narrativa em meus 

filmes, pois de suas linhas e características formais nasce muito da força compositiva de um quadro 

cinematográfico282. 

Nos filmes de Cao Guimarães o som é tão impactante quanto a imagem, não apenas pela 

valorização do silêncio, que predomina em boa parte de Andarilho, mas pela forma como facilita a 

construção de uma atmosfera bem peculiar. O grupo O Grivo, formado pelos artistas sonoro-visuais 

Nelson Soares e Marcos Moreira, é responsável pela trilha sonora de Andarilho e da maioria dos 

filmes de Cao. O diretor reconhece a importância do trabalho da dupla: o papel deles nos filmes é 

tão importante quando o meu. São diretamente responsáveis pela outra camada narrativa, da 

mesma importância da imagem em um trabalho audiovisual: o som. O coletivo O Grivo foi formado 

em 1990 em Belo Horizonte com o objetivo de iniciais pesquisas no que a dupla chama de música 

nova283, essencialmente experimental. A linguagem musical do grupo, conforme consta na biografia 

disponibilizada no site oficial deles, reflete uma constante preocupação em buscar novos sons e 

possibilidades diferentes na relação entre música e cinema. Os mecanismos sonoros são 

construídos de forma não convencional, conforme pode ser observado na sequência de fotografias 

a seguir, tirada durante o processo de composição de uma música para um filme. 
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Figura 1 O Grivo durante o processo 

de composição de um filme. A música 

sempre é feita enquanto a obra é 

reproduzida visualmente na frente 

dos artistas (16/10/2011). 

 

 

Em 2013, durante a exposição Ver é uma fábula – Mostra de Cao Guimarães, a dupla O Grivo 

concedeu uma entrevista ao Itaú Cultural284. Nelson Soares e Marcos Moreira falam sobre as 

referências sonoro-musicais do grupo e como funciona a construção do som nos filmes de Cao 

Guimarães, que aprendeu a dar uma importância muito grande ao silêncio em seus filmes em 

função da sofisticação da dupla ao trabalhar com o som. A principal referência musical de O Grivo 

é o compositor norte-americano John Cage, o pai de toda uma geração de compositores 

experimentais segundo John Rockwell, crítico musical do The New York Times285. 

Pela variação dos timbres, Nelson Soares e Marcos Moreira conduzem a escuta do espectador em 

Andarilho. Como eles mesmos dizem, não é um desfile de música bonita, existe uma estratégia de 

montagem do áudio, em paralelo à imagem, que conduz a um tempo psicológico. É uma 

contemplação do tempo da ação cinematográfica. Como podemos observar na sequência em que 

um grilo atravessa a rodovia. Os sons emulados pelo Grivo abrem as portas para outras percepções, 

por exemplo, a dramaticidade deste movimento do pequeno animal, desafiando os carros que 

passam em alta velocidade por ele, como pode ser observado na imagem a seguir. 
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Figura 5 Fotograma do filme Andarilho. 

 

Toda a ação é potencializada pela escolha de uma lente para a câmera que amplia os elementos a 

olho nu quase que despercebidos. Não apenas o grilo que atravessa a estrada, mas até os pequenos 

grãos de areia que pulam do asfalto durante a passagem dos carros ganham dimensões gigantescas. 

Mais do que uma simples metáfora da fragilidade da vida e das dificuldades durante o caminho, 

essa sequência do grilo mostra que Andarilho é um filme na berlinda, à beira da estrada. Como se 

o diretor colocasse o espectador no acostamento, observando os acontecimentos com 

proximidade. Entendido que arte não é apenas o produto considerado acabado pelo artista (SALLES, 

2013, p.33), há uma necessidade latente de compreender o processo de criação por completo, 

buscar-se-á outros vestígios deixados por Cao Guimarães e a relação deles com fragmentos do filme 

Andarilho. 

A primeira imagem de Andarilho mostra um homem de cabelos desgrenhados, ajoelhado no meio 

do mato. Homem e natureza se confundem. Ao fundo ouvimos o barulho de uma estrada, 

imaginamos que ela seja quase deserta, o som dos carros é muito distante um do outro. O homem 

leva na mão um cigarro e molha a língua com ele algumas vezes. Após isso, olha fixamente para a 

câmera. Em determinado momento, não sabemos mais se de fato ele está olhando para o 

equipamento eletrônico que está gravando sua própria imagem ou se está olhando para o 

horizonte, para o infinito. A questão é: o homem não parece estar tão preocupado com a presença 

da equipe de filmagem. Esse que o troço: o tempo. O tempo né? Com essas duas frases, ouvimos a 

voz do homem pela primeira vez. 

A cena descrita acima não foi construída com o auxílio de um roteiro. Guimarães fez o registro de 

forma espontânea, apostando no inesperado, na reação do personagem na frente das câmeras, no 

improviso. Tanto que pode-se questionar até a autenticidade dela, uma vez que o personagem para 

atuar para a câmera, inclusive olhando profundamente para a objetiva, ignorando a presença do 

diretor no cenário. Um contraponto a esse formato de gravação pode ser encontrado no diretor de 

cinema Akira Kurosawa286 que, em sua autobiografia, escreve sobre a maneira como começa a 
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pensar no projeto de um filme sempre tem em mente um número de ideias que gostaria de explorar 

na obra.  

Meus filmes emergem de meu próprio desejo de dizer algo sobre uma época em particular. A raiz 

de qualquer projeto de filme para mim é a necessidade inerente de expressar algo. O que nutre 

esta raiz e faz ela crescer e se transformar em uma árvore é o roteiro. E o que faz a árvore dar flores 

e frutos é a direção (KUROSAWA, 1982, pos. 4031) 

Cao Guimarães abre mão do roteiro em seus documentários, porém entende o papel do diretor 

como principal responsável pelos personagens em seus filmes, pela cinematografia, pela gravação, 

edição e masterização do som, pela edição, etc. O norte-americano Sidney Lumet287 entende que o 

diretor tem o melhor trabalho do mundo. Em sua autobiografia deixa claro que cada decisão do 

diretor vai ter influência e contribuir com o resultado final do filme. O importante é que o material 

que será produzido me envolva pessoalmente em algum nível, diz Lumet (1996, p.8). Cao Guimarães 

esteve envolvido em Andarilho muito antes do filme começar a ser gravado. A ideia para a obra 

começa a surgir com uma inquietação sobre a extensão do delírio. Guimarães queria saber porque 

para algumas pessoas a razão de existir é o movimento, o que nos remete a um verso da poesia O 

andarilho de Manoel de Barros para dialogar com as intenções do diretor. Diz o poeta no 18o verso:  

Penso que devemos conhecer algumas cousas sobre a fisiologia dos andarilhos. Avaliar até onde o 

isolamento tem o poder de influir sobre os seus gestos, sobre a abertura de sua voz, etc. A relação 

desse homem com as suas árvores, com as suas chuvas, com as suas pedras. Saber mais ou menos 

quanto tempo o andarilho pode permanecer em suas condições humanas, antes de se adquirir do 

chão a modo de um sapo, antes de se unir às vergônteas como as parasitas. Antes de revestir uma 

pedra à maneira do limo. Antes mesmo de ser apropriado por relentos como os lagartos. Saber com 

exatidão quando que um modelo de pássaro se ajustará à sua voz. Saber o momento em que esse 

momento poderá sofrer de prenúncios. Saber enfim qual o momento em que esse homem começa 

a adivinhar (BARROS, 2004, p. 84). 

Caminhar é adivinhar. A poesia de Cao não é textual como a de Manoel de Barros, é outra, feita de 

imagens e sons que se dialogam com o espectador. Um filme que se derrete na tela como os 

pensamentos quando se anda sobre um asfalto quente; um filme-fluxo, lentamente escorrendo pela 

tela, como as milhares de micropartículas que sedimentam uma estrada; uma mera passagem, um 

trajeto sem destino certo, assim como a vida dos personagens, com essas definições Cao Guimarães 

tenta traduzir a ideia do filme Andarilho. 

Quem sou eu pra definir o troço, eu tenho que definir pra mim... Com essa frase o personagem 

Waldemar se apresenta no filme. Gaúcho, com barba e cabelos desgrenhados, ele é o primeiro de 

três andarilhos que vão aparecer no filme. Existe o invisível, e eu não enxergo ele a princípio... As 

frases de Waldemar servem como um arco narrativo do diretor Cao Guimarães, esse primeiro 

personagem conduz a história. Seria Waldemar um alter ego de Guimarães?  
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Da observação das situações vivenciadas pelos personagens em seus filmes, Cao Guimarães pauta 

o trabalho a partir de atitudes destes personagens que se distanciam do lugar-comum. Em 

Andarilho não há regras, esquemas, ordem e conceitos pré-estabelecidos. Cada indivíduo mostrado 

no filme não traz respostas sobre a vida, eles essencialmente promovem perguntas. Além de 

Waldemar, Nercino e Paulão também são os condutores da narrativa. Os três são andarilhos que 

não estão fugindo de algo, mas sim vivem em busca de algo. A única fuga proposta por Guimarães 

é o que a sociedade pensa sobre eles, afinal, toda pessoa está em busca de algo.  

É aquele ser diferente que vai colocar algumas certezas em risco. Viver-junto é um sutil movimento 

interno do ser, quando sentimos um leve deslocamento de um iceberg dentro de nós. Este 

movimento tectônico é saber viver-junto como também saber morrer-sozinho. Cao Guimarães288 

Figura 6 Waldemar em cena de Andarilho. 

 

 

Figura 7 Paulão em cena de Andarilho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Nercino em cena de Andarilho. 

 

 

Nercino anda com auxílio de uma bengala, um cajado. Parece ter dificuldades em se locomover. 

Homem e natureza se confundem. Depois de surgir do meio do mato, uma simbiose com a 

natureza, ele se senta no banco de uma casa em ruínas. Lava as mãos e joga um pouco de água no 

chão do local. Enquanto balbucia palavras, parece estar à espera de alguém. Diferente do primeiro 
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personagem, Waldemar, que conversava com alguém (possivelmente o diretor), este segundo 

conversa sozinho, como um monólogo, e não se incomoda com a presença da câmera. Sequer olha 

na direção dela, o rosto procura sempre os cantos, as extremidades. 

Surge o terceiro personagem, também na estrada, empurrando um carrinho cheio de objetos. 

Paulão parece recolher alguns itens que vai encontrando pelo caminho. Waldemar é o contraponto 

de Paulão no filme, pois aparece sempre desbravando o ambiente. Se enfia nos buracos, balança 

os objetos que encontra, observa, ouve, se integra ao ambiente. Nercino está em descompasso 

com o ambiente. Os murmúrios soam como reclamação, é possível ouvir alguns xingamentos em 

meio a palavras e frases desconexas. À noite os três se misturam com as luzes dos carros que cruzam 

a estrada. Reflexos e silhuetas. 

 
Figura 9 Fotograma de Andarilho. 

 

 

Figura 10 Fotograma de Andarilho. 

 

 

Uma preocupação da crítica genética é não fazer um julgamento estético e não julgar a qualidade 

técnica de uma cena proposta. É preciso entender a busca proposta pelo artista. Cao Guimarães 

abusa de sequências em que o foco do conjunto óptico das câmeras parece não funcionar. 

Teoricamente poderíamos dizer que as cenas foram gravadas sem foco, sem qualidade. Mas existe 

uma razão de muitas cenas em Andarilho estarem sem foco, estarem visualmente com ruídos que 

chegam a incomodar em algumas situações. Guimarães propõe novas relações do homem com o 

mundo onde vive. O espírito não pertence à vida diz Waldemar no longo diálogo que tem no início 

do documentário. Aos nove minutos de filme temos um corte brusco na edição. A câmera passa a 

ser o ponto de vista de alguém ou algum objeto que parece voar sobre uma estrada. Seria o 

espírito? 

É um filme sobre a fusão entre as pessoas e os lugares de passagem. Homens à beira da estrada 

que inventam sua própria religião, articulam gestualmente com intensidade, possuem roupas e 

artefatos únicos e recebem, na montagem do filme, sons, textos e uma nova forma de percepção 

sobre a forma como habitam os lugares de passagem. 

Em artigo escrito para a Revista Cinética, Cezar Migliorin289 diz que Andarilho é um filme que se 

concentra nos gestos e vidas desgarradas290. Migliorin aponta para o aspecto transformador da 

                                                           

289 Professor do Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense. 

290 MIGLIORIN, Cezar. Mundo desgarrado.  http://www.revistacinetica.com.br/andarilhocezar.htm Acessado 



obra de Cao Guimarães, não preocupada com normas ou com a totalidade em si, mas centrada na 

vida daquelas pessoas, daqueles três andarilhos. O desgarrado deixa de ser desgarrado de algo: 

eles são o mundo mesmo conclui Migliorin. A travessia do grilo na estrada, já mostrada 

anteriormente na Figura 23, é uma metáfora. Mostra as dificuldades, o risco e o perigo em se 

desbravar caminhos desconhecidos. O grilo na estrada pode ser interpretado como nós na vida, 

frágeis e suscetíveis a desastres. Como também os andarilhos, habitantes do mundo em transição, 

personagens desgarrados de quaisquer lugares. 

A forma encontrada por Cao Guimarães para documentar os andarilhos na estra possui uma 

multiplicidade de sentidos, é um filme com várias texturas. Não apenas visuais e poéticas, mas 

camadas em que o diretor inventa uma forma de se comunicar com seus personagens. Andarilho é 

uma experiência de vida, um road movie em que estar na beira da estrada pode conectar o 

espectador ao universo filmado. Nós estamos com Waldemar, Nercino e Paulão. 

 

Figura 12 Waldemar, de pé, e Paulão, sentado. 

 

 

Figura 13 Tenda do personagem Paulo, com a frase 

"Só o Senhor é Deus". 

 

O artista é um receptáculo de emoções (SALLES, 2013, p.61). Os três andarilhos provocam em Cao 

Guimarães uma multiplicidade de sentidos, uma excitação criativa, como é possível perceber no 

encontro de Nercino e Paulão. O diálogo começa a partir de uma percepção visual de Waldemar. 

Na tenda de Paulo está escrita a frase “Só o Senhor é Deus”, o suficiente para provocar em 

Waldemar uma reação de espanto. A partir disso, ele questiona se Paulo sabe mesmo o significado 

dessas palavras. Neste momento, entendemos que os dois personagens enxergam a mesma 

realidade de maneiras diferentes. Por duas vezes seguidas, Paulo diz para Waldemar que cada um 

tem um ponto de vista. 

A reação de Paulo é uma resposta à postura autoritária de Waldemar, que parece querer convencer 

o homem de que sua tese sobre os espíritos terem vontade de mandar em Deus é única e 

verdadeira. Para sustentar a sua verdade absoluta, Waldemar segura uma garrafa e diz que dentro 

dela tem existe um espírito. O que Paulo refuta de imediato, já que dentro dela existe apenas água 

para ele. 

                                                           

em 03/12/2015. 



A discussão dos dois mostra um aspecto relevante do documentário e que já foi amplamente 

debatido nesta pesquisa. Até que ponto um documentário pode apresentar uma ideia fechada 

sobre a realidade? Estamos diante do documento definitivo do real? Não. É o próprio Cao 

Guimarães que responde a essas questões. Meu fascínio pela imagem também vem pelo que não 

se pode ver (2015, p.13) E afinal, o que não se pode ver em Andarilho? 

Durante a conversa sobre os espíritos e Deus, Paulo pergunta a Waldemar sobre o álcool, induzindo 

que o seu colega de estrada estaria embriagado. Contrariando sua teoria sobre os espíritos na Terra, 

Waldemar diz que cachaça é cachaça apenas, e que os espíritos não podem estar nela. Waldemar 

é contraditório e sua aparição no filme de Cao Guimarães explicita a linha tênue que existe entre 

verdade e mentira. Para fugir desse embate, Cao prefere fazer o que ele chama de cinema de 

cozinha. 

A cozinha é também uma oficina de experimentos, liberdade de expressão que produz cheiro e 

saliva, felicidade fácil provida pelos sentidos. [...] A cozinha é o lugar do outro, do diferente de mim. 

Lugar dessas primeiras impressões, dessas primeiras imagens, da constatação de que o mundo era 

uma coisa plural, lugar do exercício do afeto diário. O cinema como cozinha é essa coisa que 

fermenta no tempo, que irradia e potencializa uma existência, o cinema que vem de dentro de casa, 

da luz da tarde que brilha no azulejo, do grão de feijão que cai da peneira, cheio de presença e vida, 

diante dos olhos abobalhados de uma criança curiosa. (2015, p. 114-115) 

Ao comparar seus documentários à cozinha, Cao Guimarães pressupõe um cinema de sensações, 

de experimentações. Não são apenas a visão e a audição que estão em jogo, o cineasta convida o 

espectador a provar novos sabores e saberes. Você não é louco? Pergunta um incrédulo Paulo, 

diante de convicções fortemente sustentadas de Waldemar. Guimarães provoca quem assiste a 

Andarilho, coloca dúvidas sobre a autenticidade desse diálogo. Não sabemos se eles são loucos ou 

religiosos, bêbados ou sóbrios, doentes ou sadios, sabemos apenas que são andarilhos, sem 

residência fixa e em constante movimento. 

Nesse sentido, é preciso explorar a obra de Cao Guimarães também como uma reflexão sobre o 

fazer documental, sobre onde ficção e documentário se misturam. Os personagens de Andarilho 

não são impotentes de estarem convivendo em sociedade, eles se impuseram, seja quais forem os 

motivos, uma recusa a pertencer ao mundo. É dessa forma que Guimarães enxerga o trabalho de 

um documentarista, desobrigado a compactuar com qualquer tipo de relação social ou regras de 

convivência. Os andarilhos e o cineasta subvertem a vida comum e correta, eles oferecem uma 

nova forma de experimentar e vivenciar o mundo que os cerca. 

Como diz Michel de Certeau, caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente 

e à procura de um próprio. (CERTEAU, 1998, p. 183) A caminhada dos andarilhos é uma passagem, 

uma viagem que permite um olhar-se no espelho e o reconhecimento do seu lugar na sociedade. 

Não à toa, a ressurreição foi um dos temas do diálogo entre Waldemar e Paulo.  

O personagem central de Andarilho é o homem que resiste a qualquer tipo de enquadramento e 

submissão. Mover-se solitário e de forma contínua, como também o faz Cao Guimarães em sua 

função de diretor, se mostra como uma ferramenta para a inquietude diante de pensamentos 

desconcertantes. Sem se deixar abalar por questionamentos do outro, tanto Guimarães quanto 



seus personagens estão diante de uma nova forma de construção de significado, seja concreto ou 

abstrato e simbólico. 

 

Figura 14 Waldemar no banheiro de um posto de combustíveis à beira da estrada se olhando no 

espelho. 

 

Apesar de chegar ao final do artigo, não significa que estejamos próximos de alguma conclusão. A 

ideia é estar aberto para novos olhares e futuras descobertas acerca do tema. Afinal, por mais que 

a quantidade de documentos sobre o processo de criação artística seja abundante, nunca teremos 

o processo em mãos (SALLES, 2013, p.158). Estabelecemos conexões entre os documentos e o filme 

analisado. Foi descoberta uma multiplicidade de sentidos e a partir de uma teoria do movimento, 

a crítica genética, encontramos nas curvas da estrada um novo significado. 
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R E S U M O S  

Filho de peixe, passarinho 

 de Ana Patricia de Queiroz Carneiro Dourado 
Ficção; Longa-metragem; Suspense 

José é um adolescente de 17 anos, filho de uma família tradicional de mergulhadores de pesca 

submarina, vivendo a dúvida de não saber quem deveria ser e que passa a sofrer com estranhas 

metamorfoses em seu corpo. Todos na sua ilha vivem do mar. Filho, neto, bisneto e tataraneto de 

mergulhadores, José está no último ano escolar e quer ir para a aeronáutica, mas não sabe como 

dizer isso à família orgulhosa da linhagem de mergulhadores. Enquanto guarda o segredo de quem 

realmente queria ser, José se vê aos poucos trasformado-se em um peixe. Um dia, brânquias; no 

outro, escamas; quando menos vê, barbatanas. A metamorfose escondida por baixo do novo hábito 

de usar camiseta começa a diminuir quando José passa a encontrar-se com um ex-capitão da 

aeronáutica que abandonou tudo para virar cozinheiro no hotel da Ilha. O sonho de uns é ir, o de 

outros é ficar. À medida que José vai descobrindo quem realmente é e quais seus verdadeiros 

sonhos, as metamorfoses do seu corpo vão tomando outro rumo e se adaptando à nova realidade, 

até o dia em que José finalmente consegue dessufocar as asas dobradas dentro de si e seguir o seu 

caminho. 

 

Um coração muito jovem para explodir 

de Ana Patricia de Queiroz Carneiro Dourado 
Ficção; Longa-metragem; Ficção com técnicas mistas de animação 

João é um garoto de 15 anos que adora andar de skate, mas que nos últimos meses tem precisado 

lidar com o medo paralisante da morte. Desde o infarto fulminante do avô, João tem sentido todos 

os sintomas de um ataque cardíaco, embora os mil check-ups feitos indiquem que está tudo normal 

com o coração. Diagnosticado com síndrome do pânico, os remédios receitados tem deixado João 

letárgico. Sem conseguir andar de skate, ele decide deixar os remédios e enfrentar o medo 

psicológico da morte voltando a fazer o que mais gosta: rodar a cidade de skate com os amigos. 

Para lidar com o problema, João cria um modo paralelo de interpretação do mundo, fazendo uso 

de colagens mentais, memórias pessoais e coletivas da cidade de Fortaleza, desenhos e música, em 

uma tentativa de harmonização do seu caos interno com o caos da cidade. Com ajuda do referencial 

visual do grafite e de uma música que lembra os sons da sua cidade, João reconhece dentro dele os 

timbres, as cores e as vozes das ruas e os utiliza como um modo de sobreviver aos ataques de 

pânico sem precisar voltar a tomar os remédios que o faziam se sentir um vegetal. Em meio a toda 

essa turbulência, João tenta lidar com o sentimento novo de estar apaixonado por uma garota de 

fora do seu grupo, sem transparecer os reais problemas que enfrenta e que se agravam a cada 

encontro. 



 

Valsa da Insanidade 

de Daniel Cavalcante Aragão 
Drama; Filme longa metragem; http://filmerama.com/gallery/valsa-da-insanidade/ 

Um homem e uma mulher são confrontados com suas naturezas mais primitivas quando Wanda e 

Severin discutem a possibilidade de uma relação entre homem e mulher trazer efetiva felicidade 

para ambas as partes. Uma suposta tendência a dominação rege a discussão, frequentemente 

representada pela figura de um martelo que golpeia uma bigorna, acusando que no amor um 

necessariamente domina (o martelo) e o outro necessariamente é dominado (a bigorna). A solução 

para a discussão é dada numa proposta de contrato de escravidão. Baseado na célebre obra literária 

“A Vênus das Peles” de Leopold von Sacher-Masoch, o filme é um adaptação contemporânea que 

aprofunda e valoriza as diferenças características de cada gênero como uma dádiva. 

 

Nem tudo o que vejo 

de Fahya Kury Cassins 
Ficção; Experimental 

Projeto experimental de adaptação de um conto fictício (também escrito pela 

roteirista/adaptadora) que visa "traduzir" algumas das questões da prática da adaptação 

intertextual. 

Uma equipe de cinema chega ao pequeno lugarejo de Santana do Cariri, no Ceará, para filmar a 

adaptação de um conto que fez recentemente muito sucesso no país. Na falta de hotéis, a produção 

aluga casas dos moradores para hospedar atores e equipe.  

O CONTO: “Nem tudo o que vejo” trata da personagem inspirada em Ana Terra, de Érico Veríssimo 

e também se passa no Rio Grande do Sul. Órfã de pai e mãe, a moça cega vive com os tios e dois 

primos. Desde nova ela nutre um amor silencioso pelo primo mais novo, moço correto, bondoso e 

alegre. Mas é tratada como empregada pelos tios, e sua falta de visão não a impede de fazer todo 

o serviço da casa. Numa tarde, ao banhar-se num riacho, é estuprada pelo primo mais velho, por 

quem desenvolve uma curiosidade sexual cheia de repulsa pela selvageria com que é tratada. 

Quando bandoleiros atacam o sítio, os tios e o primo mais novo são mortos na sua frente e ela vê 

o primo mais velho fugir enquanto é levada pelos agressores. No prólogo, ela está à beira da 

estrada, maltrapilha e machucada, e ouve um choro insistente de bebê enquanto tem alucinações 

com os outros personagens e mata a pedradas o bebê (no qual ela vê o rosto do seu estuprador). 

Santana do Cariri foi escolhida porque um dos patrocinadores tem o projeto de instalar ali um 

empreendimento do tipo “Parque dos Dinossauros”. O diretor chega à cidade já cansado das 

tratativas com o roteirista que insiste em ser fiel ao conto, com o produtor que reclama da falta de 

estrutura da locação, com os atores que foram tão difíceis de aceitar participar. Ele, na verdade, 

ainda negocia o papel do primo mais velho, pois os galãs do momento, que despertariam bons 

números de bilheteria, não querem associar sua imagem à de um personagem tão violento. O 

produtor não quer que o conto seja adaptado fielmente, pois exige que a protagonista se apaixone 

http://filmerama.com/gallery/valsa-da-insanidade/


pelo vilão – assim definiriam o tom romântico e leve do filme, contra o tom crítico do conto. À noite, 

depois de instalar todos nas respectivas casas, o diretor senta-se na varanda e toma um refrigerante 

gelado quando três carros entram na cidade. É o ator principal. O galã da novela das nove aceitou 

fazer o papel e as luzes se acendem, as pessoas saem às janelas e ele sorridente acena para o 

diretor. No dia seguinte começa a filmagem. O diretor descobre que os protagonistas se odeiam, 

que o ator que faz o primo mais novo é gay e já assediou um rapaz da cidade. A protagonista, 

mocinha jovem e inexperiente que fez apenas duas novelas, tem dificuldade em fazer-se de cega. 

O roteirista sugere tirar isso do roteiro, pois no conto faz mais sentido pela curiosidade dela em 

relação ao sexo e que no filme seria difícil aproximar-se desses detalhes. O diretor nega. As pessoas 

da cidade começam a cochichar que o sotaque falso dos atores é ultrajante.  

Chegou o grande dia, será filmada a cena do estupro. O diretor pede concentração. A protagonista 

faz sua melhor atuação até o momento, ao misturar sua repulsa pelo ator com a da personagem. O 

diretor sente-se mais confiante e dá o resto do dia de folga. Estão em dia com as filmagens, apesar 

de o roteirista reescrever e discutir cada cena todos os dias. Naquela tarde o diretor vai até o Museu 

de Paleontologia. Fica encantado com o lugar e descobre, através do guia, que a instituição passa 

por maus bocados financeiramente e luta contra a ideia dos seus mantenedores de associá-lo a um 

gigante das comunicações que quer fazer ali em Santana um grande parque temático. Vai para a 

casa desolado e inconformado. No meio da noite entra no quarto do roteirista e o acorda para que 

ele reescreva algumas cenas. Quer que a moça também apanhe do estuprador. Quer que a cena 

dos bandoleiros tenha sangue para todos os lados. Exige que a sequência final seja fiel ao livro – 

pois ela havia sido cortada, o filme terminava com o primo mais velho fugindo e ela desolada pelo 

amor perdido. Discute cena por cena com o roteirista assustado com a súbita paixão por sangue e 

violência do diretor – tão conhecido por filmes sutis e reflexivos. Seu objetivo é trair a fidelidade ao 

conto da pior maneira possível. Quer, também, que a protagonista seja odiada e a sensualiza, o 

oposto do que aconteceu com o conto, pois ela tornou-se, para o público, uma vítima da opressão 

e do machismo.  

Ao amanhecer, o diretor tem um encontro a portas fechadas com o produtor e avisa-o que ninguém 

pode ficar sabendo que o financiador do filme e o interessado no parque são a mesma pessoa. Os 

dias seguintes são vertiginosos, o diretor exige de todos um trabalho seco, duro e agressivo. 

Ninguém entende nada e são ouvidos murmúrios de que foi “ordem de cima”, por isso todos 

acatam suas decisões. No último dia de gravação, o ator gay é levado preso pelo delegado que o 

acusa de “desvirtuar meninos” inclusive com um flagrante. A notícia misteriosamente rompe as 

fronteiras da pequena cidade e espalha-se pelas capas dos principais jornais do país. A protagonista 

empurra o galã do Pontal Santa Cruz no almoço de despedida e ele fratura o joelho. Todos 

finalmente voltam para o Rio de Janeiro, criticando a poeira e o ar seco da região. O filme torna-se 

um fracasso em crítica e bilheteria, julgado uma péssima adaptação de uma obra-prima do conto 

nacional contemporâneo. 

 



Na Trilha de Macunaíma 

de Janaina Leite de Azevedo 
Adaptação Literária; Game Educativo Transmídia; Gênero de Jogo: Narrativa Interativa (Visual 

Adventure) 

Trata-se de um jogo em que o jogador assume o papel do personagem principal do célebre livro 

“Macunaíma – o herói sem nenhum caráter”, do escritor modernista Mário de Andrade. Na medida 

em que o jogador vai tomando suas decisões, ele tanto pode alcançar o final canônico (tendo 

seguido rigorosamente, ou ao menos em grande parte das decisões que ele toma ao longo dos 

“pontos de encruzilhada do jogo”, as mesmas que o personagem tomou em sua história original. 

Contudo, ao tomar outras decisões, o jogador começa a conhecer realidades alternativas, tem 

contato com outros conteúdos e narrativas também pertinentes à cultura popular brasileira, por 

meio de percursos narrativos alterativos, criados a partir da multirramificação da narrativa. Assim, 

tanto Macunaíma pode acabar, como no final canônico, rumo a Lisboa depois de ter sua maloca 

comida pelas saúvas, como pode seguir outros destinos, pelo menos 10, que estão sendo pensados 

para o jogo original. Além das narrativas embutidas no próprio game, ele também abre 

possibilidades para que o jogador desvende e desenvolva outras, que estão nos complementos 

transmidiáticos deste game. Assim, a expansão transmidiática do jogo, com outros assets e 

produtos que podem induzir o jogador a uma experiência mais completa e efetiva, foi pensada para 

complementar a experiência de leitura da obra, que serviu de arcabouço temático ao protótipo de 

game.  E foram constituídos os elementos que fariam parte do projeto Transmídia e que 

constituiriam os complementos didáticos do jogo e da própria obra, Macunaíma, em sua concepção 

original: um Card Game, bastante aberto e capaz de propiciar boas narrativas emergentes (isto é, 

narrativas formais ou informais que surgem a partir da experiência do jogador); um jogo de 

tabuleiro concebido para apresentar narrativas inseridas de todos os artefatos e artifícios da cultura 

popular presentes na obra Macunaíma; e, por fim, também há um infográfico paradidático, com 

dados educacionais e extrapolações fantásticas da narrativa do “herói sem nenhum caráter”. Desta 

forma, neste projeto estão integrados o game e os demais assets, que juntos constituem o projeto 

transmídia fruto do roteiro interativo proposto. Eles só foram possíveis de serem pensados, 

articulados e realizados após estudos detalhados da ecologia dos meios, que integram as 

plataformas com as quais trabalhamos para ambientar os games / jogos digitais. Assim, ao 

considerar que conteúdos autônomos (como os dos diversos assets aqui relacionados) podem, 

mesmo sendo relacionados e complementares, valer-se de múltiplas linguagens e abordagens, 

exatamente por serem interativos e conseguirem circular em diversas plataformas, analógicas e 

digitais. Com isto, também podemos perceber o grande potencial que este modelo pode significar 

para pesquisas de jogos em educação, em especial, nas áreas de Linguagens e Ciências Sociais. Ou 

seja: aquilo que antes consistiria apenas da prototipagem de um jogo digital de narrativa interativa, 

com o desenvolvimento deste projeto e com os conceitos elencados e apreendidos, pudemos 

ampliar horizonte para a pesquisa em games educativos e para as diversas demandas que o tema 

agrega.  

 



A TV dos Sonhos 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva 
Ficção; Longa Metragem 

 Amanda, uma neurologista em crise no casamento cria junto com a amiga Ludmila, a TV dos 

sonhos, uma máquina que transmite os sonhos das pessoas em tempo rea. Para testá-la ela assiste 

aos sonhos do marido professor de Oceanografia que descobre que tem sonhos eróticos com seus 

alunos homens. 

 

O homem que conhece as mulheres 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva 
Ficção; Seriado; Série de TV erótica 

A série mostra o dia a dia do artista plástico Sergio que se torna terapeuta tântrico, aquele que 

aplica Yoni Massagem (massagem na vagina, no clitóris e Ponto G). Além da habilidade com as 

mãos, ele tem que ter jogo de cintura ao lidar tão intimamente com mulheres desconhecidas, que 

ao serem provocadas pela massagem, agem cada uma de um modo diferente. Casado na primeira 

temporada, o relacionamento dele com sua mulher, que o casal considerava moderno não se 

sustenta mais depois da nova empreitada profissional do protagonista. 

 

Ofélia no banheiro 

de Luciana do Valle Ribeiro da Silva  
Ficção; Curta-Metragem 

 Ofélia é uma nutricionista ansiosa que viaja pela primeira vez para um fim de semana com seu 

novo namorado, o filósofo Nicolas. Em meio a guloseimas calóricas de uma pousada no campo, ela 

fica com prisão de ventre, o que a deixa perturbada. A privada passa então a conversar com ela, 

que fica aos olhos do espectador cheia de olheiras e barriguda. No fim, descobre-se que Nicolas 

conversa com o travesseiro preocupado com os fios de cabelo que não param de cair.  

 

Lá na Frente 

de Márcio Henrique Melo de Andrade 
Animação; Curta-Metragem 

Pedro, um garoto de dez anos, depois de ver a mãe perder o filho recentemente, não compreende 

muito bem como alguém “perde” outra pessoa. Incomodado com a situação, Pedro sai por alguns 

instantes de casa e encontra Orun, seu amigo, e ambos decidem procurar pelo irmão ou irmã do 

garoto. Então, ajudado por seu amigo Orun, ele decide ir ao hospital onde sua mãe fez o ultrassom 

e perguntar a recepcionista se seu irmão ou irmã havia sido esquecido lá. A moça, a princípio sem 

entender o que se passa, afirma aos jovens que as crianças, quando acontece algo do tipo, se 

tornam anjos. Os dois decidem, então, ir à igreja mais próxima e começam a questionar se Raul ou 



Raula teria mesmo se tornado um anjo e se eles acreditam mesmo nessas figuras. Diante desse 

impasse, Pedro e Orun vão a um zoóligoc e começam a imaginar Deus e discutir sobre fé e suas 

perdas. Quando voltam para casa, Pedro conversa com sua mãe sobre o acontecido e ela lhe mostra 

uma forma de lidar com a perda do irmão: imaginando histórias e brincadeiras como se ele ou ela 

ainda pudesse estar lá.  

Personagens 

PEDRO 

Filho de Débora, Pedro é um garoto em seus dez anos de idade que apresenta um dilema: encontrar 

o irmão ou irmã que sua mãe, que estava grávida umas semanas atrás, afirmou ter “perdido”. Trata-

se de um garoto curioso e questionador que ainda não encontrou seu lugar no mundo, mas ainda 

o busca com suas perguntas insistentes e respostas ainda vagas. Para se divertir, em seu quarto, 

ele criou um personagem de si mesmo, chamado Petra, uma apresentadora de um talk show, e se 

filma constantemente com uma câmera caseira – algo que ainda esconde de sua mãe, Débora. Ele 

não sente a sexualidade ainda como um peso, mas vivencia essas situações com leveza e 

divertimento, ainda sinta certo receito de como sua mãe vai reagir à descoberta. Vivencia uma 

amizade forte com Orun, seu vizinho, que o acompanha na narrativa e com quem vive suas 

descobertas, brincadeiras e discussões. Fisicamente, Pedro é um garoto de pele parda, alto e acima 

do peso para sua idade, que usa roupas comuns a um garoto de subúrbio e com muitas referências 

à cultura pop (séries de TV, música, cinema etc.).  

ORUN 

Vizinho e amigo de Pedro, Orun é um garoto com onze ou doze anos que tem uma paixão absurda 

por futebol: jogava quase diariamente no campinho perto de sua casa, possuía diversos troféus de 

campeonatos e almejava se tornar um jogador de sucesso no futuro. Infelizmente, Orun foi 

vitimado por um acidente anos atrás e terminou ficando preso a uma cadeira de rodas, mas, ainda 

assim, vivencia seus dias sem amargura – ainda que carregue certa nostalgia. Com seu bom humor, 

procura apontar Pedro soluções para seus dilemas de forma sempre otimista. Depois do acidente, 

terminou se aproximando muito da religião do pai – católica – e a exerce em seus cultos semanais. 

Fisicamente, Orun é um rapaz negro e magro, que também usa roupas comuns no subúrbio – ainda 

que prefira as camisas de times de futebol. Nos momentos de tensão, não reage impulsivamente, 

mas quando o faz, tenta emendar com algum comentário que amenize a situação. 

DÉBORA 

Mãe de Pedro, que acabou de perder seu segundo filho ou filha recentemente. Ainda guarda alguns 

dos futuros pertences da criança – babador, sapatos, roupas, brinquedos – como forma de 

lembranças, mas, a cada dia, sente a necessidade de seguir adiante. Mesmo que Pedro nunca tenha 

lhe falado, ela já percebe a emergência da sexualidade do filho e a aceita com generosidade, 

oferecendo formas para que o menino lide com ela de forma mais tranquila. Fisicamente, Débora 

possui estatura baixa e está um pouco acima do peso, vestindo roupas leves e com cores mais 

sóbrias. 

RECEPCIONISTA 

Recepcionista do hospital em que Pedro e Orun vão inicialmente. A princípio, desinteressada com 



a chegada dos meninos, não compreende muito bem a busca dos meninos, mas, rapidamente, se 

solidariza, dialogando de forma simpática e amena com eles. 

 

Descobrir: Os Criadores de Saci 

de Piero Sbragia 
Documentário; curta metragem 

Seleção oficial da 13ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis 2014. Seleção oficial do Primeira 

Janela - Festival Infantojuvenil de Cinema de Porto Alegre 2014. Destaque da 15ª edição do Festival 

do Saci em Botucatu (SP) 2015.  

Você acredita em Saci? Quem faz parte da Associação Nacional dos Criadores de Saci sim. A espécie 

Çaa Cy Perereg foi introduzida no Brasil no Século XVII. Um mito que surge nas fazendas de café e 

cana de açúcar. O Saci tem um pé só... Um pé na realidade e outro no sonho! Filho da imaginação 

coletiva, parente distante de Macunaíma, amigo da sombra e travesso por natureza. Venha 

descobrir e criar o seu Saci! Um redemoinho de longa duração... Forte... Consistente... É dessa 

forma que ocorrem as migrações de Saci. Desde o quilombo de Zumbi, existe apenas uma 

explicação para os redemoinhos... O movimento circular, que muda tudo de lugar, faz a gente 

pensar e, por que não, acreditar... É o Saci, são vários deles... Migrando... Saindo da imaginação e 

colocando um pé na realidade! 

 

Mesma Camisa 

de Rodrigo Faustini dos Santos 
Comédia; Curta metragem 

O roteiro do filme, embora se passe no tedioso ambiente de um escritório, continuadamente faz 

referências ao universo dos filmes de Velho Oeste e ao antagonismo de Xerifes e Forasteiros, algo 

que pode não ser tão claro na versão resumida da sinopse, pois dependem de diversas gags ao 

longo do filme. 

João é um Sub-Gerente bem-sucedido numa agência de marketing - num mundo regido por 

aparências, faz questão de seguir as últimas tendências da moda para impressionar a todos e se 

destacar como um profissional de bom gosto. Sua auto- estima mercadológica, poreḿ, é colocada 

em xeque quando um novo funcionaŕio, Carlos Bronson, aparece sempre usando as mesmas 

camisas que ele – que logo sai dos holofotes e é de lado pelos colegas, fascinados por Carlos, que 

conquista a todos com seu calculado carisma e business intelligence. O antagonismo entre os dois 

é tão palpável quanto o de um filme faroeste quando um forasteiro chega na cidade. João entra 

numa paranóica crise de identidade, supondo que o novato quer roubar seu cargo e sua persona. 

Ao ler um caderno de anotacõ̧es feitas por Carlos, descobre que ele aplica tećnicas de marketing à 

vida real: prevê suas escolhas de vestuaŕio como faria um analista e competidor de mercado. Ao 

constatar que Carlos e ́ um microempreendedor descontrolado e que sua personalidade e ́

computav́el, João distancia-se de si mesmo – ao ter sua persona roubada, vê que é diferente de si 

mesmo, ou melhor, que queria ser outra. A epifania, que inclui voltar às suas raízes de caipira, fazem 



resgatar seu espírito caubói e voltar para o escritório com uma carta de resignação e uma nova 

identidade como Profissional Autônomo, peão do mercado, agora dono de si. 

 

O Atirador 

de Sebastião Sidnei de Oliveira  
Ficção; Longa-metragem 

Roteiro baseado no livro O atirador, de autoria de Sidnei Oliveira. Registro do livro na FBN Biblioteca 

Nacional Nº 665.223 Livro 1.281 Folha: 391 Registro do Argumento na FBN, protocolo Nº 4.555/15. 

Quando comecei a escrever a minha ideia sempre foi em descrever as cenas de forma poder 

transforma-lo em um roteiro de longa-metragem. O livro se encontra disponível em vários sites, 

como Amazon.com, da Saraiva, em forma física e pode encontrar no site clube dos autores, 

publicação de forma independente. 

Sinopse 

Esta é a minha história.  

Fui traído pelos meus amigos, perdi o meu grande amor e não pude ter uma família, e quase perdi 

minha vida. Filho único de uma família de classe alta sempre teve muito conforto e estudo de 

qualidade; eram os anos 1980, quando tudo se podia fazer depois de anos de ditadura militar. 

Muito rock’n’rol, bebidas e desafio de jovens cursando faculdade, época de rachas de carro no 

interior da USP, na praça do professor. Meu pai, um grande advogado na cidade, nos deixou em 

excelentes condições financeiras. Mas como o mundo gira, a vida pode sempre mudar, para melhor 

ou para pior, depende sempre das nossas escolhas. Hoje, com quase 60 anos de idade, sei que para 

mim tudo ficou perdido nos 30 anos que fiquei cumprindo pena pelos erros da juventude. Hoje sou 

advogado com direito a registro na OAB, mas nunca trabalhei como tal em liberdade, somente na 

prisão consegui ajudar outros presos com meu conhecimento. Mas sempre há uma chance de 

reparar os erros do passado fazendo a minha própria justiça. Ou melhor, dizendo minha vingança.  

Argumento 

Cezar observa o movimento na frente do Palácio da Polícia através da luneta do rifle de longo 

alcance, no seu escritório, onde, no monitor de TV, está passando a entrevista coletiva com Dr. 

Mauricio, delegado geral da polícia de São Paulo, e também a Dra. Alice, delegada da Polícia 

Federal, que fala sobre as investigações no caso que a imprensa batizou como O ATIRADOR. No 

final da entrevista Cezar fica atento à movimentação na frente do prédio, onde há várias equipes 

de reportagem aguardando para tentar uma última declaração do delegado geral. No momento em 

que ele chega à porta do prédio, Cezar sabe que só terá uma chance e puxa o gatinho. Dr. Mauricio 

é atingido na cabeça e cai na calçada sem vida. Alice, sua filha, que está ao seu lado, fica olhando o 

corpo de seu pai inerte no chão, mas seu instinto de delegada fala mais alto. No local a correria 

toma conta de todos temendo que haja outros disparos, policiais com arma na mão começam a 

procurar de onde veio o disparo, Mauricio Filho (também filho do Dr. Mauricio), que estava bem 

perto com sua equipe, consegue transmitir tudo ao vivo para sua emissora de TV. Cezar não perde 

tempo e coloca seu plano de fuga em andamento, fuga elaborada muito antes. Ele consegue chegar 

à garagem e sai por uma rua lateral, a caminho de um estacionamento não muito longe dali, agora 



só faltava apagar todas as pistas deixadas no local; ele pega seu celular e faz uma ligação, do outro 

lado atende uma secretária eletrônica. Uma forte explosão acontece no escritório onde Cezar 

estava havia poucos minutos; na rua o pânico é geral com a explosão, Alice, que conversava com 

seu irmão, fica atônita, e também sabe que essa explosão é para apagar todas as evidências do 

local. Mauricio Filho liga para a casa de sua mãe para dar a notícia. Estranhamente, ela não fica 

chocada e sim muito aliviada com a morte de seu marido, o que a leva a relembrar do passado. Já 

suspeitando de quem era o autor dos quatro crimes e o motivo, no seu quarto ela pega uma caixa 

antiga com fotos e cartas. 

Como em um flashback ela relembra o dia em que conheceu Cezar e como tudo foi. Chegou até a 

prisão dele, e que Mauricio a chantageou obrigando-a a se casar com ele, apesar de estar grávida 

de Cezar, um casamento de fachada que era tudo o que ele queria para alcançar posição social, 

construir uma carreira e praticar delitos junto com seus amigos. Nos anos em que Cezar passou na 

penitenciária do Estado, ele sempre trabalhou ajudando outros presidiários fazendo recursos para 

os processos deles. A maioria ele ganhava, mas não conseguiu ganhar benefício algum no seu 

processo, quando foi condenado. Sua mãe, a única parenta viva, não resistiu e veio a falecer 

deixando um testamento que dizia que ele só poderia administrar sua herança quando conseguisse 

a liberdade, ficando tudo na mão da advogada responsável da empresa que seu pai havia deixado. 

Nesses 30 anos, seus bens cresceram muito. Ao alcançar sua liberdade Cezar toma posse de todos 

seus bens e põe em prática um plano audacioso para sua vingança, planejado com os mínimos 

detalhes, mesmo porque seus inimigos agora são pessoas influentes e ocupam cargos nos governos 

estadual e federal, o que o deixaria mais vulnerável se cometesse um pequeno erro. Seis meses 

após sua liberdade ele viaja para uma fazenda no Paraguai, na divisa com o Brasil, do seu amigo 

Galego, que conheceu na penitenciária, e para quem ele contou todos seus planos, após vários anos 

de convivência. Galego se propôs em ajudar no que Cezar precisasse para sua vingança. Na fazenda 

Cezar aprendeu a utilizar um rifle de longo alcance e pôde praticar tiro até ter certeza de que estava 

pronto para começar. De volta a São Paulo, começa um plano contando com a ajuda de Galego e 

de Marcos Antônio, um hacker que ele conheceu também na penitenciária. Ele montou seu 

escritório onde cada passo da sua vingança era planejado com ele. O senador foi sua primeira 

vítima. Depois de estudar cada movimento dele, Cezar conseguiu com êxito começar sua vingança, 

o que levou a Polícia Federal a entrar no caso. Mauricio Filho estava em Brasília fazendo uma 

matéria para seu jornal e havia sido designado para cobrir o caso do senador. A segunda vítima não 

foi das mais fáceis, mas com paciência Cezar consegue chegar ao seu objetivo, o crime dessa vez foi 

executado na cidade de São Paulo, com precisão: era um promotor federal. Devido à coincidência 

como o crime foi executado, a delegada Alice vem a São Paulo e assume mais este caso, o que fez 

com que ela começasse a ligar as duas mortes, mantendo segredo de alguns fatos e guardando a 

sete chaves uma evidência encontrada por sua equipe, então, começou a procurar o motivo dos 

crimes para poder chegar ao seu autor. No terceiro crime Cezar foi preciso em sua execução. A 

vítima era um auditor da Receita Federal, que havia fugido para uma praia de Angra dos Reis, onde 

ele achava estar seguro. Com mais este crime a impressa começou a chamar Cezar de “o Atirador”. 

Alice conversa seriamente com seu pai sobre a ligação dele com as vítimas, ele não conta o que 

sabe e também não tem ideia de que o atirador seja Cezar o mesmo que ele traiu para poder casar 



com Marina. Alice não acredita em nada e segue sua investigação. Quando acontece o quarto crime, 

Cezar consegue fugir, mas dessa vez acabou deixando mais um rastro, o que leva Alice a chegar 

bem perto da solução, o que ela não contava era que sua mãe soubesse de tudo. Depois de uma 

conversa entre ela, Alice e Mauricio Filho, Alice soube que seu pai biológico era Cezar, e pediu que 

os dois falassem com ele antes de tomarem qualquer decisão. Marina consegue conversar com 

Cezar. Os filhos só observam os dois de longe. Alice, que está para tomar a decisão mais difícil da 

sua vida, é pega se surpresa pela notícia de que o delegado que assumiu o cargo de delegado geral 

solucionou os crimes do Atirador, e que ele havia sido encontrado morto em um barracão na zona 

leste, depois de uma troca de tiros entre duas quadrilhas. Com esta notícia Alice tem certeza do 

erro que o delegado estava cometendo, mas um acontecimento a fez ter mais dúvidas entre fazer 

o certo ou deixar sua mãe viver o grande amor da vida dela. Em acordo com seu irmão, ela resolve 

pela felicidade da sua mãe junto com Cezar, seu pai biológico. Ela é chamada de volta a Brasília para 

assumir uma divisão nova da Polícia Federal no combate de drogas na fronteira brasileira. Alice 

assume o comando da divisão Olhos de Águia, e Marina e Cezar agora vão viver seu grande amor. 

Assim todos podem ter um novo começo na vida. 

 

Acredito com você 

de Talita Dupret 
Documentário; webserie; reality 

Acredito.com.vc é uma série que visa mudar a maneira com que encaramos a forma com que nossos 

jovens estão escolhendo suas carreiras. Afinal, essa escolha não é válida apenas para o vestibular, 

mas também para a vida. Através de suas palestras em colégio, o professor universitário Bruno 

Mendes conhece alunos a beira de um ataque de nervos ou seguindo caminhos já trilhados pelos 

pais e não por si próprios. Medo, dúvida, falta de conhecimento e coragem são colocadas a prova 

quando o aluno vive uma experiência real um profissional na área que ele escolheu e enfrenta as 

delícias e problemas da profissão.  

No primeiro episódio, Arthur, um aluno dividido entre a paixão pelo ainda não muito conhecido 

setor audiovisual e a vontade do pai em fazer direito, passa um dia estagiando com o pessoal do 

Porta dos Fundos e finalmente toma a sua decisão.  

 

Borda da Realidade 

de Victor Martins dos Santos 
Ficção; Podcast/ áudio-drama 

Borda da Realidade é uma experiência de entretenimento regular em portal da web que foge aos 

padrões de demais podcasts disponiveis, focando acima de tudo na dramatização do conteúdo e 

visando trazer engajamento do público com suas histórias.  

A história se passa em um mundo fictício em meados dos anos 80, William é um jovem, que em 

suas horas vagas opera uma estação de rádio independente, Borda da Realidade, um programa que 

busca ler dramatizando com efeitos sonoros e participações especiais de outros locutores, relatos 



enviados pelos ouvintes, sobre casos misteriosos que tomaram parte, eles desafiam as leias da 

física, da lógica, e da compreensão. William teve a ideia de criar essa rádio a partir de um trauma 

de infância, Borda da realidade é sua forma de dar voz ativa as pessoas que passaram pelas mesmas 

experiências que ele. Em geral os relatos retém um clima depressivo permeado por finais terríveis, 

porem A Borda da Realidade intercala a história com propagandas espalhafatosas e sem sentido 

para quebrar a infelicidade, assim como discussões entre os participantes, buscando por em cheque 

a veracidade das histórias sendo relatadas. As cartas normalmente relatam o encontro de pessoas 

comuns com algo tão complexo e além da imaginação, que um simples olhar é capaz de leva-lo a 

loucura. As histórias não focam em detalhes das criaturas ou de seus habitats, mais sim no suspense 

do que espreita nas sombras, o mistério que ronda o mundo e todos se recusam a acreditar, os que 

o fazem são os afetados, ou então os poucos membros de cultos escusos. Com o apoio de William 

em sua rádio, várias pessoas perseguirão estes mistérios e cultos a fundo, reportando tudo de volta 

para a borda da realidade, através de várias cartas. Suas histórias inspirarão outros, e uma busca 

será travada por baixo dos olhos das pessoas ordinárias. Cultos serão desmantelados, mistérios 

serão fechados, e criaturas trancadas em seus túmulos. A principal referência para esta história é o 

conto “Call of Cthulhu” de HP. Lovecraft, que explora a ignorância humana frente a um ser que 

precede o mundo, quiçá a existência em si. 

 

Eu preciso de você 

de Victor Vinícius 
Ficção; Longa-metragem 

 Miguel, 25 anos, acaba de se tornar um dos ocupantes d’O Lugar, uma casa de recuperação para 

pessoas mentalmente trincadas. Está ali para tentar esquecer Lisa, sua ex-namorada invisível que 

insiste em seduzi-lo. Mesmo se dedicando às atividades, não acredita na possibilidade de esquecer 

o amor que sente. Afinal, ele não se vê tão louco como os outros ocupantes que vivem ali. O lugar 

abriga cerca de vinte pessoas, com diversos problemas psicológicos, e usa a arte como método de 

trabalho. Miguel demora a se envolver com as coisas, mas recebe de Estevão, seu colega de quarto, 

grande incentivo. A amizade entre os dois acaba tornando as aparições de Lisa menos frequentes e 

Miguel até nutre sentimentos por Sara, uma das funcionárias d’O Lugar. No momento em que as 

coisas entram nos eixos, Estevão é encontrado morto no banheiro. Suicídio. Miguel se vê perdido, 

quando seu melhor amigo morre. As cores d’O Lugar não parecem ser suficientes para tampar tanta 

tristeza. Estevão era muito importante ali, para todos. O progresso de Miguel é praticamente 

jogado no lixo. Lisa volta a aparecer e Sara já não consegue mais nem se aproximar dele. 

Em um surto, Miguel foge d’O Lugar. Não demora muito para que ele mesmo retorne, após visões 

horríveis com as pessoas que ele passou a gostar. Pouco a pouco sua relação com Sara é 

aprofundada. Ele recupera o gosto pela fotografia e o envolvimento com a arte. Os medos, 

preconceitos e a ideia de ser superior, já que vê sua loucura como menor, são colocados de lado e 

ele passa a se envolver verdadeiramente com O Lugar. Lisa já não é mais um fantasma que o 

assombra e ele agora busca viver, não só por ele, mas por Estevão também. 

 



Guerra do Pau de Colher 

de Wllyssys Wolfgang Reis Dias Araujo 
Ficção (drama/histórico); longa metragem  

LOGLINE: A fé que Joãozinho avistou na sua porteira numa tarde quente não era a que afagava o 

coração, mas a que ardia os olhos, dilacerava sua família e revelava o fanatismo cruel da “Guerra 

do Pau de Colher”, massacre de milhares de sertanejos miseráveis. Triste é viver, azar foi não 

morrer. 

SINOPSE LONGA: “Guerra do Pau de Colher” é um projeto de longa metragem em live action 

baseado em fatos reais que conta a dramática história de Joãozinho com 11 anos de idade,  que 

sobreviveu à fúria do fanatismo e viu a família desaparecendo em nome de uma fé urticante.  

O ponto de partida é o “Movimento dos Caceteiros”, que ocorreu na zona rural de Casa Nova (BA), 

no nordeste brasileiro entre 1932 e 1938, culminando na “Guerra do Pau de Colher”, um massacre 

de milhares de sertanejos miseráveis que aconteceu sob as ordens da ditadura de Getúlio Vargas, 

fato esquecido pela história e calado pelos sobreviventes. A batalha dá nome ao longa metragem, 

mas o foco narrativo será a ficção em torno da família do pequeno e destemido Joãozinho. Ele viu 

a mãe ser assassinada pelos fanáticos religiosos; a irmã de 6 anos ser tirada da família pelos 

militares; o irmão deficiente ser torturado e o pai enlouquecer. A história dele é real e representa 

as vidas retalhadas pela lâmina do desespero falimentar. Era a década mais árida do século XX. Em 

1930 e 1932 o Nordeste Brasileiro amargava duas secas consecutivas. A miséria, a fome, a seca, o 

coronelismo, o caos social do país eram lastimáveis. Crescia o número de sertanejos que 

abandonavam suas terras porque não tinham o que comer nem beber. A fé era usada para conter 

saques, violência e invasões urbanas.  A reza era usada para esquecer a fome. A partir desse 

contexto o longa pretende revelar o fato para o público e dar fôlego a essas memórias sufocadas 

por anos, fazendo provocações atuais sobre tolerância, política, territorialidade, opressão e, 

sobretudo, o silêncio da história Oficial do Brasil. 
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Programação do Evento 
 

05 setembro 2016 
MANHÃ - RODADAS DE PROJETOS 

Rodada de Projetos 1 
horário: 8h30 às 12h30/ local: RW. sala 72, 7º andar 
Roteirista: Maurício Oliveira 
Docente/audiovisual: Paulo de Figueiredo 
PATRÍCIA DOURADO - Filho de peixe, passarinho  
RODRIGO FAUSTINI - Mesma camisa  
FAHYA KURY - Nem tudo que vejo  
SIDNEI DE OLIVEIRA - O atirador  

Rodada de Projetos 2 
horário: 8h30 às 12h30/ local: RW. sala 71, 7º andar 
Roteirista: Rubens Rewald 
Docente/audiovisual: Ângelo Dimitre Guedes 
DANIEL CAVALCANTE - Valsa da insanidade 
VICTOR VINICIUS - Eu preciso de você 
WLLYSSYS WOLFGANG - Guerra do pau de colher 
PIERO SBRAGIA - Descobrir: os criadores de Saci 

 
MANHÃ - PAINEIS TEMÁTICOS 
horário:  9h30 às 12h30 / Local: Edifício RW 

  Título do Painel Coordenador do Painel 

sala 81 Narrativas de Teleficção no Mercado Audiovisual Brasileiro: Análise de 
Formatos, Gêneros e Temas 

Maria Cristina Palma 
Mungioli 

sala 82 Narrativas Visuais. As imagens e seus roteiros culturais. Marcos Rizolli 

sala 83 Nucleo de Estudos de Genero Raça e Etnia (GERE). Questões sobre a 
construção do feminino e do masculino, preconceitos de raça/etnia nos 
veículos de comunicação 

Rosana M.P.B.Schwartz 

 
MANHÃ - FESTIVAL SET CURTAS 
local: Ed. RW. Auditório 11º andar 
Sessão1 - 9h20 às 10h20 
Sessão2 - 10h25 às 11h25 
Sessão 3 - 11h30 às 12h30 
 
TARDE  -  PALESTRA 
horário:  13h30 às 14h30 
Local: Edifício RW  Auditório 11º andar 
Quem tem medo da Netflix? O contra-ataque do império à pirataria, com Luiza Lusvarghi 
 
TARDE  - FESTIVAL SET CURTAS 
Sessão1-15h00ÀS16h00 
Sessão2-16h05às17h05 
Sessão 3 - 17h10 às 18h10 
 
TARDE  -  GTS / DEBATES LIVRES/PAINEL 
horário:  15h00 às 18h00 
Local: Edifício RW   
 
GT 1 – Formatos que Documentam  Coordenação: Rosana M.P.B.Schwartz 

Edifício 
RW 
Sala 71 
  

Txai de Almeida Ferraz 
Fora de Quadro: Uma reflexão autocrítica sobre a pesquisa e a 
entrevista no documentário 

Piero Sbragia 
Andarilho: Cao Guimarães E O Documentário Entre A Factualidade e a 
Ficcionalidade 

Ana Cláudia de Freitas 
Resende 

Valsa com Bashir: a narrativa de um trauma de guerra 

Wayner Tristao Goncalves Fricçao e acaso no roteiro aberto 

Wayner Tristao Goncalves Ruidos e acasos na construçao do roteiro documentário 

Rosana M.P.B.Schwartz; Ines 
M. Minardi 

A produção de vídeos documentários: Pelos e sobre os integrantes dos 
movimentos sociais de moradia na cidade de São Paulo. 

 
Tatiana Zuardi Ushinohama; 
Letícia Passos Affini 

A transmissão televisiva da Ginástica Artística 
 



 
 

 
GT 2 – Significações Estilísticas no Roteiro Cristalizado Coordenação GT: Patrício Dugnani 

Local 
Edifício 
RW 
Sala 72 
  

Lucas Bandos Lourenço 
Laura Fernanda Cimino 

A cidade reminiscente: Woody Allen e a representação do espaço urbano em 
"Meia-Noite em Paris" 

Patricio Dugnani 
A Voracidade do Tempo em uma Sociedade de Consumo: Análise Semiológica do 
Filme Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme 

Natália de Oliveira Conte Bellini e a Esfinge e os clássicos: uma análise estilística intertextual 

Ana Beatriz Buoso Marcelino 
Cinemarginália: o cinema marginal de Júlio Bressane e seu diálogo com a 
Tropicália. 

Janaína Daudt Fischer 
 

O Humor nos Roteiros de "A Comédia da Vida Privada": uma visão a partir de 
seus diálogos 

Claudia S. Pereira de Oliveira 
Percepção e memória em Bergson: uma análise do filme Brilho eterno de uma 
mente sem lembranças 

Patrícia M. Farias Coelho; Marcos 
Rogério Martins Costa 

Tous Les Mêmes, De Stromae: Uma Análise Semiótica Da Roteirização De Um 
Videoclipe 

 
GT 3 – Estruturas e Estratégias da Roteirização 1 Coordenação: Norberto Gaudêncio Junior 

Local 
Edifício 
RW 
Sala 81 
  
  

Heidi Campana Piva 
Letícia Passos Affini 

Estrutura Temporal no Roteiro de 'How To Get Away With Murder' 

Francisco Carlos Malta Da ideia a criação do roteiro: a estrutura 

Norberto Gaudêncio Junior 
 O convite ao cinematógrafo: as estratégias narrativas dos cartazes do 
primeiro cinema francês 

Juliano Rodrigues Pimentel 
Perto demais da verdade: conflito e organização de enredo em um 
estudo comparativo de Édipo Rei e Closer 

Carlos Cesar Domingos do Amaral Vamos a la lucha? A Análise de Conteúdo do blog ADI 

Lilia Nogueira Calcagno Horta 
Nem gueixa, nem submissa: o caráter transgressor das mulheres de 
Miyazaki 

    

 
GT 4 – Entre Autor e Ideias Coordenação: Keller Regina Viotto Duarte 

Local 
Edifício 
RW 
Sala 82 

Inara de Amorim Rosas A trajetória do roteirista João Emanuel Carneiro e a construção social do autor 

Amanda Magalhães; Janderson 
Silva; Marcella Souza 

Roteiro: o meio, a obra e o profissional 

Helena Zanella Prates Netflix e os Novos tempos Narrativos 

Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira 
Um bonde chamado Almodóvar: um passeio colorido pelas temáticas do diretor 
espanhol 

Keller Regina Viotto Duarte; Maria 
Helena M. Farina 

“O homem das multidões”: O primeiro roteiro de um filme de Cao Guimarães. 

Isabel Orestes Silveira 
Entre a dor e a cultura: a explosão criativa. Análise do filme“Basquiat.Traços de 
uma vida", dE Julian Schnabel (1996) 

Selma Felerico Garrini Gastronomia e Cinema: midiatização, regras e prazeres 

  
 
NOITE  ESTIVAL SET CURTAS 
local: Ed. RW. Auditório 11º andar 
Sessão Finalistas 1 - 18h30 às 19h25 
Sessão Finalistas 2 - 19h30 às 20h30 

 

 



06 setembro 2016 
MANHÃ - RODADAS DE PROJETOS 
Rodada de Projetos 3 
horário: 8h30 às 12h30; local: Ed. RW. sala 51 
Roteirista: Ana Elisa Lopes: Docente/audiovisual: Gláucia Davino 
PATRÍCIA DOURADO - Um coração muito jovem para explodir  
RUTE MARIA - Casamento blindado  
MÁRCIO HENRIQUE - Lá na frente  
VICTOR MARTINS - Borda da realidade  
JANAINA LEITE - Na trilha de Macunaíma  
 
MANHÃ - PAINEIS TEMÁTICOS 
horário:  9h30 às 12h30 
Local: Edifício RW 

  Título do Painel Coordenador do Painel 

sala 61 Observatório de Imagem: Estudos de Análise de Imagem Patricio Dugnani 

sala 62 Concepção - Materialização Celio Martins da Matta 

sala 71 Quando novos sujeitos sociais entram em cena Mirtes de Moraes 

sala 72 
Mackenzie e Chefs Especiais: uma experiência interdisciplinar 
de inclusão social e educacional de jovens com síndrome de 
Down 

Paula Renata C de Jesus 

 
TARDE  -  PALESTRA 
horário:  13h30 às 14h30 
Local: Edifício RW  Auditório 11º andar 
Série "Chicago Med" - O legendista como mediador entre roteiro e audiência, com Ricardo Goldbach 
 
TARDE  FESTIVAL SET CURTAS 
local: Ed. RW. Auditório 11º andar 
Sessão Finalistas 1 - 15h30 às 16h25 
Sessão Finalistas 2 - 16h30 às 17h30 
 
TARDE  -  GTS / DEBATES LIVRES/PAINEL 
horário:  15h00 às 18h00; Local: Edifício RW   
 
GT 5 – Tramas multitextuais  Coordenação: Sandra Trabucco Valenzuela 

Sala 51 
  

Sandra Trabucco Valenzuela 
A rainha má na série Once Upon a Time: dos contos para a 
TV 

Fahya Kury Cassins 
O discurso no processo de adaptação - uma análise a partir 
do filme Trumbo 

Ana Patricia de Queiroz 
Carneiro Dourado 

A literatura dos roteiros cinematográficos 

Yuri Garcia Lovecraft, o horror no cinema 

Edmundo Gomes Junior 
Helena Bonito Couto Pereira 

Mais estranho que a ficção: um surpreendente jogo 
intertextual 

  
GT 6 – Diversidade nos Procedimentos Laborais em Roteiros  Coordenação: Celso Figueiredo 

Sala 52 
  
  

Victor Vinícius 
O que dizem as palavras: o aspecto comunicacional do roteiro 
cinematográfico 

Fernando Luis Cazarotto 
Berlezzi 

O roteiro como condutor pedagógico para videoaulas e aulas 
presenciais. 

 



 

Helen Emy Nochi Suzuki; 
Cristiane dos Santos 
Rodrigues Coimbra; 
Jaqueline Steagall 

Roteiro corporativo para as novas mídias: da ilustração ao texto, 
uma abordagem prática dos processos de criação e produção do 
roteiro 

Márcio Henrique Melo de 
Andrade 

Ensaio de Cinema ou Cinema Ensaiado [Ou a fabulação da imagem 
como uma experiência (outra) de espaço] 

Andre Martins Da Matta 
Artemídia Learning: metodologia de diário de bordo e roteiro 
virtual. 

  
GT 7 – Estruturas e Estratégias da Roteirização 2  Coordenação: José Estevão Favaro 

Local 
Sala 61 
  

Janaina Leite de Azevedo; 
Antônio Francisco 
Magnoni 

Roteirizando "Macunaíma" para os games - narrativa interativa, 
não linear e multirramificada 

Ivan Mussa Tavares 
Gomes; Yuri Garcia 

Into your Body, under your skin, beyond your sences: A estética 
do videogame no filme Existenz 

Carolina de Oliveira Silva 
As filhas bastardas da guerra civil americana: As mulheres em 
“Django Livre” (2015) e “Os Oito Odiados” (2016) 

João Paulo Lopes de Meira 
Hergesel 

O sumiço da heroína: Influências da Jornada do Escritor em 
"Carrossel 2" 

Paula Renata Camargo de 
Jesus; Vanessa Molina 

Publicidade e consumo infantil. Reflexões a partir da análise do 
filme publicitário Baton Musical e do comportamento das mães 

 
TARDE - DEBATE LIVRE  
horário:  15h00 às 18h00 
Local: Edifício RW   
MESA DE DEBATE  Coordenação: Marlon Luiz Clasen Muraro 

 
 
Sala 81 
  

Conhecimento prévio: sem ele a comunicação não se completa Marlon Luiz Clasen Muraro 

A Imagem de uma busca (da imagem) – Insights de 
Reflexividade em Documentários Autobiográficos 

Marcio Henrique Melo de 
Andrade 

 “Mas quem resistir até o fim será salvo” – Processo de criação 
de um roteiro de ficção 

Samuel Peregrino de Lima  

Site Telecatch Brazil: Análise de Conteúdo, Opiniões e Debates 
da Luta Livre Brasileira 

Carlos Cesar Domingos do 
Amaral 

Por uma revisão do estatuto do literário pelo audiovisual: 
roteiro é literatura? 

Cristiane Passafaro Guzzi 

Dramaturgia performativa, roteiro fragmentado: um relato do 
processo de criação no Núcleo de Dramaturgia Sesi-British 
Council 

Rogério Pereira dos Santos 

Fricção e acaso no roteiro aberto Weiner Tristao 

O Audiovisual para a Educação: Experiências e Propostas de 
Aplicação 

Wllyssys Wolfgang Reis 
Dias Araujo 

TARDE - PAINEL TEMÁTICO  
horário:  15h00 às 18h00 
Local: Edifício RW   

  Título do Painel Coordenador do Painel 

 
sala 62 

Pontos de Virada: Ensino-Pesquisa-Extensão 
Pelópidas Cypriano de 
Oliveira Pel 

  NOITE  Workshop Vivências e Experiências 
Jovens realizadores - um papo sobre a experiência dos iniciantes/ local: Ed. RW. Auditório 11º 
andar / horário: 18h30 às 20h30 



Festival de curtas universitários – SET Curtas 

 

 

Um grupo de alunos do Centro de Comunicação e Letras, da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, preparou um festival que acontecerá no Seminário Histórias de Roteiristas, 
no Mackenzie. 
Nas palavras dos alunos: 

Na verdade, tudo começou no set de filmagens!!! 

 

Se você tem um curta (veja as categorias), é aluno universitário ou se formou há até um 

ano, se você é alguém que participou de um curta universitário, prepare-o para essa 

mostra....  

Veja atentamente, no regulamento, as categorias, os formatos, as condições, as 

menções e a forma de envio para não perder a oportunidade! 

Bem vindos ao SET! 

Duvidas? set.curtas@gmail.com 

Entre 1 e 8 minutos para as categorias Animação e Curtas Fictícios;  

Entre 15 segundos a 2 minutos para a 

categoria Propaganda/Comerciais Publicitários (excluídos os créditos) 

Entre 3 a 10 minutos para a categoria Documentários. 

contato: set.curtas@gmail.com 

 

CRÉDITOS 

Direção: Mauricio Scorza 

Coordenação: Daniel Fukuda 

Assessoria: Vinícius Vieira 

mailto:set.curtas@gmail.com
mailto:set.curtas@gmail.com


Operacional: Daniel Ramos 

Suporte: João Marcos 

Organização do Festival: 

Daniel Ramos, João Marcos e Vinícius Vieira. 

Direção do Festival: 

Maurício Scorza e Daniel Fukuda. 

Supervisão Geral  

Gláucia Davino 

SESSÕES: Títulos/ Categorias/ Duração 

  
SESSÃO 1 CATEGORIAS DURAÇÃO 

Nascido para Comer Animação 01:27 

ECO Ficcção 02:01 

Amor de Vista Ficcção 03:47 

O Que Realmente te faz bonita Comercial Publicitário 00:55 

Epifania Documentário 13:24 

Fora de Casa Ficcção 06:10 

Sozinha Ficcção 01:25 

Bombom Humor Comercial Publicitário 00:29 

Corações de papel Animação 01:59 

Jon na escola (Revers Drevers) Comercial Publicitário 00:45 

Campocontracampo Documentário 15:27 

Draw My Life: Bom Negócio Comercial Publicitário 02:19 

Essência Rubra Ficcção 04:52 

Memórias me Abandonam Ficcção 03:24 

Duração S1 
 

58:24 

  
SESSÃO 2 CATEGORIAS DURAÇÃO 

Depois que partiu Ficcção 08:00 

Em foco Ficcção 03:15 

MUNDO MUDO: A imperceptível 

realidade 
Ficcção 03:21 

Vida com Sabor Comercial Publicitário 00:30 

Praça 13 de maio: do lazer a 

resistência 
Documentário 10:28 

Minha tataravó matou dois cabras Ficcção 05:36 

Case Spotify Comercial Publicitário 00:31 

O Nascimento da Manipulação Ficcção 07:40 

Tempus: Inverno Animação 06:47 

Jornal da Nação Comercial Publicitário 01:00 

Overdose de Realidade Animação 02:24 

Ensaio sobre um fim de mundo Ficcção 08:30 



Duração S2 
 

58:02 

   
SESSÃO 3 CATEGORIAS DURAÇÃO 

Flerte Animação 02:40 

Novembro Ficcção 05:08 

Salamandra Ficcção 06:55 

Jon na escola (Revers Drevers) Comercial Publicitário 00:45 

Xavante: Memória, Cultura e 

Resistência 
Documentário 09:57 

O Que Realmente te faz bonita Comercial Publicitário 00:55 

Vida com Sabor Comercial Publicitário 00:30 

Bombom Humor Comercial Publicitário 00:29 

A Volta Ficcção 07:50 

O Imperador da Pedra do Reino Documentário 13:23 

Jornal da Nação Comercial Publicitário 01:00 

Corpo-casa Ficcção 06:54 

Duração S3 
 

56:26 

  

 

 

SITE DO SEMINÁRIO 2016:  https://sites.google.com/site/2016seminarioroteiristas/ 
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