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EDITORIAL
Estes Anais de Artigos Completos partilham a escrita de estudos que fizeram
parte das comunicações orais ocorridas nos Simpósios Temáticos integrantes do 9º
Seminário Nacional Cinema em Perspectiva – edição online, evento realizado de 16
a 22 de setembro de 2021, por meio de videoconferências em decorrência dos protocolos de isolamento social impostos pela pandemia de COVID-19. O evento é promovido pelo Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, bem como pelos Cursos
de Pós-Graduação Stricto Sensu: Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo
(PPG-CINEAV) e Mestrado Profissional em Artes (PPGArtes) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná.
Desde 2011, em caráter permanente no calendário acadêmico das atividades
científicas e culturais da Unespar, destaca-se que a realização desta edição de 2021
conta com a parceria entre os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unespar e o Programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal do Paraná, com apoio cvultural do Cine Passeio - Fundação Cultural de
Curitiba.
Em 2021, os 7 Simpósios Temáticos do Cinema em Perspectiva aprovaram 131
propostas de comunicações advindas de pesquisadores de diversas instituições do
Paraná e do Brasil (Unespar – campus Curitiba II/FAP; Campo Mourão; Paranaguá e
Paranavaí, UFPR, UTFPR, UEL, UEM, UEM, UENC, UEPG, UFES, UFPA, UFSC, FAE,
FURB, UEMG, UFMG, ECA/USP, PUC-PR, PUC-GO, PUC-RJ, UFMT, UFP, UFF, UFJF,
UFPA, UFPE, UFRGS, UFSCar, UFRN, IFPR, UNESP, UNINTER, UNIANDRADE, UNICURITIBA, ANHEMBI/MORUMBI, UNICAMP, UNIFESP, UNIOESTE, UNIPAR, UNICESUMAR, UNIVALI) demonstrando o alcance do evento e a diversidade de origens
das pesquisas no campo do Cinema e das Artes do Vídeo.
Neste sentido, paulatinamente, o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva
vem se apresentando como um referencial nas oportunidades de partilha acadêmica
de pesquisa na área do Cinema e das Artes do Vídeo, concretizando uma necessária
articulação do fazer universitário da Unespar com sua comunidade interna e com comunidades externas. Em outras palavras, os Simpósios deste evento têm constituído
um espaço propício para se discutir e socializar os resultados de pesquisas e realizações cinematográficas e audiovisuais concluídas ou em andamento e, desse modo,
contribuído com a expansão das pesquisas em Cinema e Artes do Vídeo e áreas afins,
proporcionando um importante espaço de interação entre professores, alunos e alunas, artistas e pesquisadores da Unespar, de outras IES e, inclusive, da Educação Básica.
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Aqui, nestes Anais de Artigos Completos, estão publicados trabalhos que foram
disseminados nos seguintes Simpósios:
1) GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS E NARRATIVAS: HISTÓRIA, ATUALIDADE,
GÊNEROS E SUBVERSÕES – coordenado pelo professor doutor Fábio Luciano
Francener Pinheiro. A partir da noção de gênero como um conjunto de códigos
narrativos e visuais inseridos historicamente em uma complexa e mutável relação
entre criadores e público, o referido Simpósio abriu espaço para pesquisas que
debateram o gênero em seu potencial mais amplo de diálogos, hibridismos, citações e
transgressões, tais como: a referência ao trauma da escravidão no filme de horror na
produção nacional O Diabo Mora Aqui (2015) e o debate racial na mesma categoria
em Corra! (2017); as referências ao western em A Qualquer Custo (Hell or High
Water, 2016) e em Drive (2011); a implosão do melodrama tradicional na filmografia
de Almodóvar ou a presença crítica da categoria em Que Horas Ela Volta? (2015). No
cenário audiovisual contemporâneo, entre a televisão e as plataformas de streaming,
as narrativas seriadas jogam livremente com as regras genéricas: Westworld (western
como simulacro), Penny Deadfull (cruzamento de personagens), O Conto da Aia
(distopia feminista), Game of Thrones (fantasia medieval, melodrama e geopolítica).
2) CINEMA E ANIMAÇÃO: PERSPECTIVAS, HIBRIDAÇÕES E POÉTICAS –
coordenado pelas professoras doutoras Janiclei Mendonça e Márcia Maria Alves.
O simpósio propôs um espaço para a discussão de trabalhos que compreendem
a relação entre cinema e animação a partir de investigações do diálogo entre as
duas áreas, perpassando a estética, o estilo, a narrativa, como também a questão
da poética, da sonoridade, do gênero e do discurso, as relações entre identidade,
produção, distribuição e consumo das narrativas audiovisuais a partir do atual
panorama sociocultural e novas configurações midiáticas. O simpósio integrou textos
sobre reflexões, interpretações e teorias que apontaram para a evolução histórica do
cinema e da animação, estilos, produção de sentidos e tecnologias/técnicas aplicadas
ao cinema de animação e série de animação, bem como investigações que tiveram
como objeto de estudo produtos audiovisuais estruturados a partir da animação
em sua composição como videoclipe, curta e longa-metragem, série televisiva,
websérie, vinheta, abertura de série, filme publicitário, curta metragem publicitário,
institucionais e afins.
3) MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA E ESTILO NO CINEMA –
coordenado pela professora doutora Margarida Adamatti e pelo professor doutor
Fernando Seliprandy. O simpósio teve como objetivo promover uma discussão sobre
recentes formulações da história do cinema e das mais variadas formas de relação
entre cinema e história. Foram privilegiadas as questões de estilo, crítica, política
e pensamento do modernismo cinematográfico, considerando a sua inserção na
conjuntura de produção. A pauta se concentrou sobre a análise, a circularidade e o
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intercâmbio de formas fílmicas ou de outros tipos de discursos e materiais que se
cristalizaram ao redor da prática cinematográfica a partir da década de 1950, quando se
estabeleceu um novo contexto de intervenção e criação. A formação contemporânea
de uma moderna cultura cinematográfica variou segundo sínteses dinâmicas entre
localismo e cosmopolitismo, elaborando modelos de apresentação e representação
projetados nas telas, dispostos em jornais e revistas ou presentes nos arquivos e
cinematecas. Assim sendo, as comunicações, neste Simpósio, versaram sobre os mais
diversos objetos: filmes, textos, mostras, instituições, sínteses históricas etc.
4) DESIGN SONORO: PROCESSOS DE CRIAÇÃO – coordenado pelos professores
doutores Débora Regina Opolski e Ulisses Galleto, assim como pelo professor
mestre Demian Garcia. Este simpósio discutiu aspectos voltados para a prática
do tratamento do som no cinema e no audiovisual, considerando a importância do
método para a realização dos processos de criação da trilha sonora da pré-produção à
finalização. Sendo assim, foram apresentados trabalhos que trataram dos diferentes
elementos de som: as vozes, os efeitos sonoros e a música, bem como pesquisas que
discutiram questões técnicas, narrativas e criativas relacionadas a toda a cadeia de
criação sonora do filme, desde o projeto inicial de criação até a mixagem no cinema e
no audiovisual. O Design sonoro é desenvolvido a partir de articulações entre várias
texturas e elementos que são modelados com o objetivo de construir uma narrativa
sonora cinematográfica. Em uma arte coletiva e com altos níveis de complexidade
técnica como o cinema, o método tem importância ressaltada, na medida em que os
procedimentos podem contribuir para que a expressividade artística seja explorada
e otimizada.
5) IDENTIDADES E SEXUALIDADES NO AUDIOVISUAL: DA PRODUÇÃO À
RECEPÇÃO – coordenado pelas professoras doutoras Regiane Ribeiro e Valquíria
John, além do professor doutor Anderson Lopes da Silva. A proposta do simpósio
reuniu pesquisas com foco nas temáticas da identidade e da sexualidade presentes nos
conteúdos midiáticos audiovisuais, especialmente a ficção seriada latino-americana
e norte-americana e o cinema, mas sem excluir outras narrativas audiovisuais e
outros países produtores. O objetivo foi discutir como as identidades e as práticas
da sexualidade são produzidas, representadas e recebidas a partir de narrativas
audiovisuais. A temática das identidades abarca aspectos como: gênero, etnicidade
e as suas mais diversas interseccionalidades; a sexualidade abarca temas ligados às
questões LGBTQ+ entre outros diversos aspectos. A proposta do simpósio, portanto,
foi congregar vários estudos, olhares e reflexões relacionados a essas duas grandes
temáticas e suas várias possibilidades de diálogos interseccionais, não apenas em
análises dos conteúdos audiovisuais, mas também dos processos de produção dessas
narrativas bem como suas formas de circulação, consumo e recepção.
6) CINEMA, VÍDEO E CONVERGÊNCIAS MIDIÁTICAS – coordenado pela
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professora doutora Cristiane Wosniak. A partir das convergências entre as artes e as
comunicações, este Simpósio se propôs ao acolhimento das linguagens audiovisuais
híbridas como objeto de investigação. Importaram ao debate os processos de criação no
cinema e nas artes do vídeo, a crítica de processos, a crítica genética, filmes de autor/a,
pensamentos e atos teóricos vislumbrados em poéticas contemporâneas e vice-versa,
spots publicitários, videoclipes, videodanças, videogames, videoinstalação, trailers,
teasers, gifs, streaming, vlogs e outras manifestações audiovisuais que ocupam, na
contemporaneidade, variadas plataformas e espaços de visibilidade. O Simpósio
ainda acolheu os estudos sobre o corpo mediado pelas tecnologias de comunicação
e das múltiplas telas, seja no âmbito da criação artística ou no âmbito da educação, por meio das
pedagogias da ubiquidade na era digital.

7) CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO – coordenado pelas professoras doutoras
Salete Sirino e Solange Straube Stecz. O Simpósio acolheu trabalhos que se
interessaram em discutir as lacunas existentes no aperfeiçoamento de professores
da Educação Básica, no que se refere à produção audiovisual na escola, como
componente curricular complementar, formação continuada dos professores para o
uso educativo do Cinema. O acesso à produção audiovisual brasileira é apenas uma
das faces da questão: cabe discutir os critérios de escolha dos filmes, a formação do
público a qualidade da exibição, conhecimentos não verbais vinculados ao som, à
imagem e ao movimento, entre outras cognições. O Simpósio teve como objetivo,
portanto, apresentar estudos sobre o Cinema Brasileiro, em especial, sobre os
aspectos criativos – roteiro, direção, arte, fotografia, montagem, som – imbricados
aos aspectos de produção e de difusão de cinema. O debate ainda incluiu questões
de preservação audiovisual e ações dentro e fora da escola referentes à produção e
fruição do audiovisual.
Agradecemos aos colegas que submeteram e disponibilizaram seus textos para
publicação nos Anais de Artigos Completos do 9º Seminário Nacional Cinema em
Perspectiva, bem como desejamos aos leitores instigantes diálogos.

Cristiane Wosniak e Pedro de Andrade Lima Faissol
Editores
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A SUBVERSÃO DO GÊNERO DO HORROR POR GABRIELA AMARAL ALMEIDA
Maria Luiza Correa da Silva 1
RESUMO: O cinema de horror foi construído em cima dos pilares da misoginia. Desde o início do que
é considerado cinema hoje em dia, as mulheres tiverem pouco ou quase nenhum espaço para contar
suas próprias histórias. No gênero do horror essa realidade não foi diferente, a grande maioria
dos filmes foram escritos, dirigidos e aclamados pelo olhar masculino, que culminava na criação de
grandes estereótipos para as figuras femininas: eram elas ingênuas, puras, perfeitas aos olhos do
patriarcado, ou eram monstros, demônios, tentações, que mereciam a morte por não se encaixar
em padrões moralistas. Nesse contexto de filmes de horror criados por homens norte-americanos,
surge no Brasil a diretora Gabriela Amaral Almeida, que já nos seus primeiros curtas- metragens
começa a falar sobre o medo de uma forma que se aproxima com a realidade da mulher brasileira.
O texto tem como objetivo analisar a misoginia intrínseca nos filmes de horror e mostrar como
Gabriela Amaral Almeida, em seus filmes, conseguiu ressignificar essas narrativas, escrevendo o
horror de uma perspectiva feminina e latino-americana, denunciando, diretamente, a visão sexista
predominante nos grandes clássicos de terror.
Palavras-chave: Cinema brasileiro; Horror; Mulheres no cinema
INTRODUÇÃO
Esse artigo têm a intenção de entender o cinema de horror e como ele criou estereótipos
associados as personagens femininas em seus enredos. Para então, a partir disso, poder contar
da trajetória da diretora brasileira Gabriela Amaral Almeida, que abordou inúmeras questões de
gênero em seus filmes, fazendo uma subversão do conceito do horror, tanto do gênero como divisão
cinematográfica, quanto do gênero feminino.
Em seus curtas-metragens, “Uma primavera”, “A mão que afaga” e “Estátua!”, Gabriela conseguiu
mostrar uma realidade feminina que é pouco discutida, e até vista como um tabu, que é o de denunciar
a maternidade como ela realmente é, e não decorada de formas que idealizam e divinizam a figura
materna.
Em seus longas-metragens, “Animal Cordial” (2018) e “A sombra do pai” (2019), a diretora soube
utilizar dos artifícios do gênero do horror para criar suas narrativas, mas conseguiu driblar os
estereótipos que continham nas figuras femininas dentro dessas histórias no horror mundial.
1. MEU MAIOR MEDO É SER MULHER
Há um ditado popular que diz que “os homens têm medo que as mulheres riam deles, já
as mulheres têm medo que os homens as matem”. Essa pequena constatação tem como principal
objetivo entender e denunciar a violência contra a mulher, mas, além disso, o cerne principal dela é
um fato óbvio, porém pouco externado em voz alta: homens e mulheres têm medos diferentes.
Dificilmente um homem vai ter medo de ficar em uma sala sozinho com um bando de mulheres, pelo
1
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contrário, a maioria deles provavelmente iria adorar a situação, não se sentiria intimidado, e sim,
endeusado. Em compensação, uma mulher na mesma situação sentiria pavor em estar em uma sala
sozinha com uma quantidade de homens.
Se, então, o medo que nós, como mulheres, sentimos, não é o mesmo que um homem, como
podemos acreditar que um filme de horror, em que o contexto principal da narrativa é o medo, vai
surtir o mesmo efeito em ambos os gêneros?
A resposta é clara: não vai. É claro que o cinema, assim como toda manifestação artística, é
subjetivo. A música, a literatura, o teatro, a fotografia, tudo é avaliado dependendo da bagagem que
uma pessoa tem, tudo é sentido dependendo do que é importante para alguém e tudo é amado ou
odiado, dependendo do que já te toca ou te enoja. Porém, quando pensamos na subjetividade de uma
forma um tanto quanto genérica, podemos assumir a responsabilidade de dizer que a sociedade, há
muito tempo, definiu certos parâmetros particulares para os gêneros feminino e masculino, que nos
moldam e nos aprisionam em diversas facetas engendradas muitos antes de nascermos.
Logo, fica certo esclarecer que, por mais que cada indivíduo tenha sua singularidade, nosso
sexo nos une e nos confina há termos reações completamente iguais para situações diferentes. Ou
para nos colocar em situações completamente iguais, sendo pessoas completamente diferentes.
Maria José Ferreira, moradora no interior do Rio Grande do Norte conta em entrevista que
depois que a avó adoeceu, que era quem a criava, ela acabou encontrando no casamento uma forma
de “salvação” para o sofrimento ao qual estava passando. Ela tinha 13 anos.2 Habiba, moradora de
um povoado nômade na Nigéria, casou-se no meio da pandemia para amenizar a situação financeira
da família. Ela tinha 15 anos.3 Vytória Melissa Mota, foi morta a facadas pelo namorado em plena
praça de alimentação do maior shopping de Niterói, no Rio de Janeiro.4 Chahinez, mãe de 3 filhos,
foi baleada e queimada viva pelo ex-marido, em plena luz do dia, nas ruas de Bordeaux, na França.5
Quatro histórias diferentes em diferentes lugares no globo terrestre, que nos coloca diante
do verdadeiro rosto do patriarcado, que coloca as mulheres num lugar de submissão, de fraqueza.
Que coloca as mulheres no mesmo lugar: o de estar com medo. Um medo que um garoto de 15 anos
não passaria, pois não seria obrigado a se casar. O medo que um homem dificilmente sentiria, pois
não acreditaria que uma ex-mulher ou namorada seria capaz de lhe matar.
Então, se o medo é completamente diferente dependendo da perspectiva, quando vamos
para o cinema e, mais especificamente, quando vamos para o cinema de horror, como podemos
levar a sério uma indústria que, originalmente, foi construída por homens e feita totalmente para
homens?
2. ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E GÊNERO
Observando o contexto, fica claro que o cinema, desde sempre, foi feito por homens, foi
2
In: https://observatorio3setor.org.br/noticias/brasil-e-o-4-pais-no-mundo-em-casos-de-casamento-infantil/
Acesso em: 03/06/2021
3
In: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56341021/ Acesso em: 03/06/2021
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5
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escrito, filmado, criticado e assistido pelo gênero masculino. E nesse universo arquitetado por eles, a
mulher era mera figurante. Era uma princesa frágil, idealizada, condenada, esperando ser salva pelo
seu verdadeiro herói. Ou ela era sua ruína, um demônio, esculpida, tentadora, que tira o mocinho de
seu verdadeiro caminho, que o distrai, o corrompe. A mulher era uma ajuda ou um obstáculo, mas
nunca a figura central.
Então, nesse contexto patriarcal, dentro do cenário audiovisual, surgiram os gêneros. O
gênero cinematográfico, seguindo a definição escrita por Rick Altman, é nada mais nada menos que
a recepção do público em relação as obras. Ou seja, elas precisam se enquadrar em determinadas
especificidades para serem colocadas na caixinha de algum gênero. O horror não precisa de sustos,
mas o essencial é falar sobre o medo. (2000, p.14)
Dentro do gênero de horror, inúmeros estereótipos foram construídos sob a representação
feminina. Ainda na literatura, Edgar Allan Poe escrevia sobre o que hoje vem ser considerada a
“figura da amante morta”, que consistia em escrever uma história e relatar exatamente o que o nome
sugere: um romance em que a mulher se encontrava morta ou acabava falecendo em seu enredo.
Na tese intitulada “Musas interrompidas, vozes silenciadas: a representação da figura
feminina em três contos de Edgar Allan Poe”, Greicy Pinto Bellin aborda o conceito da figura da
amante morta nas obras de Poe, problematizando sobre como esses contos foram considerados
o início para a representação de mulheres da forma mais vulnerável possível, ou seja, morta. Nas
palavras de Bellin:
“... é extremamente relevante para a análise dos contos de Poe, é a ideia de que existe uma
relação de poder entre o cadáver, identificado como feminino, e o sobrevivente, visto como
masculino. Esta representação literária é frequente dentro de obras produzidas no contexto
de uma sociedade patriarcal que marginaliza e aliena o feminino, e que confere ao masculino
a prerrogativa da criação artística e da ação no mundo.” (BELLIN, 2010, p.56)

Saindo da literatura e voltando ao universo cinematográfico, muitos filmes utilizaram do
estereótipo da amante morta para construírem suas narrativas, baseando-se nas histórias de Poe.
Um dos filmes que se inspira nessa figura é “The Lodge” (2019), que retrata a morte de uma esposa
e o luto advindo disso como o precursor dos horrores da narrativa.
Outro estereótipo muito comum visto na maioria das obras de horror e que foi originário na
era das novelas góticas foi o da “mulher histérica”. A histeria foi uma doença que, por muito tempo,
acreditou-se ser exclusivamente feminina. Atualmente, acredita-se que o que era considerado
antigamente como histeria era, na verdade, apenas atitudes de mulheres que não eram complacentes
com o que a figura masculina regente em determinada casa considerava certa. Mulheres que iam
contra o que a sociedade patriarcal reputava correto desde sempre foram nomeadas e marcadas
para serem julgadas, podia ser rebelde, bruxa, pecadora, radical ou histérica.
Desse contexto em que as mulheres eram vistas, em outras palavras, como loucas, os filmes de
horror se apropriaram para criar suas próprias narrativas. Atribuir a mulher o papel central no filme,
porém retratando-a como narrador não confiável, foi uma enorme fonte de criação de histórias de
horror.
Dentro do gênero do horror, criaram-se subgêneros, eles poderiam ser gore, cósmicos,
slashers, etc. Dentro desses subgêneros, existe o “horror psicológico”, que consiste em narrativas
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que não precisam de jumpscares ou monstros para assustarem, mas sim da construção de um roteiro
que utiliza da psicologia para criar a tensão.
Para pensar o conceito do horror psicológico, é necessário inicialmente compreender o que
Sigmund Freud intitulou como “Das unheimliche”, que, em traduções diferentes, pode ser lido como
“o estranho” ou “o inquietante”. Freud explica que “o estranho é aquela categoria do assustador que
remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar.” (1976, p.277). Ou seja, pode ser visto
como uma categoria a qual o nosso subconsciente analisa –e sente medo- dependendo do que já nos
incomoda normalmente, os associando, principalmente, a traumas do passado.
O horror psicológico utiliza bastante a história da “histeria feminina” como pontapé para
suas narrativas. A mulher é colocada em uma situação sobrenatural ou que parece sobrenatural, e
começa a enlouquecer com essas possíveis aparições, enquanto isso, evidentemente, há um homem
na história que é visto como o “racional”, que está sempre questionando a sanidade da mulher
em questão. Essa narrativa coloca até o próprio público para duvidar da conduta da personagem,
apresentando os elementos a que ela é exposta, porém, sem deixar claro se tais elementos são
realmente sobrenaturais ou apenas fruto da imaginação fértil ou doente da personagem. Um grande
exemplo de filme que usou desse artifício é Cisne Negro (2010), de Darren Aronofsky.
Partindo para outro subgênero, o slasher, encontramos outro estereótipo igualmente
problemático dentro dos filmes de horror, que Carol J. Clover, em seu livro “Men, Women and
Chainsaws – gender in the modern horror movie” (1992), nomeou como final girl. A final girl ou
garota final é a única personagem sobrevivente na maioria dos filmes slashers, que normalmente
são pautados em histórias de serial killers que perseguem um grupo específico de jovens.
Entretanto, o grande problema nessa narrativa são as especificidades que a garota escolhida
para ser a final girl precisa ter. Normalmente, ela é virgem, ou o mais próximo possível do ser
“puritana”, ela também não usa drogas, dificilmente bebe, é responsável e está sempre um tanto
quanto alheia ao grupo, como se não pertencesse exatamente ao lugar.
Esse tipo de história é construída totalmente baseada nos preceitos sociais impostos
a mulheres, o público tem a tendência de se identificar com o monstro e acreditar, ainda que
inconscientemente, que suas razões tem fundamentos. Só se salva a jovem moralmente intacta,
exatamente como os homens ditaram que o mundo deveria ser.
Bruna Zucco, em sua tese intitulada “Quem é a garota final? Uma análise das personagens
femininas no filme de slasher À prova de morte (2007), de Quentin Tarantino”, traduz o livro de Clover
e diz que: “garotos morrem não porque são garotos, mas sim por causa de seus erros. Algumas
garotas morrem pelos mesmos erros. Outras, entretanto, [...] morrem apenas porque são mulheres”.
(ZUCCO, 2017, p.25 apud CLOVER, 1992, p.34)
Um dos grandes filmes que utilizam dessa premissa é o famoso “Halloween” (1978), dirigido
por John Carpenter. O filme conta a história de um assassino que foge de uma clínica psiquiátrica e
acaba perseguindo um grupo de jovens na noite do Halloween.
Além desses, outra representação da mulher não só no cinema de horror, mas no cinema
em geral, é o de colocar uma figura materna completamente endeusada na trama. Como se a
maternidade fosse o maior (ou único) propósito da personagem feminina naquele contexto.
Sempre existiu a ideia de que houvesse um “relógio biológico” em cada mulher e que, a partir
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de determinada idade, a vontade –e o dom- de ser mãe surgiria. Porém, atualmente, muitas mulheres
estão se expondo para falar como a maternidade não é um mar de rosas. Assuntos como depressão
pós-parto, a falácia do amor incondicional, a perda da subjetividade feminina para se tornar o
genérico “mãe” têm sido abordados em grupos feministas como um problema a ser resolvido. Um
dos filmes que se utiliza desse preceito de colocar a mãe num patamar inalcançável, como se fosse o
auge da vida de uma mulher, é “Annabelle” (2013).
3. O CINEMA DE MEDO DE GABRIELA AMARAL ALMEIDA
Nesse contexto descrito, há a necessidade de que obras de horror sejam escritas e dirigidas
por mulheres, e que consigam, principalmente, retratar a mulher do jeito que ela é, nem santa, nem
perversa, apenas humana. Então surge Gabriela Amaral Almeida, diretora baiana que se destacou
ao lançar seu primeiro longa-metragem “O Animal Cordial”, em 2018.
Gabriela nasceu em São Paulo, mas se mudou ainda quando criança para a Bahia. Ela descobriu
sua paixão por filmes de horror desde cedo, se formou em comunicação em 2003 pela UFBA, tendo
feito seu trabalho de conclusão de curso sobre o medo nas obras de Stephen King, intitulado “As
duas faces do medo: Análise dos mecanismos de produção do medo nos livros de Stephen King e nos
filmes adaptados destes”, já deixando bem claro sua vontade de estudar e entender sobre o medo
nas narrativas. Da faculdade, Gabriela foi direto para o mestrado, onde aumentou sua pesquisa
sobre as obras do King.
Como já mencionado, a maternidade sempre foi um tabu na sociedade, isso porque, falar
sobre as dificuldades dela significa desencorajar mulheres a serem mães, o que vai contra o círculo
social que roda conforme os desejos masculinos e que, entre eles, está a necessidade de controle
dos corpos femininos. Quando as mulheres começam a escrever sobre isso, elas começam a utilizar
o “ser mãe” como uma forma de horror, de amedrontar, que é real para inúmeras mulheres que nunca
tiveram vontade ou vocação para ter um bebê. Gabriela Amaral Almeida utiliza, em seus curtas, a
questão da maternidade para inferir o medo no telespectador e fazer com que o público entenda o
medo e o pavor na vida de mulheres que se tornaram (ou estão prestes a se tornar) mães.
Em seu primeiro curta, “A primavera”, temos a história de uma pré-adolescente na tarde de
seu aniversário e uma mãe que tem dificuldades para aceitar que a filha está crescendo. A primeira
imagem do curta já define a trama, que mostra a menina se cortando com uma lâmina numa
tentativa de se depilar, ou seja, já começa a mostrar essa transição da infância para a adolescência.
Logo depois, a menina vai comemorar o aniversário em um parque com a mãe, que se frustra ao ver
que não compreende mais a filha. A mãe acaba dormindo e perdendo a filha de vista, a partir daí,
Gabriela consegue mostrar seu talento dentro do horror, fazendo com que o espectador sinta o
medo por aquela mãe em relação as situações que ela passa.
Todas as pessoas as quais a mãe recorre por ajuda a tratam de forma indiferente. Desde
um guarda local, que ainda responde estranhamente, quase se como soubesse de algo, até o pai da
menina que, apesar de não aparecer e nem de ouvirmos sua voz, deixa claro que acredita que a mãe
está sendo “exagerada”, passando também por outro funcionário do parque e por uma mãe que,
aparentemente, acham normal ou insignificante uma criança sumir.
Algum tempo depois, a mãe consegue localizar a menina, que está no parque com um garoto,
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os dois dão um selinho enquanto a mãe observa de longe. Essa passagem é simbólica, o filme
representa todo esse medo que uma mãe tem, não apenas de se ver como mãe, mas de perder o
próprio filho, de o ver crescer, de não conseguir assumir que o mesmo não é mais uma criança. Por
isso, o filme faz essa alusão ao medo de ser deixada, de não estar mais presente na vida de um filho.
O segundo curta dirigido sozinho pela diretora foi “A mão que afaga”. O filme conta a história
de uma mulher que trabalha numa empresa como telemarketing. Esse curta tem como principal
mensagem desconstituir a ideia de que a mulher, depois que se torna mãe, nunca mais vai se sentir
sozinha. Ele é completamente sensível e doloroso retratando esse tema tão presente na vida de
tantas brasileiras que, apesar da maternidade, ainda sentem falta de uma amizade ou de uma
companhia conjugal.
O filme também retrata o aniversário de uma criança, dessa vez, a mãe resolve fazer uma
pequena comemoração em casa, e convida alguns amigos do menino. Entretanto, apenas uma menina
aparece, acompanhada de sua mãe. Além da convidada, a mãe também contrata um animador de
festa, vestido de urso, que serve para dar o tom medonho e melancólico para a narrativa.
Durante a festa, tanto as crianças, quanto as mães, não conseguem interagir muito bem.
Gabriela tem a tendência de retratar os pequenos desconfortos que podem surgir em interações
sociais, aqueles momentos em que ambas as partes acabam ficando em um silêncio constrangedor
são marcas nas narrativas da diretora. Nesse filme, até mesmo as crianças, que normalmente tem
uma maior facilidade na comunicação, são retratadas em momentos incômodos.
No fim da festa, quando as duas vão embora e o filho vai dormir, quem acaba sobrando é o
animador da festa, ainda vestido de urso. Em um momento de completo desespero e se encontrando
com a única figura masculina que ela tem contato, a mãe pergunta para o urso se ele a considera
bonita, pergunta a qual não obtém resposta, o que deixa claro a sua ânsia não só por uma aprovação,
mas principalmente, por migalhas de uma companhia.
Ao fim, o urso vai embora e acaba deixando uma de suas luvas. A última cena do curta,
mostra a mãe pegando a luva e colocando sobre sua própria mão, como se ela mesma estivesse, de
alguma forma, a confortando. Esse fim pode ser visto de forma trágica, como se a solidão fosse o
que restasse para aquela mulher, mas também pode ser interpretado de maneira poética, como se
ela encontrasse nela mesma a companhia que lhe foi negada, não em um homem, não em uma amiga
e –principalmente- não em seu filho.
O terceiro curta de Gabriela chama-se “Estátua!” e conta a história de uma moça grávida,
que aceita um emprego de babá por um pequeno período de tempo, Esse filme fala, da maneira
mais assustadora possível, sobre o medo da maternidade. A babá, no começo do curta, se encontra
com a mãe da criança e as duas apresentam divergências sobre suas opiniões acerca de crianças.
Enquanto, a que já é mãe se mostra um tanto quanto arredia sobre elas, a que está grávida assume
com certeza que “crianças são bênçãos”. Como os outros dois curtas, já temos em uma cena o rumo
definido da narrativa, que procura desmistificar a ideia de que crianças são sempre uma “bênção”.
A partir disso, vemos a babá tentando fazer uma aproximação com a garota, ainda que a
mesma ofereça uma clara resistência as brincadeiras. A medida que a narrativa vai sendo construída,
começamos a ver a criança se apegar a babá, e a mesma começar a definhar e a sentir medo da
garota, que começa a apresentar atitudes um tanto suspeitas, dando a entender que ela seria capaz
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de “matar” a criança na barriga da mãe, para ter a atenção da babá.
Toda essa tensão é construída em poucos minutos e fica completamente implícita, mas é surreal
a forma que Gabriela Amaral Almeida vai trabalhando o medo em seus filmes, pensando no dia-adia de uma mulher que é mãe, sem precisar de grandes produções ou efeitos surpreendentemente
caros.
Em seus longas, Gabriela Amaral Almeida continuou sua saga de subverter o gênero do
horror, construindo suas personagens de modo totalmente contrário ao que é visto normalmente
nesses filmes, para, propositalmente, fazer uma crítica acerca dessas manifestações de gênero.
Em “Animal Cordial”, há uma vontade direta de redefinir o papel da final girl dos filmes
slashers. O filme conta uma história em um restaurante classe média alta no centro de São Paulo,
que, prestes a fechar, tarde da noite, acaba sofrendo um assalto. No entanto, durante o assalto, os
papeis são invertidos e quem acaba perseguindo os reféns é o dono do restaurante, que é capaz de
tudo para não ter a imagem de seu estabelecimento manchada por um assassinato. A personagem
mais importante da trama é Sara (Luciana Paes), uma funcionária do local que mantém uma paixão
platônica no patrão, Inácio (Murilo Benício), e vê na situação uma forma de conseguir chamar a
atenção do mesmo.
Sara, no entanto, é construída de forma completamente antagônica a uma final girl original
dos slashers. Desde o início, ela já mostra uma sexualidade aflorada, mantendo um caso com um dos
funcionários do local e nutrindo esse desejo pelo patrão, que é casado. Conforme a narrativa vai
passando, vemos que suas atitudes vão sendo fundadas completamente na paixão que sente. Ela
não é santa, não é racional, comete diversos erros durante o filme e, em um slasher tradicional, seria
a presa perfeita. Mas para Gabriela Amaral Almeida, ela é a sobrevivente perfeita. Isso porque Sara
tem a tendência a demonstrar a personalidade de uma mulher comum, que não é completamente
devota, mas que é movida por suas emoções, sejam elas socialmente aceitas ou não.
Em “A Sombra do Pai” (2019), seu segundo longa, Gabriela também tem a intenção de
desassociar estereótipos comumente representados pelo sexo feminino. Aqui nós temos uma
definição do que poderia ser considerado “homem histérico”, pois a diretora faz questão de redefinir
esse papel em seu filme, colocando o sexo masculino como o personagem que perde a cabeça diante
de acontecimentos sobrenaturais.
O filme conta a história da família de Dalva (Nina Medeiros), uma pequena garotinha que
acabou de perder a mãe, e divide a casa com o pai, que trabalha como pedreiro numa obra, e a tia,
que está louca de amores por um rapaz. Quando a tia começa a perceber que Dalva tem um dom
mediúnico mais “potente”, ela começa a se preocupar com a criança e a tentar ensinar ela o que ela
sabe sobre os poderes, aprender a manter o controle e saber com o que mexer ou não. Enquanto
isso, o pai, depois de perder a esposa e um amigo, começa a ter contato com coisas sobrenaturais e
acha que o poder da filha é o que anda fazendo ele enlouquecer.
Aqui, Gabriela se mantém em representar na personagem da criança, não um monstro, uma
criatura frágil mais fácil de ser possuída, mas como o membro racional da família, que tenta, acima
de tudo, manter todos juntos e seguros. Enquanto os adultos, que deveriam, normalmente, ser esse
alicerce, estão cada vez mais perdidos em suas próprias paranoias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gabriela estudou o medo para entender como cria-lo, mas antes disso, também compreendeu
o gênero do horror e suas problemáticas, para poder fazer diferente em seus filmes e não deixar, de
forma alguma, que perdesse a qualidade artística e assustadora da obra. A diretora opta por escrever
suas histórias falando sobre a realidade de figuras femininas brasileiras. Ela tem cuidado em retratar
histórias como o horror da classe média que vê uma reputação acima de sua humanidade, e como a
pobreza em tempos atuais pode fazer uma família se deteriorar, pouco a pouco.
Gabriela Amaral Almeida tenta convergir as questões de gênero, raça e classe, mostrando que o
medo de um, é diferente do de outro, e que a maioria deles não é representada pelo mesmo medo
de um homem, heterossexual, branco e rico.
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ENCENAÇÃO E ENCARNAÇÃO:
A TRAJETÓRIA DAS MACUMBAS NO CINEMA BRASILEIRO DOS ANOS 1970
Eduardo Martins Zimermann Camargo 1

RESUMO: Neste artigo é traçado um panorama da macumba nas telas do cinema brasileiro dos
anos 1970. A análise escolhe a título de objeto de pesquisa filmes de realizadores como Nelson
Pereira dos Santos e José Mojica Marins, buscando nestas obras as formas de representação das
religiões de matriz afro-ameríndia. Pretende-se observar a circulação de elementos sonoros,
visuais e narrativos que transitam dos terreiros às telas, e vice-versa, destacando como a imagem
forma e deforma as características da macumba, segundo os termos estéticos do período. Assim,
partindo do terreiro enquanto lugar de saberes e artes, a pesquisa entende a macumba como uma
ciência encantada (SIMAS; RUFINO, 2018), buscando em sua tradução para o meio cinematográfico
os vestígios das tensões sociais brasileiras. Por fim, é necessário pensar os motivos que levam, no
período analisado, estas manifestações culturais e religiosas a figurar, predominantemente, em
obras dos gêneros policial e horror, ligadas em grande medida às histórias de crimes e violência.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Brasileiro; Macumba; Gêneros Cinematográficos

Abertura da Gira: introdução às mandingas do cinema brasileiro dos anos 1970
Flecha lançada por guerreiros como Nelson Pereira dos Santos, a cinematografia
brasileira do período é inventada nos caminhos da cultura popular. Armados com uma câmera na
mão e as mandingas na cabeça, fizeram do cinema um instrumento revolucionário, uma ferramenta
de poesia e política. Cantoria entoada nos rituais cinematográficos ontem e hoje.
Cinema de corpo fechado, atravessou o campo de batalha do Golpe Militar, assentado
nas estripulias de movimentos como o Cinema Novo e nas traquinagens do Cinema Marginal. Assim,
tecendo uma rede de significação que dá forma e deforma as mitologias das festas, das ruas e das
crenças. Aqui, são destacados os modos de construção do imaginário acerca das religiões de matriz
afro-ameríndia, na mídia e nas artes.
Neste cenário, “aprendemos com os múltiplos saberes que nos pegam a praticar, de
forma encruzada, a batalha como política e a mandinga como poética” (SIMAS; RUFINO, 2018, p.
107). Desta forma, empreende-se um balanço do cinema a partir da sua trajetória nos terreiros,
entendendo a macumba enquanto manifestação da cultura, tempo de encenação e encarnação do
mito. Entretanto, espaço também de disputa e tensão.
A análise, então, debruça-se sobre a década de 1970 propondo um panorama de seus modos
de representação e apropriação da cultura afro-ameríndia. Buscando nos atravessamentos entre o
estilo cinematográfico e a mitologia dos orixás um caminho para desvendar o olhar sobre o terreiro.
1
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Destacando o que cada obra revela acerca da cinematografia do recorte temporal proposto e
da mitologia traduzida para as telas. Assim, objetiva-se compreender como se materializa um
cinema inspirado nas tensões e belezas das manifestações populares. Um cinema encantado pelas
macumbas, encarnado nos anos 1970.
Fundamentação e Amarração: encantando uma ciência e um cinema das macumbas
Segundo Simas e Rufino (2018), “a expressão macumba vem muito provavelmente do
quicongo kumba: feiticeiro [...]. Kumba também designa os encantadores das palavras, poetas”.
Neste sentido, “macumba seria, então, a terra dos poetas do feitiço” (p. 5). Logo, é pensado o cinema
enquanto espaço dos encantadores de imagens, daqueles que buscaram construir uma linguagem à
brasileira, a terra dos poetas do feitiço cinematográfico.
Aqui, entende-se os seres que se juntam à roda do cinema brasileiro feito a partir das
imagens e sonoridades dos terreiros, como “[...] os matutadores das linguagens do tempo”, (SIMAS;
RUFINO. 2018. p. 10), aqueles que “desatam os nós do pensar o pensar, cismam com as existências
e conhecimentos [...]” (p. 10). Os realizadores do feitiço do cinema que se lançaram à gira, assim
disputando territórios: alguns acendendo velas aos orixás, outros lançando pedras.
É no alinhave das sabedorias de uma ciência encantada, aquelas em que nossos povos cedem
os corpos para manifestá-las, que mergulhamos. É nas perspectivas dos modos de sentir/
fazer/pensar das múltiplas presenças, culturas, gramáticas e educações das macumbas que
trançaremos nossas esteiras e nos colocaremos para espiar o cair da tarde. (SIMAS; RUFINO.
2018. p. 10)

A partir do que Simas e Rufino (2018) definem como o “complexo epistemológico das
macumbas” (p. 11), empreende-se uma vista da cinematografia do período que operava a formação
de uma linguagem encruzada no cinema: uma Câmera-Pemba onde, parafraseando Alexandre
Astruc (1948), “a mise-en-scène não é mais um meio de ilustrar ou de apresentar uma cena”, mas um
verdadeiro ponto riscado, em que “o autor escreve com a câmera”, como a entidade escreve com a
pemba.
O cinema é outra encruzilhada onde a magia acende seus encantos, mais do que isso, é
também campo de batalha. Já que “a macumba é ciência, é ciência encantada e amarração de
múltiplos saberes” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 12), e “amarração é o efeito de, através das mais
diferentes formas de textualidade, enunciar múltiplos entenderes em um único dizer” (p. 14), ata-se
a macumba à análise fílmica que “[...] se articula a considerações temáticas particulares, em especial
a relação entre o estilo dos filmes e as formas de representação próprias à cultura popular” (XAVIER,
2007, p. 19).
Cinema Brasileiro: trajetória nos terreiros ao longo dos anos 1970
As religiões de origem afro-ameríndias, como o Candomblé e a Umbanda, atravessam a
história do cinema brasileiro. Manifestaram-se com presença forte na década de 1960, em clássicos
como Barravento (Rocha, 1962) e À Meia-Noite Levarei Sua Alma (Marins, 1964), experimentando
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profundas transformações nos modos de representação já nos anos 1970.
Em muitos casos, porém, a apropriação de tais símbolos foi realizada de forma ambígua ou
contraditória, tomando estas manifestações enquanto signo da alienação. De qualquer forma, vale
lembrar que “parcela importante da legitimidade social que a cultura negra do candomblé desfruta
hoje foi gestada a partir de uma nova estética formulada pela classe média intelectualizada do Rio
de Janeiro e de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970 [...]” (PRANDI, 2004, p. 224).
Logo, que estética seria esta e como ela firma suas imagens no cinema dos anos 1970?
Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol seriam dignos representantes da década de
60. Nessa esquematização, despontavam como exemplos claros da crítica à alienação pelo
misticismo. E O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro [1969] era apontado como
ponto de inflexão, no caso particular de Glauber. O panorama era mais amplo e localizava o
termo final dessa tendência à adesão ao popular na proposta de Nelson Pereira dos Santos,
cristalizada em O Amuleto de Ogum [1973-74] (sua versão mais feliz) e Tenda dos Milagres
[1977] (versão caricatural e doutrinária). (XAVIER, 2007, p. 25)

Assim, filmes como O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (Rocha, 1969), marcariam
o período com uma tonalidade essencialmente paradoxal quanto às manifestações religiosas, ora
acendendo velas, ora lançando pedras. Enquanto o fez, abria caminho e anunciava uma “adesão ao
popular” (Xavier, 2007), que atuaria na formação de um cinema brasileiro enraizado em sua própria
cultura, inclusive nos terreiros.
Logo, em O Amuleto de Ogum (Santos, 1974), as manifestações religiosas ocupam papel
central no roteiro, embora envelopadas por uma trama de crime e violência. Nesta obra, a narrativa
é permeada por cenas da religião, que dão o tom fantástico da história. Assim, contribuindo no
desenvolvimento de um personagem misterioso, senão mágico. Este longa-metragem é divisor de
águas na trajetória do realizador, Nelson Pereira dos Santos, pois apresenta um novo olhar do autor
para a cultura popular, que irá contribuir na formação do imaginário que cerca a macumba.
Quando eu fiz Rio, 40 graus, eu passei quase um ano andando pela favela, visitando o grupo
de jovens, indo às sessões de macumba e frequentando práticas religiosas de mensagens e
despachos. Porém, minha câmera não filmou nada disso. Eu ignorava completamente a visão
religiosa do povo, assim como a própria visão de mundo deles. A realidade que eu buscava
não era a que estava diante da câmera, mas sim o modelo que eu tinha na minha cabeça. E era
isso o que acontecia no cinema brasileiro. (BERABA, 1975, p. 3, apud SADLIER, 2012, p. 86)

Nelson Pereira dos Santos, enquanto coloca em cena um conflito bastante contemporâneo,
acaba por resgatar vestígios de uma narrativa mitológica, que ilustra a batalha de Ogum. Já que,
“Ogum e Xangô nunca se reconciliaram. Vez por outra digladiavam-se nas mais absurdas querelas.
Por pura satisfação do espírito belicoso dos dois. Eram, os dois, magníficos guerreiros. (PRANDI,
2018). Trecho que facilmente passaria por uma sinopse do filme em questão.
No entanto, mesmo O Amuleto de Ogum (Santos, 1974), que anuncia tais transformações nos
modos de olhar dos cineastas, ainda assim preserva algumas das contradições que marcaram os
anos 1960 chegando até a década seguinte. É simbólica uma das imagens afamada pela câmera do
cineasta, que parece ecoar de outra, semelhante, oriunda da década anterior. Um gesto de violência
que atravessa os tempos: o ato de chutar a macumba.
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Figura 1: À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964)

Figura 2: O Amuleto de Ogum (1974)

Embora Nelson Pereira dos Santos coloque na tela a exuberância das manifestações
populares, sua câmera ainda mantém um posicionamento ambíguo, comentando a religião com
certa agressividade. Visão bastante presente nos anos anteriores e que somente muito tempo
depois será questionada, já que ainda hoje as manifestações religiosas de matriz afro-ameríndias
sofrem com o preconceito e a violência.
Se na infância, “Mojica gostava de se fantasiar de vampiro, com longas unhas e dentes
de papelão” (BARCINSKI, 2015, p. 62), é também naquela fase da vida que o misticismo passa a
encantar o cineasta, tema que o assombraria em toda a carreira. Bem como é aí que encontra-se
o elo com o terreiro na surpresa de presenciar os rituais das religiões de matriz afro-ameríndia.
Mojica encena a reinvenção do gênero com seu personagem, onde segundo Melo (2011) “a marca
maior na personagem Zé do Caixão é a do próprio autor José Mojica Marins” (p. 198). Destaca o
mesmo autor que, “vimos que o criador e criação se misturam na trajetória dessa personagem e que,
na sua gênese, a vivência e sentimentos do autor foram marcantes” (p. 198).
Desde pequeno ele se interessava por tudo que dizia respeito ao sobrenatural. Era uma época
em que as crianças se reuniam nos campinhos de várzea, ao cair da noite, para contar histórias
sobre almas penadas e lobisomens. Na Vila Anastácio havia vários terreiros de macumba e
candomblé, e não foram poucas as vezes em que o menino subiu numa árvore para observar
os pais de santo e as pombagiras rodando ao som dos tambores. (BARCINSKI, 2015, p. 63)

Agora, é com Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) que o cineasta busca exorcizar a
imagem do coveiro que veio carregá-lo no pesadelo de cuja matéria onírica modelou Zé do Caixão. O
filme começa “exatamente onde termina À Meia-Noite Levarei Sua Alma: Zé do Caixão é encontrado
pelos moradores da cidade junto ao túmulo de suas vítimas, desfalecido” (BARCINSKI, 2015, p. 187).
É a partir daí que recomeça sua busca pela “mulher perfeita”.
Mojica propõe-se um projeto muito mais elaborado do que o primeiro filme da trilogia,
apelando para recursos virtuosos da linguagem cinematográfica. Colocando na narrativa efeitos
especiais que tornam a obra plasticamente audaciosa, mas novamente, atacando às gargalhadas e
estrepulias as religiões, desdenhando as crenças do povo. Feito que tornara-se sua marca registrada.
Zé do Caixão zomba não só dos mortos, mas também do “povo do mato”, que, na verdade,
é o próprio povo de Mojica, o público-alvo de seu filme. Mojica, afinal, fazia cinema para o
lumpemproletariado, para seus vizinhos no Brás, na Vila Anastácio e de Casa Verde, para
os motoristas de ônibus, operários e faxineiras que frequentavam sua escola. (BARCINSKI,
2015, p. 171)
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Nesta busca por traduzir manifestações populares para a tela, ora ideologicamente ora
culturalmente, como percebe-se, por exemplo, na relação entre os filmes de Glauber Rocha e Nelson
Pereira dos Santos, operam disputas na ordem do discurso mediadas pelo pensamento social da
época. Assim, a obra de um mesmo realizador transita de um entendimento ao outro, como percebe
Bernardet (1985) ao investigar a produção de Geraldo Sarno a partir de uma análise comparativa
do filme Viramundo (1965) e Iaô (1974), onde ao comparar a abordagem do diretor em cada obra
no que tange à representação das religiões de origem afro-ameríndia, “o que era alienação virou
resistência cultural” (p. 151).
Pois, em Viramundo (Sarno, 1965), o cineasta coloca em tela as idas e vindas dos migrantes
que diariamente descem na estação de trem da capital em busca de melhores condições materiais.
O filme reserva grande parcela de seu tempo ao comentário acerca das religiões, propondo uma
montagem paralela entre os rituais pentecostais e umbandistas, onde os “operários, desempregados,
sem organização social que lhes permita lutar e defender seus direitos, ou afundados numa ideologia
considerada pequeno-burguesa, mergulham na religião, no transe catártico, na alienação, no ópio
do povo” (BERNARDET, 1985, p. 23).
Portanto, a narrativa cíclica iniciada com a chegada na estação, passa então a elencar os
desafios e desencantos dos operários que enfrentam a cidade, o que de corte em corte, leva-os até
a sequência da religião, última parada antes de outra cena na estação, quando desamparados se
vão, enquanto outros chegam recomeçando a mesma história para além do filme. Logo, na obra a
religião, seja pentecostal ou umbandista, pode ser interpretada como um derradeiro apelo, antes de
regressar para a terra de origem.
Dessa maneira, Geraldo Sarno com o conjunto de sua obra revela diferentes matizes das
formas de representar a cultura popular no cinema. Se, por um lado, “aqui, ao nível da tese, o
realizador de Viramundo rejeita a umbanda tanto quanto o pentecostalismo” (BERNARDET, 1985,
p. 30), lembra Bernardet (1985) que os modos de filmar escolhidos pelo realizador acabam por,
paradoxalmente, promover certa simpatia do público em face da umbanda, já que embora ambos
os cultos sejam colocados lado a lado na montagem paralela, o ritual pentecostal é definido pela
câmera como autoritário.
Sarno estava desde a década de 1960 semeando, então, o que viria a colher nos anos 1970,
já que “[...] quando, uns oito anos mais tarde, interpretará o candomblé de forma extremamente
positiva no seu documentário Iaô, não estranharemos, porque os germes dessa positividade estão
presentes aqui, apesar da negatividade da interpretação” (BERNARDET, 1985, p. 30-31).
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Figura 3: Iaô (1974)

É na década de 1970 que ocorre um mergulho no transe enquanto experiência estética. No
caso específico de Iaô de Geraldo Sarno, Bernardet (1985) salienta que “o documentarista tenta
romper essa distância e se integrar ao que filma, tenta uma coincidência com o que filma; o filme não
proviria de seu saber antropológico ou sociológico, mas de seu envolvimento pessoal nos rituais” (p.
152). Propondo uma valorização dos aspectos culturais do terreiro que começam a se diferenciar
do entendimento da década anterior, embora ainda guarde certo distanciamento e objetividade.
O cineasta não quis tanto chamar atenção sobre si e sobre o fato de que participava de rituais,
quanto assinalar uma forma de relacionamento com a comunidade religiosa que filmava. O
olhar puramente exterior não é aceito, o cineasta tem que se integrar parcialmente que seja,
àquilo que filma. (BERNARDET, 1985, p. 152-153)

Encerrando os trabalhos: considerações finais
“A partir das sabedorias aqui reivindicadas não há batalha sem mandinga e mandinga sem
batalha” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 105), tampouco nesta conjuntura há cinema sem mandinga, ou
mandinga sem cinema. Assim, o próprio realizador cinematográfico transforma-se em um agente
das mandingas saídas dos terreiros da cultura para os terrenos do cinema. “Neste sentido, podemos
atar, provisoriamente, o ponto de que a mandinga é também a batalha que se dá invocando múltiplas
temporalidades, espacialidades, dimensões e as suas diferentes formas de interação” (SIMAS;
RUFINO, 2018 p. 106).
Logo, desta forma, pode-se entender também o ofício do cineasta, mestre das temporalidades,
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espacialidades e dimensões. Onde, “os velhos jongueiros contam que uma das artimanhas de alguns
mandingueiros é a capacidade de ter a vista forte, ou seja, enxergar aquilo que convencionalmente
não se enxergaria” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 106), pode-se pensar também a atuação dos cineastas
que, desbravando o cinema brasileiro com sua “vista forte”, revelam as manifestações mais
entranhadas na cultura popular, jogando a luz do cinema naquilo que convencionalmente não se
enxergaria.
Neste sentido, “ter a vista forte refere-se à capacidade de credibilizar as possibilidades
emergentes do invisível” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 106), colocando em tela manifestações
populares como os candomblés e as capoeiras, enveredando pelas formas de escrita cantadas nos
terreiros, batucadas nos tambores. Porque, afinal, para fazer cinema nestas terras, é preciso ter
vista forte para credibilizar as batalhas emergentes.
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UMA ANÁLISE SOBRE A NARRATIVA DE O PRIMEIRO DIA (1999)
E A SUA GEOGRAFIA SOCIAL
Giovanni Rei Ribeiro Ojeda1
Allana Calil Dotto Silva2
Leonardo Gomes Esteves3
RESUMO: A comunicação propõe uma reflexão em torno dos estudos da narrativa cinematográfica
que compreendem os múltiplos enredos que se conectam por meio da trama de suas personagens.
O objeto a ser explorado aqui é o filme de longa-metragem O primeiro dia (1999), de Walter Salles
e Daniela Thomas, que aborda a virada do milênio na cidade do Rio de Janeiro sob a perspectiva da
violência contemporânea e da diferença de classes entre o morro e o asfalto. Pretende-se abordar
esta obra a partir da ideia de uma narrativa interconectada, apresentada pelos conceitos de network
narrative de David Bordwell (2008), thread structure de Evan Smith (1999-2000) e narrativa polifônica
de André Setaro (2007). Trata-se de prospectar sobre novas possibilidades de compreender a
estrutura narrativa complexa, condicionando seu estudo à filmografia brasileira, pouco visada em
prospecções sobre o assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas; Cinema brasileiro; Narrativa interconectada.
Introdução
Nos últimos anos do século passado, um número de filmes trabalhou seus enredos a partir de
histórias múltiplas, provocando na década seguinte boas reflexões no campo teórico e habilitando
o desenvolvimento de uma filmografia específica. No caso do cinema brasileiro, cabe a O primeiro
dia (1999), de Walter Salles e Daniela Thomas, o possível título de inaugurador dessa tendência no
período. Neste longa-metragem, há duas histórias paralelas que dominam o desenvolvimento do
enredo, convergindo ao fim.
Ainda que tenha sido examinado com muita atenção pelos críticos à época, em larga cobertura
pela imprensa, o longa-metragem não poderia ter provocado muitas prospecções sobre sua
construção narrativa quando de seu surgimento: levará ainda mais alguns anos e uma safra de filmes
para consolidar algo como uma tendência e despertar a atenção de pesquisadores interessados no
estudo das narrativas. Os repertórios utilizados nas pesquisas estrangeiras de maior expressão
sobre o assunto não absorveram O primeiro dia e, portanto, não poderiam pensar as motivações que
levaram a obra a optar pela estrutura das histórias múltiplas.
De forma a preencher uma lacuna vigente nos estudos dominantes sobre o tema, este
trabalho pretende desvendar o discurso que está por trás deste recurso narrativo no filme citado.
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É, portanto, o caso de discorrer sobre uma identidade para as histórias múltiplas. Nossa hipótese
é a de que em O primeiro dia o recurso é utilizado como uma maneira para caracterizar aspectos
geográficos-sociais da cidade do Rio de Janeiro, divergindo de uma concepção mais genérica e
aplicável a qualquer contexto.
Nosso percurso começa com um desenvolvimento teórico sobre as histórias múltiplas,
abarcando nomes como David Bordwell, Evan Smith e André Setaro – todos responsáveis por
análises sobre o assunto publicadas já neste século –, a partir da proposição de uma narrativa
interconectada. Em seguida, apresentaremos O primeiro dia enfocando sua identificação com a
cultura da violência vigente no Rio de Janeiro do final do século passado. Logo depois, tentaremos
meditar sobre a narrativa interconectada empregada no filme de Salles e Thomas.
Histórias múltiplas e narrativas interconectadas
O estudo das narrativas remonta ainda ao início das civilizações, na tentativa de decupar sua
estrutura e morfologia entre diferentes grupos, formados conforme meio, gênero e ritmo. Passando
pela tragédia, o teatro, a ópera e a literatura, é preciso destacar o crescimento vertiginoso da mais
caçula das sete artes que, apesar de ser relativamente nova, não fica muito atrás nessa discussão.
Isso porque o cinema pôde emprestar algumas das características das suas irmãs para que pudesse
traduzi-las e desenvolver uma linguagem própria. Desde então, uma extensa gama de pesquisadores
se debruça para destrinchar as incontáveis modalidades e variantes da narrativa cinematográfica.
Divididas em primeiro nível entre narrativas simples e complexas, outras divisões e subseções
consequentes de cada atribuição não tardaram para ser encontradas. Na contemporaneidade, por
sua vez, o segundo modo tem proporcionado grandes desdobramentos. Ainda no início dos anos
1990, ocorreu um fenômeno de complexificação pela narrativa audiovisual, produto de uma série de
fatores como a inserção de novos nomes na indústria, as experimentações anteriores pelo cinema
de autor, a televisão seriada de canais independentes etc. Desde os filmes de arte até os blockbusters,
tivemos um grande volume de obras com storytellings mais intricados no cinema e na televisão. Neste
artigo, iremos focar em um destes modelos de narrativa complexa: os filmes de enredo multi-plot;
em especial, aqueles que se desenvolvem através de múltiplas histórias interconectadas.
Como o próprio nome sugere, os filmes multi-plot (histórias múltiplas) são aqueles que têm
plots (tramas) desenvolvidos entre múltiplas linhas narrativas, onde as suas ações são geralmente
distribuídas entre mais de um ou vários personagens protagonistas. Essas histórias, que se
apresentam de modos distintos, também podem ter seus próprios segmentos e desfechos, uma vez
que possuem breve grau de interdependência.
Robert Altman, grande expoente desse estilo narrativo, é também nitidamente o seu principal
precursor uma vez que, através dos trabalhos desenvolvidos ao longo de toda a sua carreira, ele foi
apontado como referência nas produções de inúmeros cineastas ao longo dos anos 1990 e 2000.
Como exemplo, podemos destacar Nashville (1975), filme de quase três horas envoltas por música
country e gospel, cuja trama apresenta o cotidiano de 24 personagens interconectadas pela cidade
de Nashville em meio aos preparos de um comício eleitoral.
A filmografia de Altman conta ainda com uma série de obras em cima dessa mesma estrutura
de narrativas interligadas, como M*A*S*H (1970), A wedding (1978), Short cuts (1993), Prêt-à-porter
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(1994), The company (2003) e Prairie home companion (2006). Filmes que contam não apenas com
grandes elencos em um arranjo multiperspectivo, mas também com personagens paralelas cujas
tramas simultâneas e realmente independentes são os grandes responsáveis pela construção
polifônica da narrativa – dando assim um passo além dentro da escrita multi-plot.
Nesse quesito, David Bordwell é quem detém, até então, o conceito mais bem recebido e
referenciado pela comunidade acadêmica entre as prospecções teóricas. Em The way Hollywood tells
it: story and style in modern movies (2006) e Poetics of cinema (2008), o autor realiza um denso estudo
daquilo que chama de network narrative (em tradução livre, narrativa em rede), filmes que contam com
múltiplos personagens protagonistas em linhas narrativas independentes, de projetos “amplamente
dissociados um do outro, ou apenas contingentemente ligados” (2008, p. 192, tradução nossa)4. Com
aproximadamente o mesmo peso e importância, os fios narrativos são, deste modo, entrecruzados
pelo decorrer da história gerando entre si conexões participativas em rede provocadas pelo acaso e
a coincidência.
Assim, o conceito de network narrative se estabeleceu entre outras chancelas, tendo como
principal referência o cinema clássico hollywoodiano e o cinema europeu, com destaque a Magnolia
(1999), de Paul Thomas Anderson, Les passagers (1999), de Jean-Claude Guiguet, entre uma série de
outros. Essa conceituação, por sua vez, não foi a primeira.
Alguns anos antes, Evan Smith desenvolveu em um artigo o conceito de thread structure
(estrutura em fio), de maneira bastante similar ao que Bordwell faria anos depois. Segundo Smith,
esse modelo narrativo se desenvolve através da presença de “vários protagonistas genuínos (...)
Embora essas histórias se cruzem em alguns pontos, cada uma apresenta uma premissa dramática
diferente” (1999-2000, p. 90, tradução nossa)5. A narrativa em thread, portanto, é formada por um
conjunto de fios narrativos paralelos interligados apesar das suas individualidades, podendo saltar
entre tempo, espaço ou pontos de vista.
Uma série de outros conceitos despontaram ao longo dos últimos anos sobre este mesmo
artifício, pelas alcunhas de hyperlink cinema (cinema de hiperlink), parallel narrative (narrativa
paralela), crossed path films (filmes de caminhos cruzados), criss-crossers narratives (narrativas
entrecruzadas), converging fates films (filmes de destinos convergentes), multiperspective narratives
(narrativas multiperspectiva) etc. Entretanto, ao acompanhar a prospecção desses e de tantos
outros pesquisadores que se debruçaram sobre o tema, é notada uma certa lacuna científica. Isso
porque todos esses estudos são originários da língua inglesa e não possuem referências traduzidas
ao português.
Possivelmente, o primeiro a tentar preencher essa lacuna foi André Setaro, pesquisador
baiano que desenvolveu brevemente o que chamou de narrativa polifônica: filmes com um
“número de ações apresentadas que confere uma feição coral à narrativa” (SETARO, 2007), onde
acontecimentos múltiplos se entrelaçam sem entrar em minúcias. Há aqui, porém, duas implicações.
A primeira é o laconismo da análise, que em seus exames se configuram mais como uma ideia ou
um relato, sem estabelecer fundações sólidas, aprofundadas e de fato científicas à pesquisa. Já a
segunda, e mais importante, é que assim como os demais pesquisadores, ele também considera
4
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2008, p. 192).
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como exemplar de análise os mesmos filmes recorrentes estadunidenses ou europeus (exceto raras
exceções de destaque pelo dito “cinema estrangeiro”).
É a partir dessa fragilidade que buscamos não só trazer essa discussão à língua portuguesa,
mas principalmente fazer isso a partir de uma ótica latino-americana, colocando no centro da questão
obras até então ignoradas. O objetivo é destacar, deste modo, as particularidades, a identidade e o
próprio fazer fílmico brasileiro. Para tanto, definimos a narrativa interconectada como aquela cujo
enredo tem uma construção poliperspectiva, onde a sua estrutura é formada não apenas por um, mas
múltiplos arcos dramáticos distribuídos entre uma multiplicidade de personagens protagonistas.
Protagonistas esses que, apesar de seguirem seus próprios fios narrativos independentes, têm
suas tramas conectadas, cruzadas ou emaranhadas com a de outros protagonistas em uma série de
incidentes coordenados pela incontingência matemática.
Neste modelo narrativo, as múltiplas histórias paralelas das personagens são responsáveis
por enredar uma grande narrativa multiforme, meticulosa e densamente esquematizada. Isso porque
as linhas narrativas, postas individualmente em tela, podem ser entrelaçadas por meio de temáticas,
relações em comum, espaços geográficos, eventos ou fatores externos, dilemas pessoais, efeitos de
ação e reação ou acontecimentos contingentemente interligados. Uma lógica poliperspectiva de
intrincamento espaço-tempo-sensorial das incontingências.
Tendo abordado o conceito das histórias múltiplas, contemplando alguns exemplos
filmográficos e o desenvolvimento teórico por autores que deram fôlego ao assunto no início deste
século, faz-se necessário prospectar sobre um objeto mais próximo. Nos debruçaremos a partir de
agora sobre um filme brasileiro que é contemporâneo a alguns resultados de grande envergadura
no cinema hegemônico, mas, diferente deles, não está presente nos estudos citados acima.
O primeiro dia (1999) e a violência como um traço identitário
O primeiro dia (1999), escrito e dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, compreende
um dos dez filmes que integram a série 2000 visto por... da produtora francesa Haut et Court em
conjunto com o canal Arte. Este grupo de filmes objetivava expor perspectivas a respeito da virada
do milênio em países de diferentes continentes. O longa, que aborda o tema proposto na cidade do
Rio de Janeiro, é a segunda parceria entre os diretores que, anteriormente, realizaram em conjunto
Terra estrangeira (1995). A dupla se destaca em um cenário que aflora no início da década de 1990,
em boa parte beneficiado pela implementação da Lei do Audiovisual (1993). Em outras palavras,
trata-se de um título e de cineastas que compõem um novo ciclo cinematográfico que surge no país
após os anos Collor, a chamada “retomada”.
O enredo converge as histórias de Maria (Fernanda Torres), uma fonoaudióloga de classe
média que mora nos entornos de uma favela, e João (Luiz Carlos Vasconcelos), um presidiário fugitivo
jurado de morte. Apesar de divergentes, o rumo dos dois personagens se cruza após uma série de
eventos. Desse modo, os diretores, através de demasiada diligência, materializam narrativas que
representam a busca por uma afinidade com a realidade em meio ao “caos identitário causado pelo
governo Collor”6.
6
Entrevista de Walter Salles e Fernanda Montenegro para a 42ª Mostra de Cinema de São Paulo. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=AcUf7XfV984. Acesso em 24.04.2021.
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Convém observar que tal anseio em conectar-se com a realidade não deixa de resgatar certos
valores trabalhados pelo Cinema Novo e sua necessidade de pensar a diferença entre classes; o
morro e o asfalto; um Brasil marcado pela fome e pela violência, disposto a descortinar suas mazelas
sociais para a câmera. Em O primeiro dia, a violência emerge como um aspecto que atravessa tanto a
favela quanto a classe média. É um elemento onipresente, que assenta uma condição estrutural que
não irá mudar com a virada do milênio. O uso de não-atores em toda a figuração de O primeiro dia
é outro fator que remete ao cinema moderno, escolha já presente em Central do Brasil (1998): “(...)
sempre me lembro que uma das lições fundamentais do cinema novo é de que é necessário colocar
o rosto brasileiro na tela” (OLIVA, 1998. p 12), observa Walter Salles à época.
Rosto brasileiro, alma carioca. O filme franco-brasileiro, em confluência com o Cinema Novo,
procura estampar um Brasil degenerado pela brutalidade e pela diferença social. A breve distância
geográfica entre o bairro do Leme e a favela do Chapéu-Mangueira é transformada em um labirinto
caótico que dificulta determinado olhar para a face menos favorecida, onde “a realidade lá em cima
é mais bruta do que se pode supor no asfalto” (ESCÓSSIA, 1999. p 63), argumenta Salles. Dito isso,
é plausível discutir o emprego da capital carioca como uma das personagens determinantes para o
desenvolvimento do enredo. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira que apresentou historicamente
a tensão entre morro/asfalto como um aspecto intrínseco ao cartão postal.
Quanto ao retrato da hostilidade na tela, Salles e Thomas não são explícitos e recorrem a
complementos sonoros e sugestões. Em algumas situações são apresentadas pistas do que pode
ou vai acontecer, embora a violência jamais seja de fato mostrada. Um exemplo é a cena em que o
personagem João encontra Francisco (Matheus Nachtergaele) para matá-lo. São exibidos planos em
que há a presença de uma arma de fogo e desenvolvem um diálogo que conduz o instante à tensão
pré-assassinato. Porém, os diretores não mostram o momento exato da execução. O espectador,
como testemunha, é impedido de acompanhar o desenvolvimento do ato pela imagem de fundo
preto, que dissimula a violência; mas é ressarcido pelo som do disparo, que figura como um veredito
do ato.
Tal dispositivo, da sugestão sonora, é ainda disposto em outras situações e com finalidades
diferentes, como nos primeiros minutos do filme. Na cena, Francisco, ao entrar em um depósito de
armas, usa o estouro de um saco plástico com ar para reproduzir o ruído de um disparo e, assim,
chamar a atenção do policial, que se assusta com o barulho. Há também a utilização de fogos de
artifício como recurso sonoro para remeter ao som de tiros e causar pânico em Maria, fechada em
seu apartamento.
*****
“É o ano 2000, João. Nós vamos acabar com eles. É a última noite, tá chegando a nossa vez”,
diz Vovô (Nelson Sargento), um presidiário assassinado logo no início do filme e, nessa fala, parece
soar como estereótipo da esperança e, também, da loucura. Na angústia que cercava os anos 90
e a falta de perspectiva causada pela intensificação da violência, exclusivamente os desvairados
comprariam a fantasia de melhora. O final do filme parece ampliar esse sentido. Maria e João
finalmente aparentam ter se redescoberto no novo milênio, dando um novo fôlego à esperança
de que as coisas poderiam mudar. João, porém, é executado momentos após esboçar um sorriso
enquanto observava Maria ao mar. O longa-metragem enquadra a ânsia de uma transição que vai
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além do milênio, em relação a uma terra que não alcança a sua estabilidade, mantendo as rachaduras
de uma cidade partida.
A narrativa interconectada a partir de questões particulares
Quando escreveu Cidade partida (1994), Zuenir Ventura pretendia – além de retratar
a gênese da violência e desigualdade social no Rio de Janeiro – prolongar a vida das 21 pessoas
assassinadas na chacina de Vigário Geral. A favela, situada no extremo norte da cidade carioca,
foi cenário do confronto entre 36 homens armados contra moradores inocentes da comunidade.
Seus corpos, expostos na rua em gavetas metálicas, capturados pela mídia do modo mais gráfico, é o
retrato preciso das duas cidades descritas por Ventura.
O jornalista, que vivenciou a favela ao lado dos seus residentes por dez meses, encontrou
ali uma imensa distância com os relatos apanhados sobre o Rio pela década de 1950. A segregação
social, até então amenizada pelo clima de boa convivência entre as classes nos anos dourados, veio
a eclodir suas problemáticas apenas anos depois. Como resultado, as fronteiras estabelecidas entre
morro e asfalto teceram um apartheid social irreparável, responsável pela manutenção da exclusão
da massa marginal.
Essa mesma temática é encontrada em Notícias de uma guerra particular (1999), documentário
de João Moreira Salles e Kátia Lund, produzido lado a lado com O primeiro dia. O filme relata o
cotidiano da favela do morro Santa Marta, atravessada pela guerra ao tráfico sob a perspectiva de três
grupos: policial, traficante e morador. Através de uma série de depoimentos, o longa se forma como
um mosaico de narrativas, criado pelos paralelos entre essas vivências em meio a violência da então
“cidade maravilhosa”. Um compilado de pontos de vistas coexistentes de um lugar compartilhado,
assim como o livro de Ventura e o filme de Walter Salles e Daniela Thomas.
As referências aqui não são aleatórias: “Ficamos buscando a história influenciados pelo livro
Cidade partida, de Zuenir Ventura, e pelos textos do psicanalista Jurandyr Freire Costa sobre como
a obsessão na questão amorosa por parte da classe média era uma forma de alienação”, explica
Daniela Thomas (ALMEIDA, 1999, p. 14); “Filmamos em três semanas, enquanto eu participava das
filmagens de Notícias de uma guerra particular, sobre a violência nos morros do Rio de Janeiro. Muita
coisa que está no filme foi retirada dessa experiência” (ibidem, p. 14), observa, por sua vez, Walter
Salles. A citada cena no depósito de armas que abre O primeiro dia é uma locação em comum entre
os dois longas-metragens. Tanto para o livro, quanto para o documentário e a ficção, a alienação da
classe média e a violência das favelas são o contraste que pavimenta a caracterização de uma cidade
que, na verdade, são duas.
Mais importante que a própria data de ano novo sustentada pelo título da obra, em O primeiro
dia o agente instigador responsável pela condução da história de Maria e João é mesmo a metrópole
carioca e suas questões sociais – principalmente aquelas ressaltadas pelo contraste dessas
jornadas. Dispostos cada qual em sua própria linha narrativa independente, a trama paralela desses
dois protagonistas funciona como um catalisador das perspectivas cotidianas vividas por morro e
asfalto do Rio de Janeiro – que emprega diferentes valores e sentidos a peças que teoricamente
seriam iguais.
No filme, o barulho que convida o morro para assistir à queima de fogos, é o mesmo que assusta
o asfalto que desconhece o som real de um tiro. A liberdade que o morro conquista com dificuldade
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e suor, é a mesma que, em demasia, torna o caminho do asfalto sem rumo e vazio. Enquanto para o
morro vida se resume em lutas, o asfalto pensa se a vida vale uma luta qualquer ela seja.
Se a cidade é partida, como propõe Ventura, é possível prospectar sobre os problemas de
comunicação entre suas partes, o abismo social entre classes e as consequências. A comunicação é
rarefeita mesmo no interior de cada classe. Maria descobre que foi deixada por seu marido, Pedro
(Carlos Vereza), através de um bilhete escrito por ele e pendurado no espelho do banheiro. Maria,
por sua vez, é uma fonoaudióloga que está encarregada de auxiliar na comunicação verbal de um
aluno surdo. Já Francisco é ignorado pelo filho ao chegar na comunidade onde este vive com a mãe.
Não visita muito a família, mas é assassinado na casa da ex-mulher após tentar, pela última vez,
alguma aproximação. João tem seu companheiro de cela, Vovô, assinado no presídio.
Retomando a ideia dos ruídos e problemas comunicacionais as quais rodeiam a narrativa,
há ainda a situação de Maria, que, após a partida de Pedro, recorre ao serviço de telemensagem
na tentativa de contactá-lo. Essa função se aproxima da ideia de telefone sem fio, já que se tem a
intervenção de uma terceira parte (desconhecida de ambos) transcrevendo a mensagem para que
ela alcance o receptor. Assim, consequentemente, perturbando a perspectiva do recado original e
proporcionando possíveis falhas no entendimento. Outros exemplos que caracterizam obstáculos
de comunicação estão nos minutos iniciais e no diálogo improvável entre a mimese de um cão
esfomeado feita por um homem e Francisco em meio a escombros. A cacofonia de seus grunhidos
revela um estado primitivo, de comportamento animalesco, que busca através de latidos e gestos
bestiais estabelecer uma linha de comunicação. Em outro extremo, o da comunicação econômica,
está a personagem de João, que apresenta personalidade reclusa e calada, que se esforça, por meio
de poucas palavras e olhares, para transmitir seus pensamentos e ideias de forma contida.
São segmentos como estes sobre falhas de comunicação que se encarregam de evidenciar o
distanciamento entre as figuras postas pelo longa. É justamente nesses pontos de desencontro que a
narrativa interconectada se apresenta pela estrutura do roteiro, seções cujo formato soa familiar ao
público latino-americano em sua afetividade pela linguagem das telenovelas. Para esse comentário,
faz-se necessário destacar a contribuição de João Emanuel Carneiro como roteirista do filme, uma
vez que seu trabalho irá se encaminhar nos anos seguintes às novelas brasileiras, obtendo grande
êxito. Nestes trabalhos para a televisão, a narrativa parte invariavelmente do trabalho concomitante
entre uma gama de personagens, separados por núcleos participativos comumente interligados por
um espaço em comum.
Em larga escala, portanto, não há como pensar O primeiro dia sem que a própria cidade do
Rio de Janeiro seja posta como uma espécie de terceira protagonista da trama. É a sua geografia
bucólica que se encarrega de interligar por meio de contrapontos os dois protagonistas do enredo,
que somente terão suas histórias diretamente ligadas no terceiro ato, quando João encontra Maria
no terraço do seu prédio e sela em um abraço a sua outra metade. A ação não é apenas de redenção
para os dois, mas também de conciliação entre as partes: centro e comunidade, topo e base.
Assim, a polifonia da trama se torna uníssona e a imensa esquematização arquitetônica, que
antes se via à distância, agora desenha uma só passagem. Não parece haver analogia melhor que a do
abraço: os personagens/a trama, ainda que independentes pelo enredo, finalmente convergem em
um breve fio retorcido. As ações que os jogaram em suas jornadas, matematicamente distribuídas
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e coordenadas pelas horas postas em tela, incidem naquele momento preciso. O resultado das suas
escolhas e caminhos não poderia ser outro senão suas posições naquele instante onde João e Maria
se salvam. Roteiro, aqui, é cálculo; e o seu enredo é o resultado dessa operação.
Conclusão
O exercício da narratologia na sétima arte é responsável por uma sorte de combinações
linguísticas – desde o cinema clássico, passando pelo cinema de autor, até o cinema contemporâneo. A
reorganização dessas novas formas narrativas, replicadas tanto pelos filmes de arte/independentes,
quanto pelos blockbusters¸ é o que determina todas as questões levantadas pelo percurso desta
pesquisa. No cinema brasileiro isso não foi diferente, ressaltando aqui a construção poliperspectiva
presente em O primeiro dia.
Em meio à fase da “retomada”, o filme se utiliza da narrativa interconectada para traçar
paralelos entre as jornadas de Maria e João, enquanto destaca as barreiras entre o morro e o asfalto
cariocas erguidos pela violência urbana. Uma construção multiperspectiva colocada aqui para
realçar a diferença entre os pontos de vista mais pelos seus desencontros, do que pelo encontro
propriamente dito.
Como um ensaio decidido a dissecar as necessidades de uma cidade partida, a narrativa
interconectada se apresenta como um artifício para os dois personagens protagonistas e também
para o próprio Rio – que por si mesmo é o terceiro protagonista do filme. É pelo espaço geográfico
e suas questões sociais que o roteiro constrói a sua história principal, colocando na grande tela
assuntos que investigam suas relações e coexistências.
Assim, em O primeiro dia a cidade justapõe diferentes perspectivas sobre seus assuntos mais
urgentes, um arranjo possibilitado e conferido justamente pela escolha da narrativa interconectada
como artifício ao roteiro. O enredo, que entrecruza a vida de dois protagonistas tão distintos, tem
como intermédio a cidade do Rio de Janeiro e sua configuração social – e somente através dela pode
se fazer realmente entendido.
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OLHARES E OSCILAÇÕES DE GÊNERO EM MY MAD FAT DIARY
Bárbara Murakami de Albuquerque1

RESUMO: As narrativas seriadas têm se mostrado cada vez mais relevantes na área de estudos
cinematográficos. Entretanto, muitas das análises relacionadas a esse tema focam apenas na
estrutura do roteiro, especialmente do piloto. Na análise de séries, o estudo de outros elementos
é fundamental, assim como seus espelhamentos na sequência da série. Diante disso, realizou-se
um estudo sobre My Mad Fat Diary a partir de noções narratológicas, classificando-a dentro dos
reinos do drama e estudando a presença da oscilação entre gêneros. A série, apesar de se enquadrar
como drama, apresenta forte influência da forma épica, uma vez que a narração é um importante
elemento do enredo. Dentro da forma dramática, My Mad Fat Diary caracteriza-se como melodrama,
mas apresenta variações de tom para o cômico. Há correspondência entre o ponto de vista da
protagonista e o do sujeito de enunciação cinematográfica. Essas características construíram a
identificação da audiência com a protagonista, criando uma grande base de fãs.

Palavras-chave: Série; Gêneros; Narratologia; My Mad Fat Diary; Audiovisual.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos é possível observar uma relevante mudança no modelo de produção
e consumo de narrativas seriadas. A demanda cresceu drasticamente e, como consequência, o
número de séries produzidas aumentou. Esse aumento fez com que a pesquisa de tais narrativas
se mostrasse cada vez mais relevante para os estudos cinematográficos. A divisão do enredo em
vários episódios possibilita uma oscilação entre gêneros dentro do desenvolvimento da narrativa
que, em outros modos de produção, são mais difíceis de atingir. Entretanto, muitas das análises
focam na estrutura dos roteiros, especialmente dos pilotos (primeiro episódio da série). Portanto,
é importante fazer uma análise de outros elementos, e observar como eles se espelham e repetem
nos seguintes episódios.
Assim, foram abordadas as discussões presentes no terceiro e quarto capítulo do livro
Manual de Roteiro ou Manuel, o primo pobre dos manuais de Cinema & TV, escrito por Leandro Saraiva
e Newton Cannito e conceitos discutidos no livro O Sujeito na Tela de Arlindo Machado. Esses textos
debatem as noções de narratologia, o estudo da presença de diferentes gêneros dentro de obras
e sua localização dentro dos reinos do drama. Diante disso, realizou-se uma reflexão sobre a série
My Mad Fat Diary (2013), distinguindo-a enquanto narrativa e buscando seus principais elementos,
visando classificá-la dentro dos parâmetros discutidos nos textos de base.
CLASSIFICAÇÃO
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A série My Mad Fat Diary, lançada em 2013, acompanha a história de Rae Earl, uma adoles
cente obesa de dezesseis anos. A história se passa em Stamford, cidade localizada no Reino Unido,
durante os anos 90. A série acompanha a saída de Rae de um hospital psiquiátrico onde, após uma
tentativa de suicídio, ela passou quatro meses. A saída dessa instituição é seguida pelo reencontro
da protagonista com sua mãe, além das tentativas da personagem de se reconectar com sua amiga
de infância Chloe, de quem tenta esconder seus problemas de saúde mental e imagem corporal. Os
tópicos de distúrbios alimentares e saúde mental são amplamente discutidos e aprofundados no
decorrer da série.
Já no primeiro episódio é introduzido um elemento muito importante para a análise: o diário.
Durante seu período de internamento, a protagonista foi aconselhada a escrever diariamente em
um caderno, relatando suas dificuldades e seu dia-a-dia, como método para se manter “no controle”
de seus pensamentos. É a partir desse diário que é feita a narração da série, tanto em voz over
como através de inserções de elementos gráficos derivados dos registros escritos. Por conta do
uso do diário, a dificuldade de Rae de compartilhar seus sentimentos e pensamentos com outros
personagens não se aplica ao espectador. As emoções ficam evidentes na tela, mas apenas para
quem está assistindo. Portanto, por mais que Rae se aproxime da audiência, ela se torna isolada
dentro do universo diegético.
FIGURA 1

Fonte: My Mad Fat Diary, 2014.
As narrações em voz over aparecem consistentemente durante as três temporadas da
série. Entretanto, a narração não acompanha e explica todas as ações, mas oferece acesso ao
pensamento da protagonista em momentos específicos. Em nenhum momento a protagonista
se dirige diretamente ao espectador, que acaba assumindo a identidade do diário em si. A
leitura de trechos, em forma de narração, possibilita a observação, por parte da audiência,
da linha de pensamento que leva Rae a tomar certas decisões. Por mais que a presença da
voz over seja um fator importante, a ação continua sendo a prioridade e a série encontra
sua base na relação de Rae com outras personagens. Assim, é estabelecida uma ordem de
causalidade, uma vez que todas as decisões levam a uma consequência, seja ela favorável a
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personagem e suas relações ou não e, além disso, é definida a progressão dramática da narrativa.
A situação fundamental da série se baseia nas dificuldades de Rae em lidar com sua saúde
mental, e em sua relação com o próprio corpo. A camada individual da personagem se sobrepõe ao
contexto geral no qual ela está inserida. Dentro da série, todas as ações convergem para a resolução
desse conflito interno da protagonista. Assim, não é uma surpresa a série começar com Rae saindo
de um hospital e terminar com ela aceitando suas dificuldades e procurando superá-las.
Portanto, seria correto classificar My Mad Fat Diary dentro da categoria de Drama proposta
por Saraiva e Cannito, que apontam como principais características do drama a presença de
“unidades dramáticas definidas e claras (necessárias ao entendimento do conteúdo: as ‘relações
intersubjetivas’) e, finalmente, a organização temporal unívoca, do presente para o futuro.”
(SARAIVA; CANNITO, 2004, p.61). Entretanto, por mais que a narração seja um fato natural dentro
do enredo, que usa como artifício a existência de um diário para se justificar, ela indica a influência de
elementos épicos dentro da série. Mas, contrariando a objetividade épica proposta pelos autores,
a presença da instância narradora, em My Mad Fat Diary, estimula a identificação entre público e
personagem, ao invés de distanciar o espectador.
Marcel Vieira Barreto Silva, em seu artigo Origem do drama seriado contemporâneo, defende
que a mescla de elementos dramáticos e épicos é comum (e necessária) em séries dramáticas. Em
seu texto, Silva conclui que as séries dramáticas contemporâneas apresentam maior liberdade em
tempo e espaço, portanto podendo ampliar suas próprias dimensões narrativas:
“A nossa hipótese, nesse momento, é que a relação entre o drama e a épica, ou seja,
entre a intensidade concisa do episódio e a distensão narrativa da temporada,
proporcionam um duplo engajamento sensorial que exige, de um lado, a vivência
febril da violência dramática condensada em uma hora de exibição contínua e o prazer
vagaroso, em fogo brando, do desenrolar da narrativa em semanas, meses e anos de
exibição prolongada.” (SILVA, 2015, p. 4)

Dentro das categorias dramáticas propostas por Saraiva e Cannito, My Mad Fat Diary
se encaixa na classificação de melodrama, apesar de apresentar forte influência da comédia.
Os autores apontam que as principais características do melodrama seriam uma “sensação de
desolação e desamparo” (SARAIVA; CANNITO, 2004, p.85) por parte da protagonista e “a afirmação
da superioridade moral do sofredor em relação à maldade e às ilusões do mundo” (SARAIVA,
CANNITO, 2004, p.87). Essas características acabam pressupondo a monopolização, por parte
da protagonista, do ponto de vista narrativo, efeito notado na série analisada. Uma vez que a
narração é feita através de um diário, nenhum outro personagem ganha seu ponto de vista próprio.
Essa narração, ao abordar a saúde mental de Rae, faz com que a audiência a entenda melhor do
que as outras personagens, que não estão conscientes desse conflito. A moralidade, característica
intrínseca do gênero melodramático, no caso desta série é evidenciada através dos julgamentos
morais que Rae faz consigo mesma. Esses julgamentos acabam gerando cenários de vitimização que
acabam criando um vínculo entre personagem e audiência, sobrepondo a moralidade das decisões
de Rae em relação aos outros personagens.
Faye Woods, em seu livro intitulado British Youth Television: Transnational Teens, Industry,
Genre, faz a análise de diversas séries britânicas, incluindo My Mad Fat Diary. Dentro de sua análise,
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ela afirma que “a ‘saturação emocional’ do melodrama é um elemento central da exploração da
perspectiva de Rae em My Mad Fat Diary.” (WOODS, 2016, p.97, tradução nossa)2. Essa saturação
emocional se deve, em parte, ao uso de uma estética carregada de efeitos visuais que visam criar
uma forte proximidade da audiência com a perspectiva de Rae. Woods também aponta que “o
uso de narração e estética para produzir a subjetividade e uma abordagem íntima ao traçar a luta
de uma adolescente contra doenças mentais”3 (WOODS, 2016, p.97, tradução nossa) ³ foi muito
importante para a criação de um conflito melodramático dentro de uma representação fiel da voz
feminina.
Mas, essa sensação de desolação é amenizada pelo uso da comédia. Por mais que My Mad Fat
Diary não apresente um “entrecruzamento de focos narrativos” (SARAIVA, CANNITO, 2004, p. 93),
elemento típico da comédia, ela segue outras de suas características. A presença de um final feliz e
a possibilidade da resolução dos conflitos, encaminhando o enredo para um estado de equilíbrio são
fatores presentes no roteiro da série. Além disso, o exagero e ridicularização de alguns elementos
relativizam a seriedade de certos assuntos. Por exemplo, a Figura 2 é um frame do sexto episódio da
segunda temporada intitulado “It’s a Wonderful Rae”, no qual Rae tenta cometer suicídio e, após ser
atropelada, alucina sobre as consequências de sua morte na vida de seus amigos.
Nesse episódio, após várias sequências dramáticas, aparece um único e curto plano da mãe da
protagonista, em um altar feito em homenagem à filha. Levando em consideração as dificuldades na
relação entre mãe e filha, esse momento leva a uma quebra do tom dramático, criando um momento
cômico, que logo em seguida passa a ser ignorado pelo roteiro, como um interlúdio dentro da
narrativa.

FIGURA 2

Fonte: My Mad Fat Diary, 2014.

O episódio final cumpre tanto os objetivos do melodrama, como os da comédia. No fim da
série, ocorre uma instauração de uma nova ordem para a personagem, seguindo o moralismo melo
dramático proposto por Saraiva e Cannito. Rae assume suas dificuldades, abre mão de aspectos
da sua vida que a traziam agonia e liberta tanto a si mesma (ao ir para a universidade e mudar de
2
No original: The ‘emotional saturation’ of melodrama is a central element of My Mad Fat Diary’s exploration of
Rae’s perspective.
3
No original: using narration and aesthetics to produce subjectivity and an intimate address in its charting of a
teenage girl’s struggle to live with mental illness.
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cidade), quanto a sua família, uma vez que sua mudança permite que sigam seus próprios destinos.
Essa nova ordem também satisfaz a comédia, que demanda a progressão dramática, visando um
reequilíbrio final. Wong defende que:
“My Mad Fat Diary foi a primeira experiência da E4 com a voz feminina, entrelaçando
melodrama e comédia para centralizar emoções e intimidade. Ela mantém sua
audiência através da criação de uma estética que afeta, nos amarrando à subjetividade
de Rae enquanto fantasias, medos e frustrações se desenrolam durante sua jornada
de auto-aceitação.” (WOODS, 2016, p.106, tradução nossa)4

IDENTIFICAÇÃO DO OLHAR

Uma das mais importantes características do melodrama é a imersão do espectador dentro
do universo da protagonista. Essa sensação é alcançada através de um tratamento visual que condiz
com a subjetividade da personagem principal. Entretanto, fisicamente o ponto de vista de Rae não
condiz com o da câmera, uma vez que a câmera subjetiva é usada em poucos momentos no decorrer
da série. Assim, pode-se assumir a existência de uma instância, que Arlindo Machado classifica como
“testemunha invisível” (MACHADO, 2007, p. 10), ou seja, uma presença invisível dentro da diegese
que guia a audiência pelo enredo.
Em My Mad Fat Diary, esse “sujeito da enunciação cinematográfica” (MACHADO, 2007, p.
16), como coloca Machado, apresenta um olhar que permanece sintonizado com o de Rae, não
contrariando a personagem. Os momentos de exposição da protagonista não têm origem em uma
vontade original e individual dessa testemunha, mas sim de uma reflexão íntima da personagem
(informações as quais se tem acesso através das leituras do diário). Essa simbiose entre esse outro
sujeito e a narradora também é comprovada pelo foco atribuído à protagonista, apesar da existência
de vários outros personagens secundários (fato também atribuído à sua classificação dentro do
melodrama).
Entretanto, as intervenções visuais já citadas anteriormente, da sobreposição física do
diário dentro dos planos visuais, trazem questionamentos em relação a onisciência da “testemunha
invisível”. Por mais que ela se mostre presente em todos os momentos da série, ela ainda sofre
intervenções da instância narradora, que espelha o olhar de Rae no olhar do sujeito cinematográfico.
CONCLUSÃO
Apesar da série poder ser classificada dentro do dramático, a presença do épico não pode ser
ignorada. A variação de elementos dramáticos e épicos dá a série uma profundidade que seria
dificilmente alcançada se o roteiro se ativesse a apenas um formato. Assim como o drama apresenta
elementos épicos, o melodrama apresenta momentos cômicos, e essa mescla de tons traz à série um
equilíbrio, evitando o peso da seriedade ao utilizar a leveza da comédia. Essa mistura das formas
melodramática e cômica ilustram o conflito psicológico que Rae precisa superar.
4
No original: My Mad Fat Diary offers E4’s first exploration of female voice, interweaving melodrama and
comedy to centralize emotion and intimacy. It holds its audience tight through its aestheticising of affect, tying us to
Rae’s subjectivity as it unfurls the fantasies, fears and frustrations of her journey towards self-acceptance.
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O uso de um sujeito cinematográfico simbiótico com o ponto de vista da protagonista faz
com que a identidade visual da série seja clara, focando apenas nos elementos relevantes para a
interpretação do enredo. Assim, é forjada uma forte identificação da audiência com a história e seus
personagens, um dos motivos pelos quais a série foi muito bem sucedida em criar uma base de fãs
após seu lançamento.
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KEVIN CAN F*** HIMSELF: A SUBVERSÃO DA PERSONAGEM DA ESPOSA EM SITCOMS
RIBEIRO, Gabriela Quadros1
RESUMO: A sitcom, ou comédia de situação, é um dos gêneros mais bem-sucedidos e reproduzidos da
televisão norte americana, fazendo parte da cultura nacional desde o rádio, passando para o sucesso
ainda maior com a expansão da televisão na década de 1950. Um gênero que não desapareceu, mas
se reinventou ao longo de todas essas décadas a fim de acompanhar o desenvolvimento e mudanças
da sociedade. Muitas vezes ambientada em um cenário familiar, a mulher é constantemente
representada como a esposa e/ou mãe, relegada ao segundo plano da narrativa, raramente sendo
desenvolvida para além da unidimensionalidade. Com isso em vista, este trabalho se propõe a
realizar uma análise da combinação de elementos narrativos e de linguagem cinematográfica de
episódios da primeira temporada da série Kevin Can F*** Himself (Valerie Armstrong, 2021-), que ao
misturar códigos de gêneros distintos (sitcom e drama), expõe o machismo de muitos programas
clássicos do tipo. Para tal análise, serão utilizadas as definições de sitcom de Brett Mills (2009), bem
como estudos acerca das relações de gênero nas comédias de situação.
PALAVRAS-CHAVE: Sitcoms; Narrativa seriada; Representações femininas.
Introdução
A sitcom – comédia de situações – foi um dos primeiros gêneros a ser exibido na televisão,
obtendo sucesso imediato. Sob uma perspectiva cultural, é inegável a influência dessas séries
socialmente, uma vez que estão presentes diariamente dentro das casas de famílias inteiras,
trazendo (ou ignorando) pautas importantes a serem discutidas.
É claro que um formato não se mantém intacto ao longo de mais de 70 anos, e por isso as
sitcoms também passaram por diversas transformações. Entretanto, alguns estereótipos estão
extremamente enraizados no imaginário cultural e, dessa maneira, permanecem sendo reproduzidos
década após década. Uma dessas personagens é “a esposa”, comumente representada em um tipo
específico de sitcom doméstica. Assim, o objetivo deste artigo é analisar como essa personagem é
retratada na série Kevin Can F*** Himself, e como esta emprega artifícios narrativos, de linguagem
audiovisual e de códigos de gênero para subverter o estereótipo da esposa.
Kevin Can F*** Himself é uma série criada por Valerie Armstrong, exibida em 2021 pela emissora
AMC. Dividida entre dois gêneros, a sitcom e o drama, os oito episódios da primeira temporada - e,
até o momento, única – possuem duração média de 44 minutos. A premissa parece simples à primeira
vista - quando a série começa, no formato de sitcom, já conhecemos todos aqueles personagens.
São estereótipos que foram perpetuados por mais de 70 anos de séries de comédias de situação: o
casal formado por um homem incapaz (Kevin) e uma mulher convencionalmente atraente que faz
tudo, mas nunca é o centro das atenções, e os amigos do marido, igualmente ignorantes.
No entanto, uma vez que a série muda para o formato de drama, passamos a acompanhar
a personagem da esposa, Alison. Ela é uma mulher completamente frustrada com a sua vida, coisa
que transparece na sitcom – mas lá, suas frustrações sempre se esvaecem ao som das gargalhadas
“enlatadas”. Pela primeira vez, temos a oportunidade de focar nessa personagem que foi por tanto
1
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná,
na Linha de Pesquisa Teorias e Discursos no Cinema e nas Artes do Vídeo. E-mail: gabiqr96@gmail.com.
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tempo deixada de lado, entendendo suas vontades e seus anseios. Contudo, seu desejo é um só:
assassinar seu marido. No episódio piloto, Alison conta a uma bibliotecária desconhecida sobre sua
ideia para um livro:
É sobre uma mulher que está triste. Ela está muito triste, e ela desperdiçou os últimos 10
anos da sua vida num casamento terrível. Muito patético. É muito deprimente no começo,
mas, hm... Mas aí, um dia, ela percebe o que ela quer… de verdade... e ela tem um plano
brilhante. Ela continua a bancar a dona de casa perfeita, mas nesse meio tempo ela decide
matar seu marido (...). Ir embora? Como se fosse fácil? Como se ele fosse simplesmente deixar
ela pegar os 194 dólares que ela tem e comprar uma passagem de ônibus para Jersey? O quê...
não. O que ela faria? Dormiria na rua? Não, ele encontraria ela de qualquer jeito. E talvez ela
não queira ir embora. Talvez não seja mesmo sobre ir embora. Talvez ela queira ele morto, e
ele mereça. É uma aspiração (Fala de Alison, episódio piloto de Kevin Can F*** Himself, 2021
tradução nossa).2

Dessa maneira, a série utiliza de diversos recursos para subverter uma personagem clássica
da história da televisão. A fim de analisarmos de que maneira isso se dá, primeiro é necessário que
revisitemos brevemente a trajetória da personagem da esposa em sitcoms, para que depois possamos
investigar os artifícios empregados por Kevin Can F*** Himself.
A esposa na sitcom: um estereótipo
A sitcom televisiva nasceu doméstica. Por pelo menos seus primeiros 20 anos, durante as
décadas de 1950 e 1960, as histórias se passavam majoritariamente dentro de casa, retratando a
vida em casal, como na clássica I Love Lucy3. Essas séries utilizavam muito da comédia visual e física,
além da clássica guerra dos sexos.
Já nos anos 1970, a mulher finalmente sai de casa para adentrar o mundo do trabalho. Em
uma década que vinha do auge dos movimentos sociais, inclusive o feminista, as pautas progressistas
passaram a aparecer também nas narrativas seriadas. Pela primeira vez a mulher esposa perde
espaço na televisão, dando lugar à mulher independente e solteira, como era Mary Richards em The
Mary Tyler Moore Show4 (KUTULAS, 1998).
Na década seguinte, com a ascensão de Ronald Reagan ao poder, a mulher regressa à
domesticidade em uma clara resposta ao conservadorismo que se pregava nos Estados Unidos. A
esposa aqui não tinha mais aspirações de sair de casa, como Lucy - isso porque ela saiu, trabalhou,
se sentiu sobrecarregada e culpada por deixar a família e voltou para o lar por vontade própria. É
importante frisar que enquanto se discutia a sobrecarga da jornada dupla ou tripla, em nenhum
momento soluções foram propostas, como a divisão igualitária do trabalho. Além disso, é inegável a
influência das agências de publicidade no incentivo à volta das mulheres para o lar, já que propagandas
2
Trecho original: It’s about a woman who’s sad. She’s very sad, and she just wasted the last 10 years of her life
on this terrible marriage. Very pathetic. It’s very depressing in the beginning, but, um... But then, one day, she realizes
what she wants... Truly... and she has this brilliant plan. She keeps playing perfect housewife, but in the meantime (...) she
decides to kill her husband. (...) Leave? Like it’s easy? Like he’d just let her take the $194 she has and buy a bus ticket to
Jersey? What... No. What would she do? Sleep on the street? No, he’d find her anyway. And maybe she doesn’t want to
leave. Maybe this isn’t about leaving at all. Maybe she wants him dead, and he deserves it. It’s aspirational.
3
I Love Lucy foi uma série exibida entre 1951 e 1957 pela emissora CBS. Foi a primeira sitcom a fazer grande e
duradouro sucesso e contava as peripécias de Lucy e Ricky Ricardo, um cantor cubano e uma aspirante a artista.
4
The Mary Tyler Moore Show foi uma série exibida entre 1970 e 1977 pela emissora CBS. Criada por James L.
Brooks e Alan Burns, foi um marco na televisão pela sua representação de um novo tipo de mulher americana, além de
ser pioneira no estilo de sitcoms sobre o ambiente de trabalho.
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eram direcionadas às donas de casa, o que vinha funcionando por décadas (FALUDI, 2001).
Nos anos 1990 as sitcoms começam a se reinventar novamente. Com a estreia de Seinfeld,
as narrativas se tornam cada vez mais complexas e ousadas. Há uma pluralidade de temas,
representações e tipos de séries – domésticas, focadas no ambiente de trabalho, em grupos de amigos,
etc. Aqui, surge a figura da supermulher: ela trabalha fora, cuida da casa, dos filhos e do marido, que
por muitas vezes tem as melhores das intenções, mas é incapaz (KUTULAS, 1998). Novamente, os
papéis de gênero nunca são discutidos e a sobrecarga das mulheres é constantemente ignorada.
Essa tendência segue no novo milênio. Com a globalização, o crescimento das TVs a cabo
e serviços de streaming há casos de séries mais cientes de sua responsabilidade social enquanto
contribuintes para a criação de um imaginário coletivo e há também casos de séries retrógradas.
Um grande exemplo desta última categoria é a sitcom Kevin Can Wait. Criada por Kevin James, Bruce
Helford e Rock Reuben, foi exibida em duas temporadas entre 2016 e 2018 pela CBS e conta a
história de Kevin, um policial recém aposentado, e sua vida com a família e amigos. Ele é o típico pai
de família e ela, a dona de casa. Poderia ser apenas mais uma das tantas comédias com narrativas
e humor ultrapassados, no entanto, o arco em que a personagem da esposa de Kevin morre entre
a primeira e a segunda temporadas e é prontamente substituída (sua morte é citada e é motivo de
piadas) chamou a atenção da crítica e dos espectadores para o quão descartável essa personagem
era. Kevin Can F*** Himself (cujo título é uma referência direta a Kevin Can Wait) utiliza dessa premissa
como ponto de partida para sua crítica. Na figura 1, vvemos um devaneio de Alison, como a típica
esposa americana, pronta para servir todas as vontades de seu marido.

Figura 1 – devaneios de Alison acerca do “casal perfeito” em Kevin Can F*** Himself

A combinação de gêneros cinematográficos e o caso de Kevin Can F*** Himself
Drama e comédia são, sem dúvidas, os dois maiores gêneros narrativos, uma vez que são
fundamentalmente opostos (o que não impede a criação da dramédia, por exemplo) e podem
englobar diversos subgêneros. Em termos televisivos, isso pode ser observado nas categorias de
premiações, por exemplo, onde encontramos as categorias de drama e de comédia.
Existem algumas diferenças básicas entre a retratação do drama e da sitcom na TV, tanto
em se tratando de narrativa como em termos de linguagem audiovisual – valendo frisar que nada
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impede que as regras a seguir sejam quebradas ou subvertidas, como qualquer coisa dentro do
campo artístico.
Segundo Bonaut e Grandío (2009), narrativamente, as sitcoms geralmente possuem um
arco principal que se encerra ao fim do episódio e mais algumas tramas paralelas que também
são finalizadas dentro dos 22 minutos médios de duração. Os personagens de uma comédia são
baseados em estereótipos, por isso, podem parecer mais rasos à primeira vista, previsíveis. No
drama, a narrativa não se encerra dentro dos 42 minutos médios de um episódio, uma vez que há
um plot principal por temporada e plots secundários que atravessam a narrativa durante todos os
episódios. Os personagens têm mais espaço para se desenvolver em profundidade, pois a eles são
permitidas contradições e jornadas mais longas.
Já linguisticamente, as sitcoms são normalmente gravadas no modo multicâmera e em frente
a um público – como num teatro. Esse modelo não permite, portanto, que diversos enquadramentos
de uma mesma cena sejam feitos ou que o cenário seja aproveitado por completo, uma vez que este
é planificado e todas as ações acontecem de um lado da linha dos 180º. Sendo assim, não há muito
espaço para experimentações com ângulos e movimentos de câmera. As cores são saturadas, bastante
vivas. O set é totalmente iluminado, sem que haja sombras ou uma discrepância entre ambientes –
isso é importante diante da impossibilidade do uso de planos detalhes e da predominância de planos
abertos. No drama, sem um público presente, as possibilidades são infinitas: com uma única câmera,
pode-se abusar de diferentes ângulos, tipos de enquadramento e movimentos de câmera. Pode-se
fazer o uso da edição para criar um determinado efeito e a iluminação é mais natural. Esse contraste
de enquadramento e iluminação pode ser observado em como a casa é introduzida em Kevin Can
F*** Himself (Figura 2) e na configuração da sala e da cozinha dentro da série (Figura 3).

Figura 2 - A casa na sitcom e a casa no drama em Kevin Can F*** Himself

Kevin Can F*** Himself, desta maneira, se apropria de todos esses códigos de gênero em
momentos diferentes: quando o personagem de Kevin está em cena, assistimos a uma clássica e
exagerada sitcom; quando acompanhamos Alison – sem o marido -, passamos a ver uma típica série
dramática (Figura 2).
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Figura 3 - a sala e a cozinha em Kevin Can F*** Himself

O contraste entre os gêneros causa um estranhamento proposital, o que, por sua vez, ajuda
a intensificar a identificação do público com a personagem principal. Alison, a “típica esposa e dona
de casa”, subverte um estereótipo construído e enraizado no imaginário coletivo por décadas de
sitcoms. Essa subversão se dá através de alguns elementos que constroem a série, como a própria
linguagem cinematográfica, o uso da sátira e os arcos narrativos.
Mais do que separar os ambientes, os códigos de gênero empregados nas diferentes cenas
impõem diferentes pontos de vista. Todas as vezes em que Kevin está presente, somos obrigados a
enxergar o mundo através de seus olhos: um mundo em que ele é o centro das atenções, suas ações
não têm consequências e todos acham engraçado que ele seja mesquinho, burro, egoísta e incapaz.
É um mundo onde tudo é fácil, mas apenas para ele.
Quando Kevin não aparece mais em cena, passamos a enxergar através do ponto de vista
de Alison, uma mulher que vive presa num mundo sombrio e sem graça, cheia de arrependimentos,
raiva e determinação. Na figura 4 podemos ver bem este contraste – a cena muda assim que Kevin
sai do quarto. No primeiro frame, as cores são vivas e contrastadas, o clima é mais leve, enquanto no
segundo a personagem é duplamente enquadrada – pela câmera e pelo espelho -, atrás de diversos
objetos, transmitindo uma sensação de claustrofobia, explicitando os sentimentos da personagem
ao mesmo tempo em que faz com o público se identifique com ela.

Figura 4 – O quarto em Kevin Can F*** Himself

A premissa da série é a de uma sátira a um modelo antigo e ultrapassado de narrativa, e é
justamente nas cenas em formato de sitcom que isso transparece de maneira mais óbvia.
Além dos elementos visuais, os arcos narrativos e o humor desses segmentos são exagerados.
Kevin é a epítome do protagonista de sitcoms clássicas: é mesquinho, egoísta e sem ambições. Tem
um emprego mediano e não é convencionalmente atraente. Não sabe lidar com dinheiro, com a
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casa e nem com a esposa. Ele é, ainda, um marido abusivo – não física, mas psicologicamente, pois
constantemente a ignora, a faz pensar que ela está louca e a deixa figurativamente presa.
As piadas também são propositalmente ruins e misóginas, como quando Alison se corta na
cozinha e Kevin pergunta “isso é sangue? Não significa que você pode ficar mal-humorada, já usou
essa desculpa esse mês”. É importante, porém, frisar que esse tipo de piada é facilmente encontrada
em diversas sitcoms ao longo de toda a história da televisão – e, em muitos casos, vêm de personagens
aclamados, como o quarteto de The Big Bang Theory5.
Outro fato interessante é observarmos qual o papel das mulheres nos momentos de humor.
Em nenhum momento elas fazem alguma piada, enquanto agentes ativos. Pelo contrário, apenas
participam da montagem, da preparação do terreno para que os homens finalizem com a fala
“engraçada”, como quando Alison observa que ambos têm 35 anos e Kevin rebate que ela tem 35
anos de mulher, ele tem 35 anos de garoto. O mesmo acontece com Patty, a única mulher do grupo
além de Alison. É muito claro que Patty tenta fazer parte do “clube dos meninos”, mas nunca é aceita
– ela também é constantemente o alvo de piadas, é sempre colocada para baixo por todos e não
tem permissão para participar de momentos divertidos ou importantes. Esse tipo de diálogo e/ou
situação contribui para que as características ruins dos personagens homens sejam trazidas à tona
enquanto as mulheres são deixadas de lado, aumentando o desconforto e a percepção das relações
de gênero por parte do público ao longo da série, conforme o formato e a crítica vão ganhando força.

Figura 5 – Contraste em Kevin Can F*** Himself

A continuação da primeira cena da série exemplifica o contraste entre o clima leve e artificial
e a claustrofobia do mundo exterior a Kevin claramente. Assim que Alison chega na cozinha, a
câmera a enquadra no centro em um plano médio e, em um movimento constante, chega até um
plano mais próximo em zoom enquanto a personagem contorce o rosto. Logo em seguida, Alison
quebra um copo, ação que é também potencializada pela primeira quebra angular, em que a câmera
a filma em um contra-plongée, e depois um detalhe do corte em sua mão (figura 6).

5
The Big Bang Theory foi uma série exibida entre 2007 e 2019 pela emissora CBS. Criada por Chuck Lorre e Bill
Prady, acompanha quatro amigos nerds e a vizinha estereotipicamente loira, burra e bonita. Ganhou diversos prêmios
e também diversas críticas pela forma como as personagens mulheres eram tratadas e pelas piadas misóginas das quais
eram alvos.
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Figura 6 – Movimento de câmera e utilização de diferentes ângulos em Kevin Can F*** Himself

A linguagem também é sobreposta no som da abertura, na qual vemos apenas o título estilizado
de maneiras diferentes a cada episódio enquanto ouvimos o som das clássicas risadas de sitcom aos
poucos serem engolidas por um som agudo, um zunido que causa incômodo no espectador.
Narrativamente, o ponto de vista também se faz presente nos plots de cada episódio.
Enquanto Alison tem um arco completo que se desenvolve e apresenta novas camadas ao longo da
temporada, Kevin tem um único e simplório plot por episódio (quer criar um escape room, cozinhar
um peru ou receber o chefe em casa, por exemplo), o que auxilia na visão de que sua vida é uma
sitcom. É notável também que as anedotas que Alison conta sobre Kevin de maneira dramática são
percebidas pelos espectadores como patéticas, enquanto poderiam ser histórias de um episódio
de sitcom tranquilamente, como é o caso de quando ela conta a Patty sobre como ele a fez perder
o emprego pois estava com ciúmes e encheu o tanque do carro do chefe de Alison com areia. Todas
essas histórias contribuem para que reconheçamos que essas atitudes que podem ser engraçadas
em um contexto, podem também ter consequências reais para outros envolvidos, no caso, a
personagem da esposa.

Figura 7 – diferentes pontos de vista sobre a mesma situação em Kevin Can F*** Himself
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A personagem de Patty é também um caso importante a ser analisado, uma vez que ela serve
como uma representação do público de sitcoms dentro da série. Patty vive com os garotos, quer
ser um deles, mas não é aceita, e trata mal Alison a série toda, até que as duas são obrigadas a se
juntarem por uma causa em comum. Em um momento durante o quarto episódio, Alison a questiona
sobre porque Patty não gosta dela, chegando a confrontá-la diretamente e dizer que enquanto
Kevin a destruía, Patty apenas ficou sentada no sofá e deu risada, ao que Patty responde ter achado
que eram apenas brincadeiras inofensivas. É nessa cena em que Alison consegue transmitir mais
de suas emoções através também do diálogo, se comunicando com palavras com o espectador, o
confrontando, sem o uso do recurso da quebra da quarta parede.
Considerações Finais
É inegável que a personagem da esposa foi ignorada, teve suas necessidades rebaixadas e
foi por muitas vezes descartável em diversas sitcoms americanas. O conjunto de técnicas utilizadas
pela série Kevin Can F*** Himself, portanto, é bem-sucedido em subverter essa personagem, dando o
foco a ela e confrontando o público e todos os envolvidos em produções de sitcoms.
A mescla de dois códigos de gênero opostos e tão enraizados na televisão funciona ao
exacerbar toda a subjugação a que Alison (e todas as personagens que ela representa) foram
submetidas, e em conjunto com os arcos narrativos e a sátira exagerada agem causando um
estranhamento proposital no espectador.
Crescemos com um modelo muito antigo e ultrapassado de sitcoms, séries com piadas
misóginas (e racistas, homofóbicas, capacitistas, classistas, etc) que moldaram todo o comportamento
e a visão de uma parcela da sociedade. Deste modo, faz-se de extrema importância que seriados
como Kevin Can F**** Himself possam não apenas contar o outro lado de uma história que vimos
tantas vezes repetidas, mas também abrir a discussão para que desenvolvamos um olhar crítico
acerca dessas obras e possamos passar a criar e consumir modelos mais saudáveis de narrativas.
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CONFLITOS ENTRE MATERNIDADE E CARREIRA EM GREY’S ANATOMY
Virgínia Jangrossi 1
RESUMO: Enquanto mulheres de baixa renda foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho, as
de classe média e alta foram encorajadas a desenvolverem suas carreiras. No entanto, o patriarcado
preservou um sistema desigual para mulheres trabalhadoras, especialmente mães. O conceito de
trabalhador ideal – uma pessoa que possui horário flexíveis, faz horas extras – não é neutro. Essa
definição se aproxima ao estilo de vida masculino, já que quando mulheres tentam “performar como
trabalhadoras ideais, elas são condenadas como mães ruins; e se seguem a normal parental, são vistas
como trabalhadoras ruins.” (Williams, 2000, p.70). Essa dificuldade em conciliar a vida profissional e
pessoal se fez muito presente em séries entre os anos 1970 e 2000. E na contemporaneidade? Como
as mães têm sido representadas no ambiente de trabalho? As mulheres ainda aspiram encontrar
equilíbrio entre o lar e suas profissões? Para responder essas perguntas, será analisada a primeira
gestação de Meredith Grey, protagonista da série norte-americana Grey’s Anatomy, e como
foi retratado o corpo gestante, as desigualdades no ambiente de trabalho e se foram apontadas
soluções para elas.
PALAVRAS-CHAVE: desigualdade de gênero no trabalho, maternidade, feminismo, Grey’s Anatomy

INTRODUÇÃO
A maternidade das mulheres é um dos poucos elementos universais e duradouros na divisão
do trabalho. Por causa da aparente conexão natural entre a capacidade de gerar um bebê,
amamentar e das responsabilidades com o cuidado infantil, e porque humanos precisam
de um cuidado extenso durante a infância, a maternidade das mulheres tem sido vista
com naturalidade. Tem sido pressuposta como inevitável por cientistas sociais, por muitas
feministas, e, certamente, por aqueles opostos ao feminismo. (CHODOROW, 1978, p.3)

Apesar de ter sido perpetuada como inevitável e como um marco na divisão do trabalho na
sociedade patriarcal, a maternidade não é uma função natural ou biológica (O’Reilley, 2004). Na
verdade, ela é um constructo cultural, e seu significado varia de acordo com o período histórico e o
lugar. (O’Reilley, 2004, p.5).
Apesar de ser um constructo cultural, na sociedade ocidental foi perpetuado o mito da
maternidade em que mulheres devem ser “boas mães”. Porém, qual o significado atribuído a frase
“ser uma boa mãe”? De acordo com Feasey (2012), Chodorow (1978) e Williams (1984, 2000), a
mãe ideal é uma mulher carinhosa, serena, altruísta, e que proporciona cuidado intensivo aos
filhos. Consequentemente, as mães que trabalham e precisam passar tempo longe dos filhos são,
inevitavelmente, consideradas mães ruins. No entanto, é difícil – se não impossível – manter o
padrão de “boa mãe” em uma sociedade capitalista, porque, em geral, além de serem as cuidadoras
primárias dos filhos e terem de realizar as atividades domésticas (Williams, 2000), as mulheres
também precisam entrar no mercado de trabalho.
1
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Quando pensamos sobre eese ideal de maternidade no contexto das séries televisivas, é
importante questionar e identificar se os textos dessas séries reiteram esta imagem não realista
e impraticável de cuidados maternos intensivos da “boa mãe” ou se negociam essa representação
por meio de uma representação de mãe “boa o suficiente”, dentro de padrões mais “atingíveis” na
sociedade capitalista.
Levando esses questionamentos para Grey’s Anatomy (Shonda Rhimes, ABC, 2005 –), este
texto visa analisar como a série representa discussões acerca da maternidade pela perspectiva da
protagonista Meredith Grey, que transita entre a posição de filha – sempre criticando sua mãe, Ellis
Grey – até o momento em que se torna mãe e terá de enfrentar ela mesma os julgamentos que um
dia já havia atribuído as demais mãe de carreira bem-sucedida, especialmente Ellis.
CONFLITOS ENTRE MATERNIDADE E CARREIRA
Desde o início da série, é notável que as tramas de Grey’s Anatomy sempre tentaram
desmistificar o mito da maternidade, tanto pela perspectiva materna, quanto pela dos filhos. Prova
disso são os momentos em que Ellis, por conta do Alzheimer, deixa transparecer, para a própria
filha, que arrepende de ter se tornado mãe. Por outro lado, além desses relatos explícitos – mesmo
que não conscientes – nos momentos de lucidez, Ellis já havia demonstrado um comportamento
severo em relação à Meredith, acarretando uma constante crítica da filha para com a mãe. Para a
protagonista, a mãe dela era “tão carinhosa quanto uma faca de cortar bife”.
Ellis, na trama, representa o que se conhece como representação de mulheres de carreira
(career women), que apesar de bem-sucedidas profissionalmente, eram frívolas, especialmente em
relação à família. Assim, quando Meredith está para se tornar mãe, a todo tempo ela estabelece que
não quer ser como Ellis. Tem-se aqui o julgamento de uma personagem que estava falando somente
da perspectiva de filha. Uma vez que Meredith dá a luz ao primeiro filho biológico isso se altera.
No entanto, pouco antes de entrar em trabalho de parto, a personagem cai das escadas.
Por conta disso, Meredith tem de alterar os planos de parto natural para uma cesárea. Além dessa
cirurgia, ela tem de passar por uma outra, dessa vez no baço, por conta da queda. Após duas cirurgias
e um bebê recém-nascido, a personagem tira licença maternidade. Para tentar exibir um ideal de
igualdade de gênero, o marido dela, Derek Shepherd, também tira licença paternidade.
No entanto, mesmo que a narrativa não explicite, é importante destacar que nos Estados
Unidos não há licença maternidade/paternidade remuneradas.2 Desse modo, mesmo que a trama
tente estabelecer um ambiente doméstico igualitário, este “modelo” só seria acessível para pessoas
de classe alta e financeiramente estáveis. Neste caso, por serem médicos (e também donos do
hospital em que trabalham) os personagens possuem os recursos necessários para que possam tirar
afastamento do trabalho simultaneamente e, também, tentem equilibrar a desigualdade de gênero
no lar. Além desses elementos facilitadores, o casal recebe ajuda de Callie que, após ser traída pela
esposa, se muda com a filha para a casa dos protagonistas.
Apesar de tanto Meredith quanto Callie terem desejado se tornar mães, a cena em que os
três personagens aparecem dormindo na sala realça a ambiguidade acarretada pela maternidade.
Mesmo dividindo a responsabilidade de cuidar de três crianças (Zola, Bailey e a filha de Callie,
2
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Sophia) entre os três médicos que já chegaram a trabalhar turnos de 48 horas seguidas, em nenhum
outro momento os personagens haviam sido retratados tão desarrumados e exaustos.
Se, por um lado, a série não repercute uma idealização da maternidade; por outro, apresenta
que ambas as esferas da vida exigem dedicação extrema. Meredith, inclusive compara as demandas
maternas à responsabilidade que se assume ao se tornar médico:
Meredith (V.O): No primeiro dia de faculdade de medicina aprendi o seguinte... pense muito
bem antes de escolher ser um cirurgião. Isso demanda 100% de comprometimento. Você
precisa dar o seu melhor toda vez que entrar no centro cirúrgico. Quando os pacientes estão
deitados na maca completamente à sua mercê, eles precisam saber que quando você fizer o
primeiro corte... você sabe o que está fazendo. Nenhuma outra especialidade requer o tempo,
foco, dedicação completa... exceto, talvez, ser mãe. (10:5)

Ao reiterar que para ser mãe é necessário ter o mesmo foco e dedicação que para ser cirurgiã,
nota-se que, diferindo da corrente desvalorização atrelada às questões do lar, a trama passa a
atribuir um reconhecimento quanto as dificuldades existentes no ambiente doméstico.
Neste ponto, o episódio se destaca em relação aos demais que se passam majoritariamente
no hospital. Embora a única preocupação do casal, neste momento, seja referente aos cuidados do
bebê, os personagens raramente foram vistos reclamando da sobrecarga de trabalho no hospital,
menos ainda sonolentos a ponto de não conseguirem se manter acordados. Contudo, ao se tornarem
responsáveis por um recém-nascido, percebe-se que eles ultrapassam o limite da exaustão, a ponto
de Derek dormir no estacionamento do mercado e Meredith no chão do banheiro.

Imagem 1: Exaustão materna | Direitos reservados à emissora ABC.

Meredith: Acho que ele foi ao mercado e cochilou no estacionamento. Onde está
meu cochilo, Cristina?
Cristina: Não sei. Eu não roubei seu cochilo.
Meredith: Desculpa. É que meus peitos doem e eles estão cobertos de lanolina. E
estou fedida como um sofá velho. [...]
Derek: O banho funciona melhor quando você está embaixo do chuveiro. Ohh. Ele
está com fome e meus peitos não têm nenhuma utilidade para ele. (10:3)
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Quando Derek diz que o filho está com fome e os seios dele são inúteis, há uma cobrança do
polo masculino, que repreende a protagonista prostrada no chão do banheiro. Infelizmente, algumas
das funções não podem ser plenamente divididas. Contudo, a pressão relacionada às características
fisiológicas não é tão problemática no lar como será no ambiente de trabalho.
Mesmo que a princípio a trama não misture o ambiente público e o privado, exibindo Meredith
e Derek em casa para que possam cuidar do filho, mal se vê o bebê. No entanto, na banda sonora
o choro dele se faz muito mais presente. Assim, exceto pela cena do nascimento, não é possível
estabelecer um momento de ternura entre os pais e o recém-nascido. Ao contrário, ambos possuem
reclamações.
Apesar de a maternidade em si não ser apresentada de modo idílico, há uma valorização das
virtudes atreladas à figura materna. Assim, se for considerado o fato de que, desde o início da série,
a protagonista assumia uma postura terna e protetora em relação aos colegas de trabalho, pode-se
inferir que Meredith já era mãe antes mesmo de adotar a primeira filha, Zola. Por conta deste padrão
de comportamento, quando Grey descobre que Webber está passando por graves problemas de
saúde, a protagonista – mesmo suja, desarrumada e cansada – vai para o hospital com o bebê para
tentar ajudá-lo.
Apesar de Meredith nunca tenha expressado um ideal de feminilidade excessiva, ao aparecer
no hospital com vômito de bebê no cabelo e um sapato diferente em cada pé, percebe-se que a
maternidade coloca um fim em qualquer possibilidade de prazer visual que poderia ser evocado.
Além desta dessexualização, quando Bailey pergunta a ela se está sentindo alguma dor, referindose à cirurgia no baço, Grey responde: “Muita dor, chamada privação do sono”, estabelecendo-se
assim que o bebê tem causado mais dores que a própria recuperação.

Imagem 2: Não-idealização da maternidade | Direitos reservados à emissora ABC.

Considerando que, no ambiente doméstico, a maternidade já foi retratada de modo
excessivamente penosa, o processo de reinserção de Grey no trabalho não será menos complicado.
Mesmo com todo o apoio prévio, a série apresentará problemas os quais ainda não haviam sido
trazidos à tona por meio das outras personagens que se tornaram mães ao longo das temporadas.
Embora a série leve o nome da protagonista, os impasses dissipados pela utopia trazida pelo

61

feminismo neoliberal3 que se instigou nas mulheres o desejo de conseguirem um perfeito equilíbrio
entre a vida pessoal e a carreira (Having it all), refletem de modo negativo o desenvolvimento
profissional de Meredith. Deste momento em diante o principal problema da protagonista se centrará
no fato de que, aparentemente, “a maior falha da mãe que trabalha parece [ser] sua inabilidade de
incorporar o modelo de perfeição da Superwoman no trabalho e no lar.” (GENZ, 2009, p.132).
Assim, ao não conseguir reproduzir este estereótipo utópico, por meio de Meredith, a série
representará a dificuldade enfrentada pelas mulheres que tiveram de se ausentar do trabalho por
um curto período de tempo.4 Além disso, embora Grey e Derek tenham tirado licença maternidade/
paternidade em conjunto, mesmo que o tempo de afastamento tenha tido a mesma duração, é
importante ressaltar que quando se assume que ambos os gêneros são iguais, a repercussão desta
suposta paridade pode ser desvantajosa para as mulheres. Como observado por Littleton,
As mulheres como classes são frequentemente posicionadas igualmente aos homens.
No entanto, são precisamente nessas áreas em que elas não são igualmente posicionadas
– socialmente, economicamente, e fisicamente – que uma abordagem supostamente
neutra da lei parece trabalhar na desvantagem das mulheres. [...] A licença familiar [licença
maternidade/licença paternidade] que estabelece duração igual para empregados homens
e mulheres ignora a desabilidade física que somente as mulheres experimentam durante a
gestação e o parto. (LITTLETON, 2009, p. 109)

Assim, quando retorna ao trabalho, Meredith tem de lidar com as consequências do corpo
gestante, como, por exemplo, ter de tirar leite para que o filho possa ser amamentado na creche
do hospital. Por conta disto, mesmo tendo uma personalidade forte e bastante competitiva, ela
enfrentará contratempos que terminarão por colocá-la em uma posição de inferioridade em relação
aos personagens mais próximos a ela: Derek e Cristina.
Deste modo, mesmo ávida por retomar a carreira, quando Grey se oferece para, juntamente
com Cristina, participar de um transplante simultâneo de dois órgãos, a personagem descobre
estar desatualizada para realizar o procedimento. Por se tratar de uma cirurgia que envolve a
especialidade médica das duas amigas, e por terem iniciado a carreira juntas, a realização deste
trabalho em conjunto simbolizaria o sucesso profissional de ambas.
Para recuperar o tempo perdido, enquanto estuda o novo procedimento, Meredith aparece
retirando leite do peito. Embora Grey esteja com o corpo coberto por uma manta, ao entrar na sala,
um dos internos sente-se constrangido, optando por permanecer de costas enquanto conversam.
Mesmo que a protagonista tente normalizar a situação (“Todas as minhas partes estão cobertas.
Pode virar pra cá”), a postura masculina, de certo modo, reflete a problemática de que os homens
criam uma situação de desconforto para as mães que precisam amamentar.

3
Para mais informações sobre feminismo neoliberal ler: Banet-Weiser, Sarah, Rosalind Gill, and Catherine
Rottenberg. “Postfeminism, Popular Feminism and Neoliberal Feminism? Sarah Banet-Weiser, Rosalind
Gill and Catherine Rottenberg in Conversation.” Feminist Theory 21, no. 1 (January 2020): 3–24. https://doi.
org/10.1177/1464700119842555.
4
Na série, não é especificado o tempo exato que Meredith e Derek tiraram de licença.

62

Figura 3: Multitasking: amamentação e estudos | Direitos reservados à emissora ABC.

Nota-se, portanto, que para retomar a carreira é preciso otimizar tempo independentemente
das questões fisiológicas consequentes da gestação e do comportamento dos demais colegas de
trabalho perante a situação. Contudo, parece não haver uma compreensão quanto ao esforço
sobre-humano da personagem. Ao contrário, quando Cristina percebe a constante preocupação
de Meredith com os filhos, a ponto de misturar diálogos de trabalho com assuntos do cotidiano
doméstico, bem como esquecer de examinar uma paciente, Cristina passa a se preocupar
com as habilidades profissionais de Meredith. Fato este que culminará no atrito entre elas.
Em contraposição ao retorno conturbado de Meredith, em nenhum momento do episódio
Derek tem de lidar com as questões dos cuidados em relação aos filhos, além de não aparecer
com problemas de defasagem em relação à profissão, reiterando que, além de a sociedade não
estar preparada para acolher mães que acabaram de retornar ao trabalho, apenas as mulheres são
julgadas em relação a isso. Desse modo, por ainda exercer brilhantemente sua profissão, Derek
continua sendo um “trabalhador ideal”.
Diferindo da expectativa imposta sobre as mães quando retornam ao trabalho, não se espera
que os homens tenham de realizar bem ambas as funções. Na verdade, é esperado que eles continuem
sendo trabalhadores ideais, mas não há uma cobrança de que estejam fisicamente presentes na vida
dos filhos para consolar, socorrer, ou expressar atitudes ternas. Ao não exigir dos homens esta dupla
função, em nenhum momento Derek, nem qualquer outro personagem masculino, aparece sendo
questionado sobre a capacidade de ser um bom pai assim como é um bom cirurgião. Por não serem
pressionados a executar brilhantemente ambos os papeis, eles não têm de escolher ou aprender a
conciliar ambas as esferas da vida.
Por conta do nível de cobranças no ambiente de trabalho, Meredith acaba despejando todas
as frustrações oriundas da discussão que tivera com Cristina em uma briga com o marido.
Meredith: [...] Então, não tem comida. Zola levou dois pontos na cabeça e jantou
cereal. E a casa está uma bagunça porque não consegui fazer o bebê dormir. E ela
não teve o chá de princesas.
Derek: Por que você está gritando comigo? Eu tinha uma cirurgia importante.
Meredith: Eu também. Mas você não atendeu o telefone. Ela cortou a cabeça e você
não atendeu o telefone. Eu tive que cuidar dela, o que significa que eu não fiz minha
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cirurgia... um transplante [simultâneo] de coração e fígado. Esses transplantes nunca
acontecem, e eu não pude operar.
Derek: Desculpa, mas isso não é minha culpa.
Meredith: É sua culpa porque você não atendeu o telefone!
Derek: Eu estava em cirurgia.
Meredith: Eu não deveria ter que escolher entre ser uma boa mãe e uma boa cirurgiã.
Derek: Eu nunca pedi pra você fazer isso. Nunca pedi pra você fazer isso. (10:5)

As falas de Meredith, juntamente com uma postura corporal enfurecida, reforçam que, não
somente no trabalho, mas também em casa, a situação atingiu um nível caótico. Diferindo da postura
estática que tivera durante a briga com Cristina, ao discutir com o marido, além da expressão
facial enfurecida, Meredith anda pelo ambiente e movimenta bastante os braços enquanto fala. A
insatisfação é tão grande que todo o corpo de Grey parece tomado pela raiva.
No entanto, como a banda sonora preserva a música, previamente diegética, que havia
sido iniciada na cena anterior (desvinculada de qualquer conflito), cria-se uma dissonância entre o
conflito dos diálogos e o tom animado proporcionado pelo background musical.
Assim, reitera-se que a causa da discussão não se encontra especificamente no casal, e
sim na cobrança excessiva sobre o trabalho das mulheres. Por exemplo, ao mencionar compras
de mercado, jantar inapropriado (cereal), bagunça da casa e colocar o filho para dormir, Meredith
elenca tarefas domésticas que não foram realizadas. Contudo, não há uma proposta em dividi-las
com o marido, nem uma cobrança de que ele deveria tê-las feito. Como ambos os personagens já
haviam demonstrado inaptidão em relação aos afazeres domésticos, percebe-se que a protagonista
se encontra mais insatisfeita por conta da desigualdade de gênero enfrentada no ambiente de
trabalho. Caso o marido tivesse assumido a responsabilidade sobre a filha após o acidente na
creche, ela teria a culpa minimizada, visto que Zola estaria sendo cuidada pelo pai. Shepherd, no
entanto, não demonstra nenhum sentimento de remorso por não ter estado presente para consolar
a filha que se acidentou na creche. Para ele, bem como no contexto mais abrangente da sociedade
patriarcal, é natural que o pai não tenha podido socorrer o (a) filho(a), visto que estava no trabalho.
Além disso, quando Meredith repete as palavras de Cristina quanto a ter de escolher
entre carreira e maternidade, mesmo que o marido diga nunca ter pedido a Grey fizesse isso, o
patriarcado por si só já o fez. Por conta da realidade vivenciada, “quando as mães usam a retórica
da escolha, elas estão sendo ‘realistas’ em uma sociedade em que os melhores empregos exigem
que os trabalhadores ideais tenham a capacidade de se mudar e comandar um fluxo de trabalho
familiar que poucas mães podem desfrutar” (WILLIAMS, 2000, p.6). No entanto, o uso da palavra
escolha não é justo, visto que, teoricamente, ao optar pelo sucesso em uma dessas áreas, ela estaria
escolhendo não ser bem-sucedida em outra (WILLIAMS, 2000). Neste ponto, Meredith percebe que
se ela tentar ser uma boa médica, será vista como uma mãe ruim, e se tentar ser uma boa mãe, será
vista como uma profissional ruim, ela não tem como vencer.
Apesar de querer fazer tudo perfeitamente, como o estereótipo da Supermulher, Meredith
não pode performar como trabalhadora ideal, porque a visão que se tem de trabalhador ideal não é
neutra.
[...] O trabalhador ideal é alguém que trabalha em período integral (e frequentemente faz hora
extra) e que pode se mudar se o trabalho “exigir isso”. Esta forma de definir o trabalhador ideal
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não é neutra. Isso liga a habilidade de ser um trabalhador ideal ao ritmo do trabalho familiar e
outros privilégios que são tipicamente disponíveis somente aos homens. (WILLIAMS, 2000,
p.5)

Assim, ao invés de encontrar uma solução mágica à Meredith, a série apresenta uma outra
perspectiva. A carreira de Cristina cresce, e ela é indicada (diegeticamente) a receber um dos mais
famosos prêmios na área de medicina. Derek é convidado a trabalhar para o presidente dos Estado
Unidos. Enquanto isso, a carreira de Meredith piora. Ela imprime um garfo em uma impressora 3D,
enquanto Cristina usa a mesma máquina para imprimir uma veia a qual implanta no coração de um
bebê.
Temos então que, pelo modo como Meredith é representada – cansada, com vômito no cabelo,
desarrumada – a série não idealiza a maternidade. Por meio dessa representação, Grey’s Anatomy
estabelece as dificuldades e hostilidade que as mulheres encontram ao retornar ao ambiente de
trabalho, tanto por conta de questões fisiológicas, quanto – e talvez ainda mais doloroso ainda –
pelo julgamento exercido pelos demais personagens.
Como a carreira de Meredith passa por um período de desestabilização, é possível que
a série tenha tentado exibir e reiterar as dificuldades que as mulheres têm de enfrentar depois
do parto e licença maternidade, e também enfatizar que os homens não passam pelos mesmo
problemas, mesmo que também pudessem tirar um período de afastamento. Deste modo, tem-se
que o maior problema não é somente o trabalho em si, mas também o fato de que os homens não
são pressionados a assumir mais responsabilidades em relação ao cuidado parental e ao trabalho
doméstico, resultando na desigualdade e pressão que recaem sobre a mulheres.
Em relação a Meredith, somente quatro temporadas depois, a personagem receberá o mais
prestigiado prêmio da medicina, e poderá então ser vista como a “Supermulher”, que tem e consegue
fazer tudo (mesmo que agora viúva). No entanto, nenhum problema em relação a maternidade e/ou
a capacidade de Meredith ser uma boa mãe ou não, serão apresentados na série. Talvez, pela a falta
de solução concreta, o problema seja apenas relegado a segundo plano.
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O SUBURBANISMO FANTÁSTICO PERIFÉRICO
Pedro Artur Baptista Lauria1
RESUMO: O suburbanismo fantástico é um subgênero cinematográfico marcado pela branquitude.
Nele, jovens brancos passam por aventuras para resolver tramas fantásticas que disrompem a
normalidade dos subúrbios de classe média, como é o caso de E.T. – O Extraterrestre, Os Goonies
e Esqueceram de Mim. Com a retomada do subgênero na última década, vimos seus principais
elementos semânticos e sintáticos sendo trazidos de volta com poucas inovações ao que se diz
ao recorte social e etnia de seus protagonistas, como é o caso de It – Capítulo 1, Stranger Things
e Turma da Mônica – Laços. Agora, em um segundo momento, vemos o surgimento de algumas
produções que parecem levar o subgênero para periferias urbanas negras e latinas, como é o caso
de A Gente se Vê Ontem, Vampiros x The Bronx e o remake de A Convenção das Bruxas. O presente
artigo procura se aprofundar se as consequentes inovações sintáticas e semânticas dessas obras
para além de representarem um amadurecimento do suburbanismo fantástico, podem apontar para
um subgênero completamente novo.
PALAVRAS-CHAVE: Suburbanismo Fantástico; Periferia; Gênero
Introdução
O suburbanismo fantástico é um subgênero cinematográfico proposto em 2017 por Angus
McFadzean, pesquisador vinculado à Oxford University. Segundo suas definições, em livro de 2019,
o suburbanismo fantástico é
um conjunto de filmes Hollywoodianos que começaram a aparecer nos anos de 1980, onde
crianças e adolescentes que vivem no subúrbio são chamados para confrontar uma força
fantástica e disruptiva – fantasmas, aliens, vampiros, gremlins e robôs maldosos. São filmes
que emergiram de obras focadas no público adulto, melodramas suburbanos, e filmes e
programas de horror, fantasia e aventura, clássicos dos anos de 1950, e que passaram a ser
sinônimo dos trabalhos de diretores como Steven Spielberg, Joe Dante, Robert Zemeckis e
Chris Columbus. Comumente adereçados como filmes de crianças ou filmes “família”, sendo
parte-chaves da infância do fim da geração X (1965-1980) e de toda geração millenial (19811996). (McFADZEAN, 2019, p.1) (tradução do autor)

Dentre os principais filmes que fariam parte do subgênero estariam E.T. – O Extraterrestre (E.T. –
The Extraterrestrial, Steven Spielberg, 1982), Gremlins (Joe Dante, 1984), Os Goonies (The Goonies,
Richard Donner, 1985) e De Volta para o Futuro (Back to the Future, Robert Zemeckis, 1985). São
obras que narrativamente exploram aventuras em que crianças e jovens de classe média precisam
resolver disrupções causadas por elementos exógenos. Sejam eles fantásticos, como o palhaço
demoníaco de It – A Coisa (It, Tommy Lee Wallace, 1990) ou não cotidianos, como os bandidos de
Esqueceram de Mim (Home Alone, Chris Columbus, 1990). Importante ressaltar que tais elementos
não necessariamente precisam se antagonizar ao protagonista, como é o caso do Pé Grande de Um
Hóspede do Barulho (Harry and the Hendersons, William Dear, 1987) ou a nave espacial em Viagem
1
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ao Mundo dos Sonhos (Explorers, Joe Dante, 1985).
Partindo da definição sintático-semântica de gênero de Altman (1999), McFadzean (2017,
2019) define tais filmes a partir de 1) Uma construção semântica que une elementos banais dos
subúrbios estadunidenses à elementos de gêneros como fantasia, horror e ficção científica; 2) Uma
construção sintática que une o melodrama do herói (comum a narrativas de fantasia) a narrativas
de amadurecimento (coming-of-age dramas). Quanto a esse aspecto sintático, Ashley Carranza
(2018) irá importar a teoria da autodeterminação da psicologia para descrever o processo de
amadurecimento dos protagonistas no subgênero.
A teoria da autodeterminação descreve o método psicológico pelo qual uma pessoa se torna
dependente de si mesma e permite que os impulsos internos se concentrem no processo de
tomada de decisão. Se tornar auto suficiente é parte natural da vida, mas existem inúmeras
instâncias em que essa independência é garantida muito cedo. Esse rito antecipado não se dá
porque a criança está pronta ou merecedora, mas é resultado de seus pais serem incapazes
de providenciar a estabilidade esperada para elas. (...) Essas crianças inadivertidamente abraçam a autodeterminação como modo de defesa pela falta da proteção de seus pais. (CARRANZA, 2018, p.15) (Tradução do autor).

Em outras palavras, faz se como base estruturante no processo a necessidade da criança
ou jovem amadurecer frente ao evento extraordinário que obriga a sua agência, uma vez que
autoridades (familiares ou governamentais) não tem capacidade ou disponibilidade para resolvêlo. Trata-se assim de uma adaptação do monomito do herói estadunidense tal como definido por
Lawrence e Jewet.
“Uma comunidade em um paraíso harmônico é ameaçada pelo mal: instituições normais
falham em conter a ameaça. Um herói altruísta emerge para renunciar as tentações e
implementar sua tarefa redentora. Ajudado pelo destino, sua vitória decisava restaura a
comunidade para sua condição paradisíaca. Então, o herói retorna ao obscurecimento.”
(LAWRENCE & JEWETT, 1977, p.215) (Tradução do autor)

A variação, porém, é que vinculado à narrativa de amadurecimento, a criança / jovem não
retorna ao obscurecimento ao final de sua jornada no suburbanismo fantástico – ela é reconhecida
pelos seus pares (amigos, interesses românticos, familiares ou mesmo autoridades) nesse novo
patamar (a maturação). Ou seja, fechando um ciclo em que o protagonista faz as pazes a sociedade,
a mesma que se provou falha ao protegê-lo, ao ser reconhecido por ela em uma posição hierárquica
diferente (não se trata mais de uma criança/jovem imaturo).
Lars Olson (2011) vai associar em sua tese estas narrativas à Era Reagan, vinculando a visão
do influente presidente estadunidense Ronald Reagan (cujo mandato durou de 1981 até 1989).
Segundo o autor, tais filmes trazem em sua estrutura narrativa uma visão pessimista tanto das
autoridades (típica da perspectiva liberal reaganista) quanto das famílias – acusadas pelo discurso
conservador de serem coniventes com o seu desmembramento, vide à “epidemia de divórcios” e a
entrada da mulher no mercado de trabalho que sucedeu as revoluções sexuais da década de 1960 e
1970 (TROY, 2005, p.28).
Também vinculada à Era Reagan era a ambientação suburbana, tida pelo presidente como
representação do “American Dream” (EHRMAN, 2005; TROY, 2005) construído a partir da expansão
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suburbana no pós-2ª Guerra. Vale ressaltar que o subúrbio estadunidense vai ser concebido desde
o início como uma classe média branca fundada no pilar da família nuclear (BAXANDALL & EWEN,
2000; COONTZ, 2000) e hoje são responsáveis por alocar mais pessoas do que a cidade e o campo
somado, representando uma maioria tanto na perspectiva de poder, quanto demográfica.
Isto, é claro, vai ter uma correlação direta com os protagonistas das narrativas suburbanistas e
suas jornadas que, como McFadzean (2019) bem pontua, trata se de um subgênero profundamente
branco e androcêntrico. E, são esses jovens homens brancos e de classe média, os heróis dessas
narrativas oitentistas de restauração do status quo suburbano, resolvendo problemas cujos seus pais
não mais parecem capazes. Tais características parecem vinculadas ao subgênero persistindo até o
momento em que este entra em decadência na segunda metade da década de 1990. Seus últimos
grandes sucessos são Gasparzinho (Casper, Brad Siberling, 1995) (um dos poucos com protagonismo
feminino, embora dividindo ele com dois personagens masculinos: o pai e o fantasma) e Jumanji (Joe
Johnston, 1995). Os anos que se seguiram são de lançamentos espaçados e sem grande sucesso,
sendo o subgênero substituído por obras de fantasia como as franquias Harry Potter, Senhor dos
Anéis, As Crônicas de Nárnia e Piratas do Caribe.
O suburbanismo fantástico ressurge com força na década de 2010, a partir de obras como
os remakes/reboots de Karate Kid (Harald Zwat, 2010) e A Hora do Espanto (Fright Night, 2011), mas
principalmente com a homenagem hiper-referencial à E.T. – O Extraterrestre, Super 8 (J.J. Abrams,
2011). Seu ápice, no entanto, se dá no meio da década – com os sucessos da série Stranger Things
(Irmãos Duffer, Netflix, 2016-) e do filme It – Capítulo 1 (It – Chapter 1, Andy Muschietti, 2017), a
maior audiência da plataforma de streaming até então e o filme de horror com maior bilheteria da
história, respectivamente. McFadzean chama esse novo ciclo de Suburbanismo Fantástico Reflexivo
(2017, 2019), devido ao seu olhar referencial para as origens do subgênero e para a década de 1980.
O Suburbanismo Fantástico Periférico
No entanto junto a essas obras reflexivas e nostálgicas produzidas na década de 2010, surgem
uma série de novos filmes que trazem as inovações que são foco de nosso presente trabalho.
São produções que incluem novos corpos, até então alijados do protagonismo destas narrativas
suburbanistas, como mulheres, negros, latinos e integrantes da comunidade LGBTQIA+. Apesar de
ser possível encontrarmos alguns destes trabalhos já no início da década, como o já citado Karate Kid
e o inglês Ataque ao Prédio (Attack the Block, Joe Cornish, 2011), é facilmente verificável que a maior
parte destas obras tenham surgido ao final dos anos 2010, após movimentos como #OscarsSoWhite,
Black Lives Matters, Times Up e #MeToo. Apesar de se tratarem de movimentos diversos, com pautas
e especificidades muito próprias, se trataram de ebulições sociais que exigiram de mudanças na
sociedade e/ou na indústria cinematográfica – incluindo na representação e na representatividade.
Assim, os últimos três anos testemunharam mais obras com protagonistas não-homens e/ou
não-brancos no suburbanismo fantásitco do que nos primeiros vinte anos do subgênero, segundo a
catalogação do próprio McFadzean (2019), – e mais do que isso, estendendo essa representatividade
para diretores(as) e roteiristas. Nesse sentido, é incontestável o papel da Netflix nessa diversificação
trazendo obras como A Gente se vê Ontem (See You Yesterday, Stefon Bristol, 2019), A Grande
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Luta (The Main Event, Jay Karas, 2020), Vampiros vs The Bronx (Vampires vs The Bronx, Osmany
Rodriguez, 2020), Missão Pijamas (The Sleepover, Trish Sie, 2020), Manual de Caça a Monstros (A
Babysitter’s Guide to Monster Hunting, Rachel Talalay, 2020) e a trilogia Fear Street (Leigh Janiak,
2021). Fora dela se destacam filmes como Aprendiz de Espiã (My Spy, Peter Segal, 2020) da Amazon
Prime e o remake de A Convenção das Bruxas (The Witches, Robert Zemeckis, 2020) dirigido pelo
influente director de De Volta para o Futuro.
Obviamente tais mudanças não se restringem somente a cor/gênero/sexualidade de seus
protagonistas, mas também impacta diretamente em suas narrativas e consequentemente nos
elementos semântico/sintáticos que os constituem. Tais constatações trazem questionamentos a
respeito do próprio subgênero, uma vez que trazem novidades e subversões à próprias máximas
atreladas à sua definição genérica. É sobre algumas destas mudanças, e como estas desafiam alguns
dos elementos tidos como parte integrante do suburbanismo fantástico que iremos nos aprofundar
nos próximos tópicos.
A Periferia como Possibilidade de Ambientação
Logo de antemão, acredito ser importante esclarecer uma definição importante: apesar do
nome, o suburbanismo fantástico (suburban fantastic cinema no original) não exige o subúrbio como
ambientação de suas narrativas (McFADZEAN, 2019). Além das cidades pequenas (small town),
palco de inúmeras obras do subgênero como os já citados Gremlins e Os Goonies, filmes como A
Convenção das Bruxas (The Witches, Nicolas Roeg, 1990), que se passa em um hotel, e O Milagre
veio do Espaço (*batteries not included, Matthew Robbins, 1987), que se passa na cidade grande,
demonstram as possibilidades semânticas de locações. Particularmente didáticos são continuações
como De Volta para o Futuro III (Back to the Future III, Robert Zemeckis, 1990), que se passa no velho
oeste, Gremlins 2 (Gremlins 2: The New Batch, Joe Dante, 1990) e Esqueceram de Mim 2 (Home
Alone 2, Chris Columbus, 1992), que se passam na metrópole. Tais obras basicamente repetem as
estruturas de seus predecessores (passados no subúrbio) mas mudam a locação de suas histórias,
buscando trazer um novo apelo às suas tramas.
Assim, filmes como Ataque ao Prédio, A Gente se Vê Ontem e Vampiros x The Bronx, ambientados
em periferias urbanas, não são exatamente inovações ao subgênero. Além disso, mesmo com a
representativa mudança de locação, são obras que guardam algumas similiaridades diegéticas
e estruturais com os filmes suburbanos. Entre elas estão 1) A figura da vizinhança (grupos de
conhecidos não familiares), cujos ritmos e movimentos são previsíveis (ligando um sinal de alerta no
protagonista em caso de mudança); 2) O domínio do jovem de seus arredores; 3) A interface fluída
entre o público e o privado (os protagonistas conseguem andar com maior liberdade entre casas e
estabelecimentos de diferentes personagens); 4) Um certo isolamento de agentes do Estado (por
motivos completamente díspares, como iremos discutir ainda nesse tópico).
No entanto, para além dessas similiaridades, é claro que a mudança de ambientação para
as periferias guardam divergências muito mais profundas, e, que ao contrário dos clássicos do
suburbanismo fantástico, não se tratam apenas de “inovações semântica”. Afinal, ao aprofundar as
dicotomias sociais descritas por Eric Avila ao definir a urbanização estadunidense em “subúrbios
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baunilha e cidades chocolate” (2004), tais ambientações trazem consigo mudanças profundas em
aspectos sintáticos destes filmes.
Antes de nos aprofundar nestes aspectos, vale lembrar que historicamente tal divisão
étnico-geográfica se dá desde a expansão suburbana do pós-2ª Guerra, onde a política de Estado
e as decisões imobiliárias negavam a possibilidade de não caucasianos morarem nos subúrbios
(COONTZ, 2000). Ela foi acentuada durante a segunda metade do século XX com os “vôos brancos”
(AVILA, 2004; BEUKA, 2004) – a desvalorização das cidades e a saída da classe média branca para
regiões suburbanas dos Estados Unidos. Ou seja, quando estes filmes contemporâneos levam suas
narrativas para as periferias, não só são trazidas as peculiaridades e problemas urbanos consigo, mas
também questões sociais e raciais – que obviamente tem impacto na trajetória de amadurecimento
do protagonista.
É o caso de “Prefeitinho”, protagonista de Vampiros x The Bronx, que desde o início do filme
luta contra a gentrificação do Bronx, bairro periférico Nova Iorquino. A gentrificação é fruto de um
processo de valorização imobiliária, que aumenta os preços dos imóveis e dos serviços de uma área,
expulsando a população local. Os próprios vampiros (brancos e europeus) do título surgem como
metáforas para esse processo, uma vez que sua invasão ao Bronx se dá pela compra de imóveis.
Ou seja, desde sua apresentação o protagonista é colocado como alguém que é movido à ação por
conta de problemas urbanos – muito antes de descobrir que os responsáveis por tal processo se
tratam de criaturas fantásticas. Vale ressaltar que este é um processo inverso do que ocorre nos
subúrbios, cujos maiores temores e ansiedades estão vinculados à desvalorização imobiliária – e
que fomentam discursos como o NIMBY (“Not in my Backyard” ou “Não no meu pátio”), que lutam
contra a instalação de residências mais baratas ou equipamentos urbanos como presídios, centros
de reabilitação e abrigos, em áreas suburbanas (COONTZ, 2000).
Já Ataque ao Prédio, passado na periferia londrina, demonstra o isolamento política e social
dos moradores de um edifício voltado para pessoas de menor poder aquisitivo. Na trama, ao serem
atacados por alienígenas, os protagonistas são levados a resolver os problemas sozinhos, pois sabem
que não terão apoio policial. Pelo contrário – eles inclusive levantam se os monstros espaciais não
são parte de um projeto necropolítico (MBEMBE, 2018) do próprio Estado. Vale ponderar, que
como adiantamos a alguns parágrafos, tal narrativa de “isolamento do Estado” existe também nas
narrativas passadas em subúrbios. No entanto, ao invés de ser uma constatação geográfica (devido
ao espalhamento geográfico e a baixa densidade demográfica do subúrbio) e fruto de um discurso
liberal, a ausência do Estado nas periferias obviamente tem base política e social. Se em obras como
Gremlins, a política é apenas incompetente, em Ataque ao Prédio a polícia surge apenas para criar
dificuldades e levar perigo aos protagonistas.
Se quisermos ir mais além, é possível fazer uma relação (narrativa) entre o papel do policial
nestas narrativas passadas em periferia, com o papel dos cientistas no suburbanismo fantástico
clássico. Em obras como E.T. – O Extraterrestre, D.A.R.Y.L. (Simon Wincer, 1985) e Jogos Fatais (Project
Manhattan, Marshall Brickman, 1986), são cientistas os agentes do Estado que trazem algum
perigo ao protagonista. Isto, por sua vez, esvazia a crítica social das obras clássicas e fomenta um
ar muito mais escapista (e anti-intelectualista) à elas – algo típico da conjuntura do entretenimento
reaganista em que foram produzidas (WOOD, 2003).
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Os problemas estão diretamente vinculados à etnia/gênero/sexualidade do personagem
Filmes como E.T. – O Extraterrestre ou De Volta para o Futuro trazem a fantasia como uma
metáfora para os conflitos internos do personagem. Enquanto o alienígena surge como um forma
do garoto Elliot preencher a lacuna deixada pelo divórcio de seus pais, a viagem no tempo surge
como a possibilidade de Marty McFly reescrever a história de “mediocridade” da sua família. Isto, é
um certo desdobramento do conceito de “diáspora branca” definido por Catherine Jurca (2001) –
termo cínico para falar dos problemas emocionais que acometem a classe média e as elites brancas
na literatura, na falta de problemas sociais mais contudentes.
Não que as questões emocionais não acometam os protagonistas dos filmes contemporâneos
aqui discutidos, mas entra também em cena questões mais profundas de ordem social, racial, de
gênero e orientação sexual. Falamos, por exemplo, da questão da gentrificação em Vampiros x The
Bronx. No filme da Netflix, os vampiros se mudam para o Bronx especificamente por conta dos
números de casos policiais não investigados no local. Afinal, ali poderiam se alimentar os moradores
periféricos sem a importunação do poder público, para o qual estes moradores são invisibilizados.
Trama semelhante ocorre em A Convenção das Bruxas de 2020. Na nova versão, as bruxas
atacam primordialmente cidades negras – sabendo que o desaparecimento de crianças não será
investigado. Assim, a mais recente adaptação do livro de Roald Dahl ganha um forte contexto de
crítica social: a origem da perseguição das bruxas ao protagonista (que é negro, nessa nova versão)
não é mais incidental. Já em A Gente se vê Ontem é a “violência intrínseca e pervasiva ao ambiente
dos personagens (...) a mais a marcante diferença (...) em relação obras clássicas do subgênero:
seus arredores, ao contrário do subúrbio e das cidades pequenas, não são propriamente seguros”
(LAURIA, 2021). Isso porque a trama de viagem no tempo, que faz uma ode à De Volta para o Futuro
(Michael J. Fox faz sua última participação especial neste filme, antes de se aposentar das telas por
conta de sua doença), é impulsionada pela violência policial. A protagonista, C.J., tenta voltar no
tempo para salvar seu irmão, morto em uma abordagem, ao ser confundindo com um ladrão.
No caso da trilogia Fear Street (passada em 3 períodos temporais diferentes) é a sexualidade da
protagonista e da “suposta” antagonista que unem suas histórias e motivam a narrativa. Descobrimos
que a suposta bruxa, Sarah Fiers, acusada de amaldiçoar a cidade de Shadyside (vista como mais
pobre e “mais trágica”, do que a vizinha rica Sunnyvale) foi morta em 1666 por conta de uma relação
lésbica. A protagonista, já em 1994, sofre com o mesmo preconceito, é levada a entrar na pele de
Fiers e descobrir a verdade sobre a maldição. Na história, ela é causada por um homem branco e
hétero, desgostoso com a sociedade e que faz um pacto satânico em 1666 para garantir riquezas a
si e a seus herdeiros à custa de outros corpos (uma óbvia metáfora das consequências históricas do
processo colonizatório). Não coincidentemente, o herdeiro mais recente e vilão do filme passado
em 1994 é um delegado de polícia (a protagonista e seu irmão são negros).
O Status Quo do Ambiente não é Retomado ao final
Por fim, uma outra mudança expressiva presente nestes filmes, é que a narrativa de “retomada
do status quo” não é objetivada pelos personagens – uma vez que, devido a sua condição periférica,
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a situação de que partem já não é almejada. Isto, por sua vez, muda o caráter reacionário, que é
parte integral de grande parte das narrativas do subgênero, para narrativas com um teor mais
revolucionário e/ou de mudança social.
Assim, se em Vamprios x The Bronx o protagonista inicia a trama lutando contra a especulação
imoibilária, ao final, sua batalha continua – porém agora conseguindo mobilizar a comunidade a
fazer o mesmo. Já em A Grande Luta, o protagonista consegue ajudar seu pai e sua avó a salvar sua
casa, depois de se tornar um grande astro de luta livre após achar uma máscara mágica. Em Fear
Street, a protagonista Deena consegue retirar a maldição que condenava Shadyside à pobreza e à
tragédias desde 1666.
É claro que nem todos os filmes trazem “finais felizes” e de mudança social. Ataque ao Prédio,
por exemplo, acaba com a prisão do protagonista – mas a mudança de perspectiva que seus colegas
passam a ter dele, indicam que Moses irá finalmente conseguir sair do crime. Já A Gente se Vê Ontem
acaba com o final em aberto – é mostrado que C.J. ainda não desistiu de tentar salvar seu irmão,
apesar dos múltiplos insucessos que apontam para dificuldade de resolver um problema tão sensível
quanto à violência policial.
Não é coincidência que estas narrativas, por sua vez, remetam ao único filme dos primeiros
15 anos do suburbanismo fantástico dentre os mais de 50 avaliados por Angus McFadzean, que
traz um protagonista negro – As Criaturas Atrás da Parede (The People Under the Stairs, Wes
Craven, 1991). No filme é um jovem morador da periferia que sofre com a possibilidade de despejo,
desesperado, ele topa participar de um assalto com Leroy na casa suburbana dos doentios e
perversos proprietários do prédio em que moram. Ao final, o protagonista consegue salvar os filhos
desse casal que eram mantidos presos dentro de casa, e distribuir o dinheiro da casa suburbana
com a necessitada comunidade. A cena final, com dinheiro voando pela chaminé para a festa de um
grupo de moradores, representa de forma metafórica e fantasiosa as possibilidades de superação
das desiguldades sociais entre subúrbio e periferia.
Considerações
O grande número de obras lançadas nos últimos anos, pode indicar a formação de um novo ciclo
para o subgênero, uma espécie de Suburbanismo Fantástico Periférico. No entanto, suas “novidades”
semânticas e sintáticas são menos uma mudança do subgênero, e mais um reflexo da conjuntura social
e política contemporânea que exigiu que a indústria Hollywoodiana trouxesse novos protagonistas
e realizadores. Uma evidência desta perspectiva é que um filme como As Criaturas Atrás das Paredes,
lançado no ínicio dos anos 1990, não tenha iniciado um ciclo cinematográfico em sua época. Nem
mesmo Ataque ao Prédio, lançado no início dos anos 2010, não teve esse poder.
Foi somente a partir dos movimentos sociais – tanto em retaliação a política e os posicionamentos
do governo Trump, como fortalecidos pelo aumento de apoio de agentes do mainstream – que
esse impacto finalmente foi transportado para as telas. Também bastante sintomático que seja a
Netflix, cujos interesses mercadológicos também estejam vinculados a atingir diferentes nichos
de audiência (ao contrário das obras de grande orçamento do cinema, principalmente de “filmes
família”) que esteja encabeçando esta incorporação de novos corpos às produções de um subgênero
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tão marcado pela branquite e pelo androcentrismo.
Por conta disso, se faz primordial que pesquisadores e a própria crítica tenham papel ativo
neste processo. Tratar estas obras de um “Suburbanismo Fantástico Periférico” apenas como mais
um ciclo cinematográfico, pode ser uma previsão condenatória de sua suscetabilidade ao “ciclo de
vida dos filmes” (NEALE, 2000) – indicando que cairão no futuro em obsolescência, como ocorreu
como o suburbanismo fantástico clássico em meados da década de 1990.
Além disso, incorporar estes “novos” elementos semânticos e sintáticos aqui discutidos ao
próprio suburbanismo fantástico, podem impedir a médio prazo que o próprio subgênero continue
taxado como branco e masculino – e esta passe a ser uma definição do ciclo clássico iniciado na
década de 1980 e vinculado à conjuntura do entretenimento Reaganista (WOOD, 2003). Assim,
poderemos evitar que o suburbanismo fantástico tenha o mesmo destino do Faroeste, gênero que
acabou sendo definidos pela perspectiva androcêntrica (DE BIASIO, 2015).
Por fim, além da importância social deste movimento de não deixar categorias como a
branquitude e a masculinidade excluirem outros corpos de todo um subgênero cinematográfico
(reinvidicando o direito destes corpos em também se tornarem elementos constitutivos destes
filmes), estas definições também são importante para a sobrevivência do próprio suburbanismo
fantástico. É inegável o impacto que a falta de variações narrativas, semânticas e sintáticas, tiveram
na obsolescência do subgênero na década de 1990.
Por conta disso, é razoável pensar que esta retomada que se deu a partir de 2010 não iria
conseguir perdurar por muito mais anos pautados exclusivamente na nostalgia pela década de 1980
– tal qual ocorre com obras relflexivas, como Stranger Things, It – Capítulo I, ou mesmo o brasileiro
Turma da Mônica – Laços (Daniel Rezende, 2019). Assim, a entrada de corpos que foram excluídos
deste primeiro ciclo do suburbanismo fantástico, podem trazer junto com as suas narrativas e
perspectivas, a oxigenação necessária para o subgênero, evitando que este se torne enrijecido e
engessado (BAHIANA, 2012, p.132).
O mesmo, é claro, vale para toda a indústria.
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O mito, o real e o fantástico em Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas
Stephanie Watanabe1
UAM-SP
RESUMO: O longa-metragem Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (Big Fish, Tim Burton,
2003) apresenta duas tramas, uma real e outra imaginária, contadas por narradores nãoconfiáveis: um mentiroso e um investigador que desconhece a verdade. Busca-se compreender
como estes dois plots, a princípio tão dispares, poderiam se conectar, ao mesmo tempo em
que a linguagem cinematográfica revelaria ao expectador a experiência de uma investigação
pela verdade, lado a lado ao narrador. Este artigo se utiliza de conceitos de gênero em Todorov,
narrativa e linguagem em Bordwell, Thompson e Bruce Block, conceitos da Nova Hollywood
em Costa, e a representação de elementos de delírio a partir de Veyne, Marques e Young.

PALAVRAS-CHAVE: Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, mito, imaginário, fantástico, Bordwell.

ABSTRACT: The full-length film Big Fish (Tim Burton, 2003) combines a real and an imaginary plot,
both told by unreliable narrators: a liar and na investigator who doesnt know the truth yet. This paper
analyzes how these two diferente plots may be combined, as well as the cinematography should
present the audience the experience of discovering, along with the narrators. It relies on genre
concepts by Todorov, narrative and cinematography studiens on Bordwell, Thompson, and Bruce
Block, the New Hollywood on Costa, and the delusion representations by Veyne, Marques and Young.

KEY WORDS Big Fish, mith, imaginary, fantasy, Bordwell.
Introdução
Um jovem adulto, prestes a se tornar pai, é assombrado pelas memórias de sua infância. Tendo
um pai famoso e cheio de histórias mirabolantes sobre seus grandes feitos, Will cresceu sob a
sombra de seu holofote, pior, sabendo que seu pai sempre foi ausente durante seu crescimento,
ele parece ser o único a não sorrir quando ouve, pela milionésima vez, suas histórias. Peixe Grande e
Suas Histórias Maravilhosas (Big Fish, Tim Burton, 2003) combina, à sua maneira, duas narrativas em
paralelo, duas jornadas de amadurecimento em temporalidades diferentes: a vida do pai, da infância
ao nascimento do filho, sob o olhar de suas histórias fantasiosas e claramente exageradas; e o olhar
cético e investigativo do filho, enquanto sai em uma jornada para descobrir mais sobre o verdadeiro
passado do pai. A obra, à sua maneira, combina gênero de fantasia, quando retrata os relatos do pai,
1
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com o drama da realidade do filho e a morte do pai. Assim, se apropria das estéticas do gênero, ao
mesmo tempo em que realiza escolhas de cinematografia e linguagem audiovisual para evocar os
sentimentos variados destes dois narradores. A partir disso, este artigo pretende seguir por uma
análise da obra, a partir de estudos do gênero e narrativa em David Bordwell e Kristin Thompson, do
fantástico e do realismo fantástico em Tzvetan Todorov e da linguagem audiovisual em Bruce Block
e Renato Pucci Jr; e também observa como ocorre a representação destes elementos díspares na
obra, por meio de estudos do mito e do psicológico das personagens em Paul Veyne, Roberto Marques
e Skip Young. Estudos da Nova Holywood são observados em Antonio Costa, e do contemporâneo
são discutidos a partir de Alison Waller e Irmtraud Huber.
Vale observar que Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas é uma adaptação cinematográfica
da obra literária Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, de Daniel Wallace, publicado em 1998.
Entretanto, não cabe a este artigo a análise da adaptação fílmica, e sim da obra cinematográfica
apenas, uma vez que as discussões caminhem pelas escolhas narrativas, estilísticas e estéticas do
filme.
Os Bloom
William Bloom, durante o próprio casamento, é, mais uma vez, colocado de lado. Os holofotes se
viram à famosa história do pai, Edward Bloom. Segundo o próprio, ele estaria a tentar capturar um
peixe lendário, gigante e “impescável”, que roubou sua aliança, enquanto a esposa dava luz a seu filho.
Edward enfatiza a importância da aliança como símbolo do seu amor. Todos riem no casamento, mas
Will repreende a atitude do pai, que estaria a se envergonhar sozinho. Três anos se passam sem que
pai e filho se falem, até que o câncer de Edward progride a nível terminal, a medicação é pausada e
Edward está acamado. Will e a esposa, agora grávida, voam e se hospedam na casa dos Bloom por
uns dias.
É evidente o carinho que Edward tem por sua esposa, mas Will sempre questionou o quanto suas
histórias poderiam encobrir segredos, como uma possível infidelidade do pai. Para ele, Edward não
é assim tão magnífico como todos dizem. Tendo acesso a cartas, fotos e antigas documentações,
além do depoimento da mãe, Will começa a investigar o passado de seu pai.
A obra assim, costura passado e presente, história e verdade, de maneira a combinar o que
Will sempre ouviu ao que realmente aconteceu. Até que seu pai vem a falecer e muito ainda não
é respondido. No velório, no entanto, vários amigos do passado, personagens ilustres de suas
histórias, surgem para prestar sentimentos à família e acabam por validar grande parte das histórias
do pai. Will finalmente reconhece no pai a imagem de um “Peixe Grande Lendário” e começa a passar
adiante as histórias dele, oralmente, a seu filho.
Dois mundos distantes: o realismo fantástico
A obra apoia-se em uma narrativa clássica, ou seja, não é conectada ao distanciamento causado
pela narrativa do filme arte, e sim clara, com uso de causalidade e referências constantes e concisas
de espaço e tempo (BORDWELL, 2005). Dentro desta narrativa, é comum observar a conexão de
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dois plots ou tramas2; no caso de Peixe Grande, há um plot real, ambientado no contemporâneo e
na investigação de Will, e um plot focado no imaginário, no passado e nas histórias contadas por
Edward sobre sua juventude. Entretanto, além da distância de sentidos e localidades, há uma
distância também de gêneros entre os plots.
Em se tratando do cinema contemporâneo, pós-moderno ou hipermoderno (LIPOVETSKY,
2011), é comum que este remeta a vários gêneros ou mesmo crie uma alusão a outros cinemas,
como afirma Carroll, “o alusionismo é um termo guarda-chuva que cobre práticas variadas como
citações, a memorização de gêneros do passado, a reconstrução desses gêneros, homenagens, e a
recriação de cenas clássicas, planos, tramas, diálogos, temas, gestos, e assim por diante” (CARROLL,
1998, p. 240, tradução da autora). Desta maneira, é concebível combinar o gênero de drama com o
gênero do fantástico dentro de uma mesma obra.
Tzvetan Todorov define o gênero do fantástico na literatura como um momento de hesitação
do leitor diante de acontecimentos sobrenaturais na história. Para que o fantástico se sustente,
é preciso que o leitor mergulhe na obra, presentificando aqueles eventos e personagens como se
fossem um mundo vivo. Mas, cabe ao leitor, partindo da hesitação, decidir se estes eventos seriam
uma ilusão de sentido, sem abalar as leis do mundo real - assim, a obra, segundo Todorov, pertenceria
ao gênero do estranho – ou, decidir ser convencido pela veracidade deste mundo mágico com suas
regras próprias, então, a obra pertenceria ao gênero do maravilhoso (TODOROV, 2012).
Compreende-se, desta forma, variados acontecimentos maravilhosos da trama como elementos
do fantástico: o peixe gigante super inteligente que se transforma em uma sereia encantada; o
nascimento de Edward Bloom, extremamente escorregadio pelos corredores do hospital; o rápido
crescimento de Edward, capaz de rasgar suas roupas; uma bruxa amigável, cujo olho de vidro
poderia informar o futuro e como quem o olha viria a morrer; um gigante gentil de mais de cinco
metros; gêmeas siamesas coreanas performáticas, cada extremidade com uma personalidade; uma
floresta encantada com galhos enfeitiçados; uma forte tempestade que inundou uma floresta e
prendeu o carro no topo de uma árvore; o tempo que pára quando Edward conhece Sandra; e uma
cidadezinha escondida dentro da floresta, cujo tempo parou dentro das antigas tradições sulistas
norte-americanas.
Entretanto, é importante lembrar que não se trata apenas do sobrenatural nesta obra, e sim de
uma constante oscilação entre real e imaginário, pelo olhar de dois personagens cujo psicológico
está abalado.
Assim, este artigo recorre ao conceito de realismo fantástico. Este é um gênero literário que tem
sua origem entre os séculos XVIII e XIX, sobretudo na França; onde o sobrenatural viria contestar
a racionalidade do Iluminismo, passando posteriormente para as narrativas cujos transtornos
psicológicos dos personagens, como loucura, alucinações e pesadelos, refletiam suas angústias
contemporâneas. Todorov cita A Metamorfose, de Kafka (1915), como exemplo. Já Malcolm Jones, ao
2
A trama, plot, ou syuzhet, é a forma na qual são organizados os eventos em sua narração. A trama na narrativa
clássica pode apresentar, geralmente, uma estrutura causal dupla, uma principal que pode girar em torno de um casal, e
a secundária que envolveria outra esfera: trabalho, guerra ou outras relações pessoais (BORDWELL, 2005, p. 280).
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analisar o realismo fantástico em Dostoievsky, Bakhtin e Tolstói, aponta como os russos poderiam
se apoiar no fantástico para analisar a realidade de maneira mais poética ou espiritual, ou em uma
patológica distorção da realidade, reforçando o fato do fantástico sempre encontrar sua relação
com um evento contemporâneo real (JONES, 1990).
Para Todorov (2012), o realismo fantástico é reconhecido na literatura por acontecimentos
que não podem ser explicados pelas leis racionais, e o sobrenatural poderia se impor ao natural. O
fantástico se compõe a partir do encontro entre o maravilhoso e o estranho, criando um ambiente
narrativo de incerteza, desenvolvida na oposição entre o mundo natural e o sobrenatural. Assim, o
gênero depende não apenas na maneira como o autor escreve, mas sim da maneira como o leitor
decide compreender a obra: este deve criar um pacto com este fantástico, aceitando as regras
únicas deste universo ficcional como algo vivo e próprio, ainda que fictício.
Imbricado entre a ficção e a realidade, o formato narrativo e conceitual do realismo fantástico
também foi absorvido pelo cinema, ora se mesclando ou se encaixando em outros gêneros e
movimentos, como visto nas Vanguardas, no Filme Arte, no Expressionismo Alemão, no Horror
Fantástico, e mesmo no cinema pós-moderno de alusão, como visto em em O Labirinto do Fauno,
Onde Vivem os Monstros, Dois Caras Legais, Perdi Meu Corpo, entre outros.
Se na literatura o gênero literário do fantástico dependia do pacto com o leitor, no cinema, essa
concretização se realiza a partir de regras estilísticas bem definidas desde o início do cinema clássico,
e que devem se manter durante toda a obra audiovisual. Para Bordwell e Thompson (2013, p. 475476), o estilo e o gênero partem de convenções formais que se conectam à expectativa do público,
ou seja, a partir do momento em que o público reconhece certos elementos narrativos, estruturais,
sonoros, de cor, iluminação, contraste, montagem, e escolha de planos, ele pode reconhecer um
gênero ou estilo e já sabe o que esperar daquela obra. Assim, o pacto é assegurado, uma vez que
o estilo seja capaz também, de moldar significados (ibidem, p. 479), como em um jogo entre obra
e espectador (LYRA, 2018). Estas normas estilísticas podem ir além de um só gênero e fazer parte
também do conjunto de obras de um certo diretor, por exemplo, as obras de Tim Burton, diretor de
Peixe Grande.
Assim, quando o espectador testemunha o universo onírico fantasioso criado por Edward,
este mundo maravilhoso é presentificado por meio do estilo único do diretor: uma combinação do
horror com o fantástico, do sobrenatural com o mágico, estéticas próprias já conferidas em Batman,
O Estranho Mundo de Jack, Edward Mãos-de Tesoura, entre outros. Mas, quando o espectador sai do
delírio e vem ao mundo real, lhe é apresentado o gênero dramático, em uma estética menos colorida
e mágica, até incomum ao diretor, mais apática, doente e cética, tal qual o olhar e a realidade de Will:
seu pai está morrendo e eles precisam melhorar essa relação.
Grande parte da conexão entre estes dois plots, dois gêneros, e dois mundos diferentes é
feita por meio do “gancho de diálogo”, proposto por Thompson. Segundo a autora, obras clássicas
costumam conectar uma cena a outra por meio de um continuísmo indicado por uma frase dita na
cena anterior. No exemplo dado pela autora, Jurassic Park, a dra. Ellie Grant pergunta ao dono do
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parque como este trouxe de volta à vida estas criaturas extintas, ele responde “Vou lhe mostrar”, e
a cena seguinte é uma continuação desta frase vista de maneira visual: conhecemos o laboratório
genético (THOMPSON, 2003, p. 24). Em Peixe Grande, estes diálogos conectores surgem quando
Edward começa a contar uma história, ou mesmo por meio da narração de Will.
O narrador não-confiável e a jornada do espectador
Diversos autores como Booth, Nunning, Zerweck e Cohn, já apontaram variadas possibilidades
para teorizar o narrador não-confiável e há uma constante problemática nesta teorização: de
um lado, a obra poderia apresentar um narrador com problemas de inconsistências ou mesmos
devaneios, mas também um narrador cuja moral e pontos de vista sejam opostos ao do leitor. Mais
uma vez, dentro da literatura, este conceito dependeria do ponto de vista do leitor e da forma como
este optaria por ler.
Já em Peixe Grande, a narrativa não permite a dúvida: nenhum dos dois narradores é confiável.
Por meio dos diálogos, somos levados a crer que Edward Bloom adora ser envolvido e admirado por
suas histórias, e, segundo Will, nada do que ele afirma realmente aconteceu. Edward não estaria
ocupado pescando um peixe gigante enquanto sua esposa entrava em trabalho de parto; ele estava
em outro estado trabalhando como comerciante, vendendo os produtos inovadores de sua empresa.
Logo, desde o início da obra, somos informados que Edward não é confiável em seus discursos, e
tampouco Will seria, já que ele realmente não sabe o que de fato aconteceu. Assim, a trama segue
sua jornada de investigação, costurando os relatos dos dois.
A obra assim, investe na montagem paralela3, ora ilustrando imageticamente as histórias de
Edward, ora acompanhando Will, como forma de aproximar passado e presente, realidade e ficção.
A ordem dos eventos da montagem, e o fato do narrador não ser onisciente são elementos
narrativos cruciais para que, ao final da obra, durante o velório, o expectador descubra a verdade
juntamente com Will. Outro elemento para fortalecer essa relação do espectador enquanto
investigador juntamente ao protagonista é a linguagem audiovisual.
Para Bruce Block (2010), as escolhas visuais de cada quadro sozinho já compõem uma narrativa
visual. Para Young (2014), Bordwell e Thompson (2013), a sequência da decupagem implica em
uma produção de sentido. O diretor, assim, não direciona somente atores e técnicos, mas também a
atenção do público. Já em Plate (2017), observa-se como a decupagem poderia vir a fortalecer uma
representação do imaginário.

3
Para Marie-Therèse Journot, a montagem paralela alterna uma série de imagens que não têm entre si qualquer
relação de simultaneidade. “É discursiva, e não narrativa, utilizada para fins retóricos e de simbolização, para criar
efeitos de comparação ou de contraste” (JOURNOT, 2005, p. 103).
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Imagem 1 – O Gigante

À esquerda, observa-se a narração da história de Edward, segundo ele, o gigante possuía mais de cinco metros e poderia matá-lo
apenas com seus dedos. À direita, a presença de Karl no velório de Edward, um homem alto que sofre de gigantismo. Fonte: PLATE,
2017.

Na imagem 1, por exemplo, observa-se a veracidade dos fatos contados por Edward, entretanto,
recheados de exagero. A título de comparação, ao revelar o gigante sob o olhar das histórias de
Edward, Karl é enquadrado em plongeé4, potencializando a diferença de altura entre os dois. Durante
o velório, entretanto, Karl está entre os outros amigos de Edward, enquadrado em uma câmera reta,
de frente, revelando que sua altura não era monstruosa nem fora do comum a ponto de ser motivo
de medo para uma cidade inteira.
Imagem 2 – As Gêmeas “Siamesas”

As gêmeas siamesas eram, na realidade, apenas gêmeas idênticas. Fonte: DVD.

Já na imagem 2, acima, há a representação do relato de Edward Bloom, em suas histórias, as
gêmeas coreanas eram siamesas, conectadas por um mesmo par de pernas. Abaixo, durante o velório,
4
Plongeé, dentro da linguagem cinematográfica, é um enquadramento na qual a câmera se posiciona de
maneira mais alta que os personagens, levemente curvada, como se olhasse para baixo (PUCCI, 2009, p.270).

81

Will e sua esposa se sentam em uma cadeira e possuem parte da vista obstruída pelos convidados.
De repente, reparam em Ping e Jing, conversando, em um primeiro plano5, de maneira a não revelar
suas pernas. O casal as percebe, surpresos, até que um dos personagens acompanha uma das gêmeas
para fora do plano, e em seguida vemos a reação de ambos, um pouco desapontados. Nestes dois
exemplos, a escolha dos planos foi crucial para que houvesse uma surpresa, aproximando a reação
do público à reação do protagonista.
Já em outros momentos, a direção se apoia em outros elementos estilísticos e estéticos. No caso
da bruxa, por exemplo, Will sabia que era apenas uma história de criança, e que a bruxa poderia ser
apenas uma idosa que morava na cidade de seu pai. Até que Jenny lhe conta que, para Edward, ela
envelheceria um dia e se tornaria a bruxa da infância dele, fechando um grande ciclo. Will, ainda
cético, acha isso um absurdo, sentindo o fenômeno do estranho; mas Jenny acredita que, dentro do
imaginário diferenciado de Edward, isso faz sentido, como que compactuando com o fantástico e o
maravilhoso de sua história. Assim, quando Jenny envelhece e Will a visita, o filme recorre ao uso
da mesma atriz que performa a bruxa, e o mesmo penteado de cabelo. Como na história da bruxa, a
casa de Jenny também se torna uma mansão que range e seu entorno se torna pântano.
Imagem 3 – A “Bruxa”

Helena Bonham Carter, como Jenny, a amiga de Edward, e como a Bruxa. Fonte: DVD.

Em se tratando do fantástico no cinema, em diversas vezes ele foi reforçado por elementos
de efeitos especiais e visuais, além da maquiagem e da construção de cenários diferenciados,
algo que seria possível após os anos 1990 e a evolução da tecnologia digital. Em Peixe Grande,
isso é aproveitado com o advento da tecnologia de CGI na construção do peixe lendário, do bebê
escorregadio no hospital, nos galhos enfeitiçados que atacam Edward na floresta, e nas pipocas que
congelam junto com o tempo no circo.

5
O primeiro plano é um enquadramento que corta o personagem de seu peito até pouco acima da cabeça.
(PUCCI, 2009, p.270).
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Imagem 4 – O uso de CGI no fantástico

Elementos de composição digital com CGI para reforçar o elemento fantástico: pipocas que flutuam no tempo
congelado e um peixe gigante. Fonte: DVD.

Um novo mentiroso que acredita em suas mentiras
Enquanto seu pai piora de saúde e é internado no hospital, Will visitava a antiga e fantasiosa
cidade de Spectre e Jenny – que de fato existiam. Lá, a antiga amiga de seu pai desmistifica a suspeita
de Will de que Edward teria uma segunda família, ou mesmo um caso com Jenny. Ela reforça que
sempre sonhou com isso, mas Edward sempre preferiu seu trabalho, sua esposa e seu filho. Assim,
ela declara, que, na realidade, Edward sempre teve muito mais tempo para o próprio filho e para a
família do que realmente para ela e outros amigos, ao contrário do que o próprio Will se lembrava.
Ao chegar no hospital, o médico da família relata em pouquíssimas palavras e certa frieza a verdade
sobre o parto de Will: foi um parto simples e sem complicações, e na época era incomum o pai estar
presente no parto, então não fazia diferença alguma ele estar em outro estado. Dr. Bennett confessa
que se pudesse, escolheria a versão fantasiosa do pai pescador ao invés desta história chata que ele
acabara de contar.
Confortado com a verdade vinda de Jenny, Will aceita que muitas coisas eram fantasiosas, mas
havia uma parte de verdade e de carinho nas histórias do pai para com ele. O filho toma o perfil
de contador de histórias do pai, abraça seus mitos, e narra como ele seria agraciado por todos os
personagens de suas histórias em seu enterro, como em uma grande festa.
Para Veyne, a mitologia tem sempre algo de fantástico e de sobrenatural, entretanto, dentro de
todo este místico e absurdo, deve haver regras no mito para que sejam credíveis ou mesmo aceitáveis
(VEYNE, 2014). Para Will, naquele ponto, no hospital, era possível aceitar aquelas meias verdades
recheadas de exagero, porque de fato algo de explorador e aventureiro deveria ter tirado seu pai
da cidade natal; algo de diferente e fantástico o atraiu a Spectre, uma cidade no meio da floresta;
há algo de mágico em se apaixonar, como se o tempo realmente parasse, e havia muita saudade e o
pensamento na esposa enquanto ela paria seu filho de longe, como se um compromisso ou um peixe
mágico roubasse o símbolo do seu amor, sua aliança de casamento.
O delírio como frustração no contemporâneo
Se o gênero literário de realismo fantástico surge apontando o sobrenatural como objetificação
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das frustrações do contemporâneo, falta analisar quais seriam estas frustrações. Roberto Marques,
ao analisar estes eventos no cinema, intitula-os como uma objetificação imaginária do real, ou
seja, o sobrenatural, o fantástico ou maravilhoso ilustrariam um desejo real de uma personagem
dentro daquele contexto histórico. Ele aponta como exemplo Pássaros, de Hitchcock, e como as aves
ilustrariam, de maneira lúdica, a frustração de uma mãe a perder o filho para a mulher pela qual ele
está apaixonado (MARQUES, 2015, p.77).
No caso de Peixe Grande, essa objetificação imaginária do real surge de maneira literal - Edward
conta uma história e as imagens ilustram esta história a partir de seu diálogo - e não de um sentimento
não mencionado, ou alegórico para carregar toda a trama, como em Pássaros. Porém, vale observar
que em Edward, há um desejo egocêntrico de ser o centro das atenções toda vez que conta uma
anedota, como o caso dos papagaios que só não falam sobre religião, para evitarem conflitos. Mas,
quando se trata de sua própria história, enfatiza todo o esforço que viveu, desde jovem, em prol de
prover para a esposa e o filho que tanto ama uma casa grande com piscina e cercas brancas, típica
do american way of life, da época. Todas as fantasias exageradas, como um assalto ou a perseguição
a um peixe-sereia servem como desculpa para justificar uma ausência causada pelo trabalho e pelo
desejo de fazer o bem à cidade de Spectre, reforçando sua boa índole. No caso de Will, ele adere as
histórias e as conta ao filho como forma de se conectar e se lembrar do pai, curando essa perda e o
distanciamento que tiveram por anos.
Neste sentido, as histórias convergem ao mesmo ponto: o período de amadurecimento dos dois
personagens. De acordo com Alison Waller, o realismo fantástico possui uma proximidade com a
construção da adolescência e a transição à vida adulta. Para Waller, o jovem em amadurecimento se
apega aos simbolismos do fantástico para criação de identidades (WALLER, 2010).
Já Huber (2015) vê estes elementos do pós-moderno com certa ironia. Surgindo após movimentos
revolucionários dos anos 60 e 70, ele aponta que as narrativas literárias pós-modernas não possuem
a intenção de chocar, subverter, expor, reconstruir ou de se rebelar, ao contrário, migram ao
conservadorismo, com tramas que enfocam a responsabilidade, comunidade, compromisso, valores
e reconciliação, mesmo que de maneira superficial.
Neste sentido, vale até analisar o olhar do próprio cinema neste contexto histórico. Nos anos
1960, o cinema de longa-metragem estadunidense passava por uma crise com o desmantelamento
do monopólio das majors com as leis antitruste, e a competição com a televisão. Desta maneira,
vivenciava baixos números de bilheteria e de produção de obras. Além disso, nos anos 1970, surgia
o vídeo cassete, que possibilitava a reassistibilidade. Assim, o cinema adquiriria novas estratégias,
nos anos 1970 e 1980, para retomar o perfil industrial. Isto incluiria abarcar um público maior,
atraindo também o público jovem; obras de baixo orçamento; atenção à política e aos costumes;
uma escolha rigorosa do tema da obra, revisitando ou mesclando gêneros clássicos; e uso de intensa
publicidade e marketing para seduzir ainda mais consumidores a colaborar com as bilheterias – e
com o consumo de suas obras também, a posteriori, em mídia física. Desta maneira, nasce o cinema
blockbuster, ou a Nova Hollywood, com obras de grande bilheteria, como Guerra nas Estrelas – Uma
Nova Esperança e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que, abarcando um amplo público,
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poderia apresentar discussões e situações pertinentes ao mundo adulto, ainda que incluindo ícones
do imaginário infantil, como heróis, e um humor de simples compreensão para os pequenos. (COSTA,
2003, p. 135-140)
Assim, percebemos uma aproximação entre as temáticas abordadas pelo cinema e pela literatura.
Dentre vários assuntos que emergem, segundo Huber, um deles é o desejo de buscar o pai ausente,
como visto nas obras literárias de Mark Z. Danielewski, Dave Eggers, Yann Mantel, David Mitchell.
Ironicamente, o jovem conservador contemporâneo anseia pela reconciliação com aquele que
estaria envolvido com assuntos de liberdade e de revolução. Desta maneira, para Huber, o filme e o
livro Peixe Grande também oscilariam, além de realidade e ficção, entre liberdade e compromisso, o
moderno e o pós-moderno (HUBER, 2015).
Neste sentido, as histórias são uma maneira de manter viva a saudade de um tempo aventureiro
e revolucionário de Edward que ficou para trás: a partir do momento em que Will nasce, as histórias
acabam e viram meras anedotas de papagaios e política, Edward opta por traçar um compromisso
com sua família. Jenny reforça que depois que não havia mais o que salvar de Spectre, Eddie
nunca mais voltara a visitá-la. Assim, é feita a ironia, a saudade da revolução e dos sentimentos de
liberdade ao lado do desejo aos bons costumes, tão comum em uma realidade de Amplo Presente
(GUMBRETCH, 2015), na qual passado e presente coabitam.
Peixe Grande, a título de conclusão
Unir elementos, a princípio tão díspares, parece um trabalho desprendido das possibilidades do
cinema, e há séculos já discutido e aprofundado pela literatura no realismo fantástico. Entretanto, é
justamente pelo cinema contemporâneo, a partir do pós-moderno de alusão que esta possibilidade
se faz presente, unindo cinemas, unindo gêneros e elementos variados. Adaptar o gênero literário
de realismo fantástico se faz possível no cinema por meio de combinações estilísticas, estéticas,
técnicas, artísticas de maquiagem e de tecnologia, e de união de gêneros cinematográficos, como o
drama e o fantástico, nesta obra analisada.
Essa concretização no cinema é mais feliz que a literatura, uma vez que não depende de uma
interpretação diferenciada do leitor: o expectador do cinema já sabe reconhecer os gêneros e já
sabe o que esperar e sentir a partir deles. O mesmo com a escolha de linguagem e montagem da
obra. Entretanto, aos mais sonhadores e aos mais céticos, há um protagonista para cada lado que o
público escolha se identificar.
A partir de tantos anos de narrativa clássica e estudos da análise fílmica e da montagem, observase como sutilezas como um corte ou o ângulo da câmera podem contribuir a uma experiência muito
mais imersiva ao expectador, enquanto investigador ao lado do protagonista jovem.
Jovem este que surge após os formatos conservadores do pós-moderno e da Nova Hollywood,
desejando revisitar olhares à família tradicional, ao mesmo tempo em que questiona, ironicamente,
o american way of life e a liberdade vividas por seu pai. A dualidade, assim, se faz presente até nas
motivações e questionamentos do filho. Entretanto, isso não causa estranhamento, pelo contrário,
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a constante tensão entre passado e presente é parte do contemporâneo.
Esta é a grande questão e a grande felicidade da obra, suas várias dualidades que teimam em
aproximar e questionar universos agora, simultaneamente, tão próximos e distantes: delírio e
realidade, passado e presente, moderno e pós-moderno, cético e sonhador, revolucionário e
conservador. De maneira orgânica, fluída e bem realizada, Peixe Grande cumpre a promessa de
trazer ao expectador a experiência destes dois mundos.
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A REPRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL NA FICÇÃO CIENTÍFICA:
UM ESTUDO SOBRE THEY LIVE (1988).
Victor Finkler Lachowski1
RESUMO: Este artigo realiza uma análise-fílmica da obra They Live (1988), filme trash de ficção
científica onde alienígenas dominam a humanidade através dos meios de comunicação e das
produções culturais. Para essa pesquisa, realiza-se uma revisão de literatura e um debate sobre o uso
ideológico das narrativas cinematográficas, seja nos aspectos dominantes ou revolucionários, além
de entender qual sistema político-econômico o filme tenta representar. E no seu desenvolvimento
é resumido o conceito de Indústria Cultural, bem como analisado se esse conceito se faz presente
na trama do filme em sua linguagem e aspectos cinematográficos. Por fim, é debatido como esse
conceito está ou não inserido em seu corte final, e quais possibilidades essa análise representa
para o cinema se distanciar da ideologia clássica da indústria cinematográfica ocidental, e assim ser
utilizado como obra crítica da própria racionalidade-técnica capitalista.
PALAVRAS-CHAVE: Análise-fílmica; Indústria Cultural; They-live, Ficção Científica, Capitalismo.
1. INTRODUÇÃO
Desde a experimentação soviética no cinema de Eisenstein nos anos 20, o cinema se mostrou
como meio eficiente para representar sistemas políticos e econômicos na forma de propaganda,
seja ela positiva ou negativa (XAVIER, 2005). No exemplo soviético, o modelo socialista era o
protagonista coletivo libertador que salva o proletariado das mãos dos vilões: os capitalistas
detentores dos meios de produção.
Essas experiências soviéticas no cinema, artes gráficas e rádio influenciaram pesquisadores do
Instituto para Pesquisa Social (popularmente conhecido como Escola de Frankfurt), principalmente
Theodor Adorno e Max Horkheimer, a investigarem como esse fenômeno estava ocorrendo no
capitalismo - tanto no modelo “democrático” norte-americano quanto no fascista-nazista alemão
(RÜDIGER, 2008).
Desses estudos surgiu o conceito de “Indústria Cultural”, disseminado em grande parte pelo
capítulo “A Indústria Cultural: O Esclarecimento Como Mistificação das Massas”, presente na obra
Dialética do Esclarecimento (publicada em 1944), de Adorno e Horkheimer. De maneira resumida,
estabelece uma perspectiva apocalíptica dos meios de comunicação, onde estes exercem violência
simbólica e são meios de poder e dominação (MATTELART e MATTELART, 2000).
Nessa abordagem, os autores discorrem que as tecnologias de comunicação promovem mudanças na produção e consumo da arte. E, com a indústria cultural, as produções artísticas e culturais
seriam convertidas em mercadoria, para subordinar a consciência da sociedade à uma racionalidade
capitalista. Isso é entendido como estratégia das empresas multimídias e conglomerados privados
que, ao deterem cada vez mais poder sobre as tecnologias, possuem mais influência na produção e
1
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difusão dos bens culturais (RÜDIGER, 2008).
Um dos exemplos dessa estratégia seria a “idade de ouro” da ficção científica como gênero
cinematográfico em Hollywood. Quando, na década de 1950, durante o ápice da Guerra Fria, alguns
filmes de ficção científica se utilizaram de alegorias políticas para repudiar a “ameaça comunista” e
exaltar a “democracia e liberdade” dos Estados Unidos. Esse uso propagandístico nos enredos do
gênero, assim como a corrida espacial e a ameaça nuclear, geraram uma demanda para proliferação
de produções do tipo (NOGUEIRA, 2010).
Esse caso exprime uma das características mais importantes da indústria cultural para seus
autores: a fabricação de opiniões através do uso de artifícios da publicidade inseridos nas produções
culturais (MATTELART e MATTELART, 2000).
Como aponta Rocha (2015), durante o século XX, Hollywood foi responsável pela
representação dos Estados Unidos e da sociedade americana, quase sempre de maneira benéfica. A
partir dos anos 80, no entanto, com o fim da Guerra Fria cada vez mais próximo e a ameaça comunista
enfraquecida bélica e ideologicamente, os norte-americanos enfrentaram problemas advindos do
capitalismo e do projeto neoconservador do então presidente Ronald Reagan (1981-1989). Esse
projeto, sustentado nos interesses das elites empresariais, atingiu de maneira agressiva o estilo
de vida e sobrevivência dos pobres, desempregados e da classe média. O período foi marcado
por uma influência progressista em parte de Hollywood, que utilizou seus filmes para denunciar o
conservadorismo, a polarização econômica e os resultados antirrevolucionários desse projeto: o
desemprego, a fome e a miséria ainda mais comuns nas classes baixas da sociedade.
Além desse fenômeno, a indústria cinematográfica dos EUA vinha enfrentando grandes crises financeiras e estruturais desde os anos 70. Competição com a TV, falência de cinemas, falta de
verba para produções, esses foram alguns dos fatores que levaram ao que Antonio Costa (2003)
chama de “des-institucionalização” do cinema. Com isso, estúdios grandes dividiram cada vez mais
suas produções em categorias, como filmes A (blockbusters), filmes B (filmes de pouco orçamento) e
filmes de autor (voltados para questões artísticas e premiações).
De todas as mudanças que essa crise causou, uma das mais significativas foi expandir a capacidade produção de filmes para estúdios menores ou iniciantes, com orçamentos menores e a busca
por mensagens que criticassem os valores tradicionais manifestados pelo cinema americano até
então (COSTA, 2003).
Na mescla desses dois cenários, a des-institucionalização e reinvenção do cinema norte-americano por um lado, e o neoconservadorismo de Reagan e suas consequências para os cidadãos
mais fragilizados de outro, surge o filme They Live (Eles vivem), de 1988.
O filme, escrito e dirigido por John Carpenter, é um trash (filme B, de baixo orçamento) de ficção científica, com elementos de suspense, terror e ação. A trama conta a história de John Nada, um
homem que viaja do Colorado para Los Angeles em busca de emprego e é contratado como trabalhador braçal em um canteiro de obras. Adiante, após uma confusão envolvendo o confronto entre
a polícia e um movimento revolucionário, o protagonista acaba em posse de um óculos que, quando
utilizado, revela que boa parte das pessoas ricas e famosas fazem parte de uma raça alienígena que
controla a Terra. Mais importante ainda, quando de óculos, ele percebe as reais mensagens transmitidas em capas de revistas, outdoors, programas de jornal, anúncios de todo o tipo, o que mostra
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que essa raça de alienígenas, descritos no filme como “capitalistas”, controlam as tecnologias e conteúdos dos meios de comunicação (THEY, 1988), e os usam como forma de manter a humanidade
sob seu controle através de conteúdos ocultos do consciente social humano.
Esse tipo de regime, utilizado pelos invasores do espaço para manterem o controle, é o que
Ranciere (2014) descreve como “democracia das oligarquias”, onde a esfera pública é privatizada, o
que possibilita essa oligarquia de reter capital ilimitado, através de um governo sem povo, ou sem
divisão de povo e, em resumo, governar sem política.
Com essas informações, o presente artigo tem como objetivo entender se o filme They Live,
ainda que sem intenção, acaba por representar em diversos aspectos o conceito de “Indústria Cultural” numa perspectiva prática. Se sim, como faz isso, o que da Indústria Cultural está presente
na obra, e o que não está. E até que ponto essa perspectiva crítica dos meios de comunicação e da
racionalidade capitalista é coerente e presente nos estudos da Escola de Frankfurt sobre o tema?
Assim, será pesquisado como, e se, o filme They Live utiliza seus elementos fílmicos (narrativa, roteiro, cinematografia, montagem, design de produção) para representar o conceito de Indústria Cultural através do seu discurso cinematográfico.
2. METODOLOGIA
Para entender se existe a presença do conceito de Indústria Cultural na narrativa fílmica do
filme “They Live”, e como ela ocorre dentro do recorte, objetivos e referencial teórico, foi escolhida a
abordagem exploratória da análise-fílmica de Vanoye e Goliot Lété (2008), por fornecer um modelo
de desconstrução do filme através de elementos isolados, o que permite o pesquisador revisitar uma
obra cinematográfica e desenvolver sua própria leitura da obra com base em referenciais teóricos e
encontrar significados além da criação original do filme.
Essa técnica realiza um processo de desfragmentação textual da obra, e isola os elementos
de maior interesse para estudos bibliográficos, e analisar esses contextos e elementos dentro
de variáveis. Mais do que ver ou rever uma obra, a análise-fílmica cria uma relação objeto-filme
que revela uma riqueza de elementos e características muitas vezes despercebidas pela crítica
tradicional, bem como pelos espectadores (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008).
Para utilizar a análise-fílmica é necessário assistir várias vezes à obra, o que resulta em
uma análise menos espontânea e mais controlada do filme, com as anotações do pesquisador são
elaboradas hipóteses a serem consolidadas ou invalidadas. Nesse momento se estabelecem os elos
dos elementos isolados analisados e os referenciais bibliográficos organizados no estado da arte
com leituras complementares (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008).
3. DISCURSO E LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA
Ismael Xavier (2005) observa a possibilidade do cinema se abstrair para representar
conceitos, o que o torna um campo propício para debater as mais diferentes posições ideológicas, e
o discurso de uma obra cinematográfica pode estar presentes princípios ideológicos que nos levam
a questões e respostas específicas. E para se realizar isso, o criador da obra utiliza propriedades
da linguagem do cinema para a realização de uma prática cinematográfica que apresenta aquela
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ideologia.
Antonio Costa (2003), por sua vez, nos traz um tom mais questionador e industrial do cinema.
Para ele, o cinema pode ser um dispositivo de representação. Sendo um meio de comunicação,
expressão e espetáculo, ele destaca o papel do cinema na história, quando um contexto sócio-político
exerce influência importante na criação de filmes, que podem ser elementos de propaganda política
na difusão de ideologias.
Na ficção científica, gênero ao qual They Live se enquadra, como já vimos, difusão de ideologias
e ataques a essas podem ser presentes. E além, Nogueira (2010) amplia nossas perspectivas quanto
ao papel discursivo e ideológico do gênero, ao ressaltar que nesse surgem questionamentos aos
avanços tecnológicos e científicos da sociedade, bem como as desigualdades consequentes desses
processos, e quais condições de existência podem aguardar a humanidade no presente ou no futuro.
Com essas ponderações, o pesquisador determina que as formas de organização social ou políticas
são temas determinantes e recorrentes nesse gênero cinematográfico, como as distopias - com
visões pessimistas e agressivas do futuro da humanidade -, nas revoltas de robôs ou andróides,
mudanças climáticas ou, por fim, na invasão de entidades extraterrestres.
Esse último é onde o objeto deste projeto de pesquisa se enquadra, alienígenas alienando a
humanidade, se escondendo a plena vista graças ao uso domesticante das tecnologias e seus meios
de difusão. E como resultado, temos o uso crítico da ficção científica a racionalidade técnica e ao
modelo capitalista presente no filme (MATTELART e MATTELART, 2000), onde a ordem social
dominante se beneficia da coerção alienadora causada pelas tecnologias da comunicação (RÜDIGER,
2008).
4. INDÚSTRIA CULTURAL
Para estudar a representação desse conceito em uma obra cinematográfica, é necessário
primeiramente entender o que ele é e seus aportes para a compreensão das relações de poder nas
produções culturais e nos meios de comunicação. Essa proposta de pesquisa faz isso por meio de
autores que elaboraram o conceito da “Indústria Cultural”, pesquisadores que tiveram relação com
esse, e outros que estudaram posteriormente suas contribuições e limitações.
Desenvolvida por Theodor Adorno e Max Horkheimer, a “Indústria Cultural” é uma forma
crítica de se interrogar sobre as consequências dos novos meios de comunicação e de transmissão
cultural que ocorreram na primeira metade do Século XX. Como ressaltam Armand Mattelart e
Michèle Mattelart (2000), os pesquisadores de Frankfurt encaravam a inovação desses novos meios
como negativa para a democracia, pois as comunicações estariam sempre vinculadas à ordem social
dominante que, no caso do capitalismo, é a elite burguesa detentora dos meios de comunicação e da
produção de cultura, e se mantêm no poder através de monopólios e oligarquias.
Rüdiger (2008) estabelece que, como consequência dos novos modos de produção, a
distribuição e consumo da arte advindos dessas tecnologias da comunicação bloqueiam o potencial
libertador da cultura e a tornam um instrumento de domesticação.
E seguindo as demandas ideológicas e mercadológicas do sistema capitalista, a “Indústria
Cultural” surge como movimento global para transformar as produções culturais em mercadorias
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produzidas em processo industrial. Dessa forma, filmes, programas de rádio, revistas, e quaisquer
outras produções artísticas e/ou comunicativas estão sujeitas a racionalidade técnica capitalista
(MATTELART e MATTELART, 2000). E, para França e Simões (2016), essas produções seriam
realizadas em função de sua comercialização, sucesso e rentabilidade. O resultado desse processo
seria o conformismo e consentimento cego ao status quo por parte de quem consome os produtos
culturais produzidos sob a demanda da Indústria Cultural.
Mas, como os produtos culturais realizam esse processo alienante? Para Adorno e
Horkheimer (2014), a resposta estaria no sistema de produção desses produtos. Cada meio teria
seu planejamento e administração própria para conferir a toda cultura um “ar de semelhança”, e
padronizar seus conteúdos, formatos, estéticas e tendências de mensagens políticas, produzidas
propositalmente para anestesiar o pensamento e subordinar a consciência do consumidor à
racionalidade capitalista.
Com a inserção da publicidade e das leis de mercado nas produções culturais, ocorre a
fabricação de opinião naquela produção, e tende a tornar o cidadão um consumidor e reprodutor dos
comportamentos emocionais, ideias e valores estereotipados anunciados nos meios (MATTELART
e MATTELART, 2000).
Com esses produtos sendo consumidos por grandes parcelas da sociedade, a subjugação da
sociedade se dá pelo consumo individual. E, por isso, o capitalismo tem o caráter de sempre oprimir
e dominar a coletividade (ADORNO e HORKHEIMER, 2014). Isso leva a massificação dos públicos
dentro dessa sociedade alienada. Na perspectiva da teoria crítica, a substituição das classes por
massa representa o fim da consciência de interesses de classe específicos, bem como as diferenças
individuais, reduzindo a sociedade a uma homogeneidade manipulável. Esse seria o objetivo principal do grande capital de monopólio: gerar uma massa consumidora obediente, sem mobilização
para luta coletiva ou resistências de qualquer tipo. Como resultado final, a padronização do pensamento e domesticação dos impulsos críticos (FRANÇA e SIMÕES, 2016).
É importante destacar que, quando falamos do paradigma crítico utilizado na “Indústria Cultural”, devemos pensar na divisão entre produção e consumo. Como explica Coelho (2003), a “sociedade de consumo de massa” nesse sentido é a que vai consumir a cultura feita para a massa, num
processo de produção cultural massiva.
Como apontam França e Simões (2016), o pensamento crítico sobre a Indústria Cultural,
ainda que dotado de perspectivas negativas e maniqueístas da humanidade, tem como finalidade
despertar o inconformismo nos indivíduos e criticar a sociedade tecnológica e a razão instrumental.
Ademais, propõe uma abordagem dialética hegeliana para as artes, onde a razão existe por uma
incessante autossuperação movida pelo conflito e contradições naturais de qualquer razão, e a
“verdadeira” arte não seria a que retrata a realidade, mas a que a contraria, nega e, em todo caso,
critica.
5. ELES VIVEM
Como foi abordado nesta pesquisa, existe a capacidade do cinema representar conceitos
em suas narrativas, e a ficção científica enquanto gênero cinematográfico possui repertório em
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questionar os desenvolvimentos tecnológicos, a retenção de riqueza e conhecimento por elites, e a
desigualdade social advindo desses fenômenos. Com essas observações, entende-se que They Live
(1988), possui características básicas necessárias para conseguir trazer a “Indústria Cultural” frankfurtiana em sua narrativa.
Para averiguar os pontos de convergência e divergência do conceito de Indústria Cultural
com a representação dos meios de comunicação no filme, serão considerados alguns aspectos
centrais do conceito.
De início, como foi abordado, a Indústria Cultural aponta que os meios de comunicação estão
vinculados à ordem social dominante. No filme isso ocorre nitidamente, tanto os seres humanos
ricos quanto os alienígenas são donos das tecnologias e dos meios, e possuem um acordo onde
essas duas elites desfrutam da manipulação massiva da humanidade, dividindo os lucros com pactos
oligárquicos. No final da obra, John Nada encontra uma grande reunião de humanos e aliens em um
grande salão, onde todos comemoram um ano lucrativo e de metas alcançadas graças a essa aliança.
Também é estabelecido que as produções culturais, anúncios e produções jornalísticas/
informativas, sob a lógica técnico-instrumental do capitalismo, possuem o papel de domesticar as
pessoas, fazendo-as seguir mensagens estereotipadas e repetitivas. Isso é visível em They Live, uma
vez que a tecnologia alienígena é utilizada para mascarar a presença dos aliens, ocultar as mensagens
estampadas nos meios e incentivar certos padrões de comportamento e consumo conformistas que
desincentivam quaisquer tipos de questionamentos e críticas àquela sociedade.
As mensagens reais transmitidas nos meios são frases repetitivas e genéricas, como
“obedeça”, “reproduza”, “consuma”, “consinta”, “durma”, “esse é o seu deus”, etc, sendo anexadas
inconscientemente pelas mentes dos humanos na trama do filme.
Assim, o discurso do filme trata os meios de comunicação como responsáveis por criarem
uma massa consumidora alienada, obediente à burguesia capitalista, sem mobilização para a luta
coletiva ou resistência de qualquer tipo. A forma de combater essa “alienação”, no filme, parte de uma
perspectiva revolucionária focada na luta de classes e esclarecimento das classes trabalhadoras,
como incentivado por Adorno e Horkheimer (2014). John Nada e o grupo revolucionário do qual
se torna membro combatem alienígenas com armas de fogo e brancas, invadindo a sede de uma
emissora de TV para destruírem a antena especial que mantêm a humanidade sob controle. Dessa
maneira, é mostrado que eles sabem que só podem verdadeiramente vencer a raça alienígena se
cada vez mais humanos souberem a verdade, e apenas através desse esclarecimento o homem
comum pode ter noção de sua verdadeira condição no capitalismo e buscar a emancipação pela
revolução, como já estipulado pelos autores frankfurtianos.
Quantos aos pontos mais divergentes do filme quanto sua representação dos meios de comunicação e a concepção de Indústria Cultura por Adorno e Horkheimer (2014), o mais destoante
é a forma de se abordar os processos de produção das produções culturais, responsável por inserir
o “ar de semelhança” presente na Indústria Cultural e na narrativa do filme.
Essa divergência ocorre muito mais pela ausência de momentos no filme que se preocupem
em abordar esse tema. O único meio que tem sua produção destacada é o jornal televisivo, onde
descobrimos que parte da equipe de produção é formada por alienígenas, e que a antena com tecnologia extraterrestre fica na emissora onde o programa é gravado. Com essa descrição limitada
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fica óbvio que o jornal está sob domínio das elites humanas e alienígenas, sendo um instrumento de
poder da burguesia no capitalismo norte-americano (onde se passa o filme), mas a forma como isso
ocorre não é tão explorada na película.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as elucidações aqui explicitadas sobre a capacidade do cinema em representar conceitos e temas sociais enquanto refletor de uma perspectiva em um período histórico, somada a
relevância da Indústria Cultural quanto referencial para entendermos as relações de poder entre
cultura, comunicação e capitalismo, e finalizado com uma análise sobre o filme They Live (1988),
onde o contexto de lançamento da obra e sua trama contemplam semelhanças com esse conceito,
podemos ter reflexões pertinentes quanto ao papel dos meios de comunicação sob a ótica capitalista.
Como foi tratado aqui, o filme contempla o maior legado da Escola de Frankfurt: a perda
de inocência ao pensarmos as relações de poder e propagação de ideias no capitalismo ocidental
(FRANÇA e SIMÕES, 2016).
Assim, ao retratar os meios de comunicação e as produções culturais como intimamente
vinculadas às classes dominantes, sendo usados por essas para alienar a humanidade e gerar uma
massa domesticada e ignorante, o filme de John Carpenter apresenta elementos o bastante para
ser descrito como uma obra relevante para comunicadores e docentes conhecerem ao abordarem a
Escola de Frankfurt, podendo ser um recurso didático entretivo e esclarecedor.
O esclarecimento dos dominados ser a solução para se vencer a dominação dos capitalistas,
mesclado com a perspectiva revolucionária dos personagens, também são essenciais para estudar o
marxismo inerente aos autores Adorno e Horkheimer.
Ainda que alguns pontos sejam ignorados no filme, seja pelas próprias limitações do cinema
quanto para manter a coerência da obra, como a produção das produções culturais, ainda que um
ponto ausente em They Live (1988), não torna esse um filme menos importante para se entender a
Indústria Cultural em uma perspectiva prática, divertida e beneficamente caricata.
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LUCHINO VISCONTI E A SUBVERSÃO DO DRAMA HISTÓRICO EM LUDWIG
		

Luis Fernando Severo1

RESUMO: Preso a uma cadeira de rodas devido às consequências de um acidente vascular, que o
acometeu ao final das filmagens de seu monumental drama histórico Ludwig - A Paixão de Um Rei
(Ludwig, 1973), Luchino Visconti não conseguiu impedir que a última parte de sua Trilogia Alemã
fosse mutilada pelos produtores, que o lançaram nas salas de cinema com suas quatro horas previstas
reduzidas à pouco mais do que a metade, numa versão renegada publicamente pelo diretor. Alguns
anos após a morte do cineasta, graças ao empenho de um grupo de amigos, sua montagem original,
criteriosamente reconstruída, veio a público. Ao contrário da película estreada, mal recebida pela
crítica como uma narrativa convencional e truncada, o filme concebido por Visconti promove uma
sutil subversão nos cânones do espetáculo histórico no cinema. A trajetória desviante do último
monarca da Baviera desenrola-se com uma cronologia por vezes difusa, pontuada por intervenções
brechtianas, valoriza os tempos mortos como interlúdios desdramatizadores, entrelaçando o
esplendor e a decadência física do protagonista num fluxo tanatológico que se recusa a engessar a
história numa mera sucessão de planos bem compostos facilmente decodificáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Luchino Visconti; drama histórico; narrativa cinematográfica.

A chamada Trilogia Alemã de Luchino Visconti tem início com Os Deuses Malditos (La Caduta Degli Dei, 1969), vindo a seguir Morte em Veneza (Morte a Venezia, 1971), encerrando-se com
Ludwig – A Paixão de Um Rei (Ludwig, 1973), recebido em sua estreia com reações desfavoráveis
ou franca indiferença por grande parte da crítica e considerado em termos comerciais um fracasso
de bilheteria. A principal razão dessa recepção majoritariamente negativa, incomum na obra do
grande mestre italiano, pode ser atribuída à violenta mutilação a que a obra foi submetida pelos
produtores, à revelia do diretor. Ao final das filmagens, em julho de 1972, Visconti sofre um grave
acidente vascular cerebral, que o deixou com o lado esquerdo do corpo paralisado. Embora fragilizado após um período de internação numa clínica suíça e ainda convalescente, instala uma sala de
montagem em uma de suas propriedades no interior da Itália e supervisiona diariamente o trabalho
do montador Ruggero Mastroianni. A versão original do filme, fiel aos princípios criativos que nortearam a escrita do roteiro e a filmagem, tem a duração de quatro horas, e é prontamente rejeitada
pelos produtores. Profundamente adoentado e sem cláusulas contratuais que lhe garantam o controle artístico do filme, Visconti cede à pressão dos financiadores da obra e permite que seja eliminada uma hora da duração e que a cronologia da narrativa seja alterada. Conforme narra a biógrafa
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“(...) finalmente a película fora reduzida a três horas – diz o montador Ruggero
Mastroianni. – Era muito longo para uma sessão , e ficara tudo incompreensível. Ludwig
assentava-se nos diálogos e suas relações com as imagens; ao cortá-lo , perdia-se tudo
isso.” Perdia-se também o belíssimo ritmo de Ludwig, aquilo que Suso Cecchi chamou
de “um ritmo de valsa lenta”; optava-se por uma construção que sempre repugnara
àquele cineasta da memória: uma estrutura em flashbacks, que quebrava o harmonioso
desenvolvimento, a evolução fatal de um destino, a palpitação interrompida de um
coração. Entretanto, Visconti teve de se submeter e assistir, impotente, à fragmentação
de sua obra. (SCHIFANO, 1990, pg. 405)

Esse processo destrutivo só pode ser revertido alguns anos depois da morte do diretor, quando a
empresa detentora dos direitos do filme entrou em processo de falência e um grupo de quase duas
dezenas de colaboradores e familiares do diretor se cotizou para adquirir os negativos num leilão,
possibilitando um meticuloso processo de restauro da imagem e som. A versão reconstruída da
montagem original devolve ao filme seus 238 previstos, seguindo o roteiro original de Visconti, Enrico Medioli e Suso Cecchi D’Amico, recompondo a estrutura narrativa original, o timing correto dos
planos e reintroduz as cenas onde personagens do filme falam diretamente ao espectador.
UMA CO-PRODUÇÃO EM CONTRA-ANÁLISE
Analisando a obra em sua integralidade não é difícil deduzir as razões pelas quais o consócio de
quatro produtoras da Itália, França e Alemanha que a bancou financeiramente não teve escrúpulos
em mutilar o filme e transformá-lo num pastiche do que deveria ser uma obra épica centrada
numa figura histórica controversa, mas com potencial de atrair o grande público. Como assinala
o pesquisador Jorge Carrega (2016), “o período compreendido entre 1952 e 1974 representou
uma verdadeira era de ouro do cinema europeu, caracterizando-se por uma forte aposta na coprodução cinematográfica”. Essas políticas de produção cinematográfica estavam voltadas ao
fortalecimento do cinema europeu frente à hegemonia do cinema norte-americano, portanto no
resultado almejado o sucesso de bilheteria estava acima do triunfo artístico. A longa duração de
“Ludwig” embora dificultasse a distribuição, não seria um suficiente para justificar para a extensão
dos cortes efetuados, o público da época já estava habituado à superproduções norte-americanas
de longa duração, exibidas com um intervalo já previsto no processo de montagem. O que deve
ter atemorizado os produtores são os notáveis desvios que Visconti adotou em relação a certas
convenções do drama histórico no cinema, procedimento com potencial de afugentar o público das
salas de exibição. Em sua proposição central o filme se alinha com as vertentes fílmicas que o crítico
e historiador Marc Ferro acredita serem capazes de elaborar uma contra-análise das sociedades
representadas na tela, através de um olhar liberto das convenções estabelecidas pelos documentos
oficiais, num processo que expõe e denuncia as fragilidades e manipulações do discurso dominante.
(FERRO, 210, pg.25). Um dos efeitos mais desdramatizadores adotados por Visconti, que impede em
vários momentos que o filme mergulhe em convenções do melodrama, é a intercalação na narrativa
de catorze planos-sequências testemunhais, onde os atores frontalizados pela câmera dirigem-se
diretamente ao espectador, num processo de origens teatrais também conhecido como quebra da
quarta parede, recurso recorrente na dramaturgia de Bertold Brecht, mas até então não adotado
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no cinema no gênero drama. Todas essas cenas estão entre aquelas extirpadas pelos produtores
na versão não aprovada pelo diretor, elas afrontam duramente os códigos do drama histórico que
dizem respeito à ilusão de realidade subjacente à necessidade de fazer o espectador acreditar que
está contemplando a recriação dos fatos tal e qual eles teriam acontecido na vida real. Essa falácia
tem sido combatida pelos principais teóricos e pesquisadores que estudaram a fundo as conexões
entre o cinema e a história, dentre os quais Ferro é destaque pelo pioneirismo conceitual. Em um
de seus artigos mais célebres “O filme: uma contra-análise da sociedade”, ele advoga a existência de
uma zona de realidade não visível nos filmes, seria ela o campo de análise mais afeito ao historiador
por conter a contra análise da sociedade, o lado reverso que a historiografia oficial se esquiva em
abordar e que tem a capacidade de desvendar aspectos obscuros mas revelatórios das tramas
sociais e das conjurações e enfrentamento de forças inerentes aos fatos históricos. Sem se subjugar
à vontade dos poderes dominantes, a câmara revela o funcionamento real da sociedade, diz mais
do que ela queria mostrar” (FERRO, 2010, p.32). Quando Ludwig é filmado esse procedimento de
ruptura com a historiografia tradicional já é encontrado em produções independentes, experimentais
ou de vanguarda, mas é inédito como fio condutor de um espetáculo cinematográfico de grande
orçamento e voltado para o circuito comercial de distribuição e exibição.
A SUBJETIVIDADE VERSUS OS PARADIGMAS
Último rei da Baviera, Ludwig II (1845-1886) teve uma trajetória de vida que possui regiões de
sombras sobre as quais a história oficial está longe atingir um consenso. Foi biografado em seis
filmes de longa-metragem, dois deles no período mudo e quatro no sonoro; entre estes estão dois
que precedem o filme de Visconti e dele se diferenciam por completo. Ludwig II - Esplendor e Miséria
de Um Rei (Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs, Helmuth Käutner, 1955), é uma abordagem
convencional tributária de todas as convenções dramatúrgicas dos dramas históricos egressos dos
estúdios hollywoodianos, enquanto em Ludwig - Réquiem Para Um Rei Virgem (Ludwig - Requiem
für einen jungfräulichen König, Hans-Jürgen Syberberg, 1972) o diretor utiliza procedimentos do
chamado primeiro cinema e introduz anacronismos e procedimentos de vanguarda para construir
uma narrativa alegórica que ultrapassa o recorte biográfico do personagem e o contexto histórico
do período. Detentor de expressiva bagagem de filmes de cunho histórico, Luchino Visconti
estabelece em Ludwig uma aproximação aos fatos que privilegia a subjetividade em detrimento da
reconstituição fiel de episódios, recusando obediência a paradigmas que orientam a construção de
roteiros nessa modalidade de produção cinematográfica subserviente ao modelo tradicional de
representação de Hollywood, onde cabem aos códigos do realismo cinematográfico personalizar a
história, construindo um mundo plausível, coerente e fechado organizado em torno da história de
um indivíduo. (ROSENSTONE, 199, pg. : 7–10). Em declaração feita à época das filmagens, Visconti
deixa claro que o atrai para a realização do projeto “a transformaão radical de uma sociedade que
sucumbe para deixar seu lugar para uma nova sociedade, a desagregaçãoo de uma grande família, a
evolução psicológica de um personagem, nesse caso, um personagem excepcionalmente complicado,
enquanto totalmente fora da norma”. (VALENTINETTI, pg. 180)
Estruturadas como formas de representação interpretativa de realidades históricas
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específicas, as visões dos realizadores não poderiam ser mais diversas. O filme de Käutner está
inserido numa época do pós-guerra em que o cinema alemão mergulhou numa estética escapista,
romanceando o passado para se esquivar das contradições e culpas de um país devastado em
processo de reconstrução. Em contraposição, Syberberg investe numa liberdade formal que lhe
permite a exacerbação do kitsch para eleger o chamado “Rei Louco” como figura icônica que ameaça
os valores mais caros do recém unificado Império Alemão, como a racionalidade, a industrialização,
o progresso e a moderna sociedade de massas, pilares sobre os quais se assenta a estrutura política
que engendrou o nazismo. Equidistante dessas duas abordagens, Visconti faz valer sua vivência
crítica do universo aristocrático para dialogar de forma ambivalente com o panorama histórico
onde se desenrola o drama de Ludwig, cuja percepção progressivamente alterada da realidade
materializa-se através de uma mise-en-scène que expressa a agonia de um homem que não consegue
conciliar as razões de estado e o universo fabular para onde convergem suas obsessões. Diante de
um personagem que colide com os códigos morais e sociais que o oprimem, rompendo padrões
de conduta característicos e impositivos de seu tempo, diretor e roteiristas sentem-se livres para
elaborar cenas que subvertem de maneira sutil as expectativas que o drama histórico-biográfico
traz imbricado em suas formulações. Entram assim em sintonia com o que preconiza Robert A.
Rosenstone, para quem a invenção é inevitável para manter a intensidade do relato e simplificar a
complexidade de uma estrutura dramática para que se encaixe nos limites do tempo fílmico. Estão
incluídos aí mecanismos narrativos tais como a condensação, a alteração de fatos e a metáfora.
(ROSENSTONE, 2010, p. 81).
A visão em conjunto desses filmes assinala a intensidade com que a história perpassa uma
vida vivida sob o signo do protagonismo social e político e as dificuldades do cinema em lidar
com o discurso estético-ideológico subjacente em todo projeto biográfico. Käutner se esmera
no entretenimento elaborado sob as tintas do melodrama, e paga tributo a todas as convenções
narrativas que tradicionalmente engajam o público, Syberberg explora o descompromisso com os
cânones da ficção tradicional, transitando com desenvoltura entre a sinestesia de determinados
artifícios fílmicos e o caráter ensaístico que diálogos de forte pendor literário introduzem nas cenas.
Visconti investe na reflexão dos tempos mortos e em intervenções de personagens discursivos, à
parte do fluxo narrativo, para se distanciar do prosaico e oferecer ao espectador a complexidade
de uma narrativa que tem como fio condutor um protagonista que luta pela sua individualidade no
interior de um processo opressor que tritura seu espírito nas engrenagens da história.
A PULSAÇÃO VITAL DOS TEMPOS MORTOS
No vocabulário crítico do cinema a expressão “tempos mortos” categoriza momentos da
narrativa fílmica onde aparentemente nada de relevante acontece a ponto de afetar a trama. O
cinema comercial costuma reduzir esses momentos a breves transições entre cenas ou a meros
establishing shots. Entretanto grandes cineastas como Michelangelo Antonioni atribuem aos
tempos mortos um papel essencial e os integram à dramaturgia de seus filmes. Em Ludwig Luchino
Visconti faz uso de uma série de lentos procedimentos transicionais entre blocos dramáticos,
indissociáveis do arco narrativo do filme como um todo. Minuciosos deslocamentos de carruagens
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e barcos, o acompanhamento de pessoas que caminham em silêncio fustigadas pela chuva, vento
ou neve, o subir ou descer por escadas majestosas, o tremular de bandeiras e delicados passeios
da câmera pela natureza revelam-se elementos fundamentais na produção de fluxos de sentidos
fílmicos. Integrados à uma elaborada mise-en-scène típica do diretor, esses tempos mortos tornamse dispositivos que ecoam questões sobre o conceito da duração e as inter-relações entre espaço
e tempo que fundamentam a obra do filósofo Henri Bergson, revistas e problematizadas também
por Gilles Deleuze em seu livro Cinema 2: A Imagem-Tempo. De muitas maneiras, Ludwig está em
conformidade com a caracterização de Deleuze da transição do pós-guerra da imagem-movimento
para a imagem-tempo, quando “um cinema de ver substitui a ação» (DELEUZE, 1990, pg. 9). Também
está em sintonia com a leitura do tempo no cinema feita por Antoine Prost, quando afirma que
Na construção da história, vê-se a importância decisiva do trabalho sobre o tempo. Além
de uma colocação em ordem, de uma classificação cronológica e de uma estruturação em
períodos, trata-se de uma hierarquização dos fenômenos em função do ritmo da mudança de
cada um deles. O tempo da história não é uma reta, nem uma linha quebrada feita por uma
sucessão de períodos, nem mesmo um plano: as linhas entrecruzadas por ele compõem um
relevo. Ele tem espessura e profundidade.(PROST, 2006, pg. 114)

A duração bergsoniana tem no filme um essencial papel narrativo-estrutural, com uma
predominância de sequências dialógico-descritivas sobre cenas que contenham vestígios de ação.
DISSECANDO E PRESERVANDO UM ENIGMA
Visto em seu grandioso conjunto na versão integral, o filme desvenda paulatinamente sua
razão de existir, a dissecação minuciosa de um espírito não conformista, não pelas lâminas frias da
ciência mas pela conjunção de artes que o cinema viscontiano transpõe com tanta propriedade para
as telas.
Ludwig – declara Visconti – é um personagem eminentemente simpático porque ao
mesmo tempo que é rei, é um vencido, uma vítima da realidade. Não me interesso pelos
heróis. Estou à procura do homem. Ludwig é tão vítima da realidade quanto de si mesmo.
Apaixonado por suas divagações, prisioneiro da gruta do deslumbramento da infância e de
suas iluminações noturnas, cativo de seus sonhos de perfeição e de pureza, é um Narciso
crucificado, um Ícaro fulminado. (SCHIFANO, 1990, pg. 396).

Uma das maiores dissidências que o drama viscontiano apresenta em relação ao modelo
hegemônico de Hollywood é evidenciada por um detalhe representativo da decadência física do rei
vencido. Signo maior da beleza e perfeição física exigida dos integrantes do star system hollywoodiano,
dentes brancos e perfeitos são normalmente associados a uma superioridade física que permanece
legível até depois dos processos de envelhecimento. Visconti não se furta em mostrar de forma
ostensivamente visível como as cáries evoluem sobre a dentição de seu protagonista, até formarem
uma crosta apodrecida que intensifica o aspecto doentio e fantasmagórico que Ludwig assume a
medida em que o mundo idealizado onde pensa viver se confronta com as imposições pragmáticas
da realidade, até se materializarem numa espécie de golpe de estado. Ë notável como a conjugação
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do estilo fotográfico e as escolhas da direção de arte alegorizam de forma sutil a transição do
esplendor estético com que o filme principia para o visual sombrio que emula a escolha de Ludwig
em procurar acolhimento abrigando-se nas sombras da noite, mergulhando o filme numa estética
notadamente expressionista.
Elemento fundamental para a eficácia dos dramas históricos cinematográficos, uma trilha
sonora composta especialmente para o filme costuma ter um papel de elemento agregador da
narrativa, sublinhando detalhadamente a gama de emoções e sensações e na qual o diretor almeja
mergulhar o espectador. Apesar da longa duração da obra, a trilha de Ludwig soa esparsamente, não
possuindo nenhuma composição feita especialmente para ela, constituindo-se em sua maior parte
em trechos de obra de Richard Wagner, compositor de quem o rei da Baviera foi o grande mecenas.
E na medida que os rumos do filme se encaminham para a tragédia a música vai deixando de ser
ouvida, como se Visconti abrisse mão dela para sustentar as estratégias do roteiro e direção.
Visconti conduz a intensidade de seu arco dramático rumo a um final inconclusivo, fiel aos
dados históricos remanescentes e à visão do personagem real sobre si mesmo. Em carta endereçada
a sua prima e confidente Elisabeth da Baviera, Ludwig escreveu: “Quero permanecer um eterno
enigma, para mim e para os outros”. (SCHIFANO, 1990, pg. 392). Mantendo-se íntegro ao recusar as
fórmulas do drama histórico vigentes em seu tempo, Luchino Visconti preserva a eternidade desse
enigma e o transforma no motor de um espetáculo que desafia e instiga o espectador com seus
fulgores e trevas.
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REALISMO E MELODRAMA - SUBVERSÃO E CONTENÇÃO DO MATERIAL MELODRAMÁTICO
EM “LA FAMILIA” (2017) DE GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA
BENITES, Thiago Bezerra de A.1

RESUMO: Este artigo discute a partir de aspectos do cinema contemporâneo novas perspectivas da
utilização de recursos do gênero melodramático. Tendo como parâmetro filmes em que o realismo
social e o melodrama caminham lado a lado – desde o neo-realismo e seus desdobramentos
históricos, teóricos e formais, até os dias atuais – elege-se para a análise aspectos narrativos e de
encenação no filme “La Familia”, longa de estreia do diretor Gustavo Rondón Córdova (Venezuela,
2017). O longa traz em seu discurso fílmico as referências para uma possibilidade da utilização
crítica de materiais melodramáticos em função de uma postura política do discurso fílmico. Este
recorte traz também um panorama dos conceitos de melodrama e realismo na teoria do cinema
a partir de Ismail Xavier (2003), os conceitos de Linda Williams (1991; 2012) com os estudos dos
“gêneros do corpo”, o deslocamento de questões tradicionais do melodrama através de excessos
e contenções em Mariana Baltar (2020). Para análise do filme referido, busca-se embasamento
teórico e metodológico da Teoria de Cineastas.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema latino-americano; Narrativa; Encenação Melodrama; Realismo.

01.
Diante da premissa dramática de La Familia (2018), filme de estreia de Gustavo
Rondón Córdova como diretor e roteirista de longas, fica evidente um contexto narrativamente
melodramático, trata-se de uma trama íntima com foco nas relações familiares. Uma criança comete
um crime: mata acidentalmente um amigo do bairro que tentara roubar o seu celular. Esse crime
desencadeia no pai da criança o senso de responsabilidade diante do futuro de seu filho, que, ou
será preso e terá um destino desumano regido pela vivência de um sistema penitenciário mortal,
ou será morto em um ato de vingança em vista da dinâmica de violência que impera sem lei no
bairro periférico em que habitam. A criança órfã de mãe, em um contexto extremamente pobre, não
demonstra nem estabelece com pai qualquer tipo de afetividade. São dois estranhos, que empenham
uma jornada de reconhecimento de suas proximidades e fragilidades emocionais.
Questões morais e afetivas vêm à tona, tanto para o espectador quanto para os
personagens que movem a trama, mobilizando reflexões sociais, afetivas e políticas que trabalham
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vinculado à linha de pesquisa (2): Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo. Membro do Grupo de Pesquisa
CineCriare/Cinema: criação e reflexão (Unespar/PPG-CINEAV/CNPq). Bacharel em Cinema e Vídeo pela (UnesparFAP). É coordenador audiovisual da Agência Escola UFPR, projeto de extensão do Setor de arte, comunicação e design
(DECOM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisa com interesse nos temas: cinema, artes do vídeo,
processos de criação, direção, roteiro, gêneros audiovisuais e documentário. bezerrabenites@gmail.com
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de maneira muito peculiar aspectos do imaginário melodramático2 associados a uma abordagem
realista que parte de uma consciente estratégia criativa de seus realizadores.
No Brasil, o filme fez sua estreia no Olhar de Cinema de 2017 durante a sessão de
abertura — foi aí que tive meu primeiro contato com esta obra, que me impactou e gerou interesse
em desvendar e investigar seu processo de realização. Sobre a presença do diretor e roteirista na
sessão de estreia no Brasil, e já denunciando a força política da obra, o crítico Pedro Monte escreve:
Rondon, presente na abertura do festival, falou ao lado dos curadores sobre a escolha de seu
filme para dar início ao olhar deste ano. No ano passado, os filmes de abertura foram voltados
para o passado, como operação avalanche em 2016 e seu aporte descontraído com a Guerra
Fria. “A Família” seria sobre o presente, e sobre o futuro. Rondon afirmou que tratava-se de
uma obra filha de seu país, portanto, de sua história e política descrita por ele rapidamente
como muy dura. Simples mas precisa são essas duas palavras que definem o contexto inóspito
e truculento do filme que argumenta em imagem o mesmo mas de forma mais sutil que a fala
do realizador. (MONTE,2017)

La Familia é protagonizado por Giovanny Garcia, ator profissional em seu segundo
longa, como Andrés, o pai do adolescente Pedro, vivido por Reggie Reyes, inicialmente não-ator
que foi selecionado em processo de pesquisa de elenco ocorrido em bairros periféricos de Caracas.
Essa escolha já corrobora a importante característica do realismo e a intensidade dramática que
contamina a obra, numa dinâmica que se repete na junção de atores e não atores como personagens
secundários, estes em sua maioria moradores do conjunto habitacional da periferia de Caracas,
onde se passa a primeira parte da trama. Encontramos aqui vestígios de escolhas do processo de
criação/encenação que já expõe intenções de encontrar “texturas dramáticas da realidade”, nas
palavras do próprio Rondón em entrevista.
Diante desse primeiro embate com o filme, busquei na Teoria do Cinema e na
análise histórico-social uma base de ideias para pensar de que forma os aspectos de gêneros
cinematográficos são combinados em um filme, pensando em especial a força de permanência de
uma imaginação melodramática - sua subversão e re-invenção — que ultrapassa a categorização de
gênero3 na contemporaneidade, ganhando aspectos mais provocadores. Características marcantes
já estratificadas ganham novas formas e convergências — entre gêneros e formatos audiovisuais.
Basta uma primeira impressão para percebermos como é marcante a presença do
melodrama no contexto popular da sociedade latino americana. Como aponta Mariana Baltar.
Os anos 70 foram fundamentais para uma revalorização do melodrama como modo,
sobretudo, para o campo do cinema a partir do lançamento de textos fundadores
como o de Thomas Eleasser (2003) e Peter Brooks (1995), ambos publicados pela
primeira vez em 1972.” (BALTAR, AMARAL, 2020).
2
Em 1995 Peter Brooks em seu livro Imagination Melodramatic levanta a hipótese de um imaginário
melodramático, que em sua pesquisa se relaciona a estudos das obras literárias de Balzac e Henry James, como veremos
adiante trata-se de um conceito que logo se faz marcante na análise da forma cinematográfica a partir da proposição de
uma presença e renovação do melodrama, nascido no teatro do primeiro ano do século XIX, quando este adquire as mais
diversas facetas.
3
Entendemos aqui a ideia de gênero cinematográfico como uma reunião de determinadas características que
delimitam um grupo de filmes que possuem similaridades quanto à enredo, utilização de elementos cênicos, sons, etc.
Segundo Vera Lúcia Figueiredo (2010, p.59), “o gênero funciona, no caso, como um dispositivo de sedução, porque facilita
o reconhecimento, oferecendo-se como uma chave de leitura”. Para Stam (2009, p.151) a forma mais proveitosa de se
utilizar o conceito de gênero é entendê-lo como um conjunto de recursos discursivos saindo do campo da taxonomia
estática para o das operações ativas e transformadoras.
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Tais estudos, segundo a pesquisadora, indicam três marcantes elementos estéticos
do melodrama: simbolização exacerbada, obviedade e antecipação — elementos trabalhados por
Rondon em diferentes escalas.
Esta perspectiva teórica - para o melodrama - surge contestando até mesmo o que lhe era
intrínseco enquanto forma menor e alienante, simplificações que são “convergentes para a intenção
de tornar a modernidade assimilável aos sentidos de um público hiperestimulado” (PIRES, 2013).
Seria essa a recorrência de uma uma forma que “dá a ver na superfície das coisas”, como pensa Ismail
Xavier (2003), um pesquisador a propor uma proximidade entre a ideia de imaginário melodramático
a partir de uma experiência latinoamericana juntamente a Silvia Oroz e mais recentemente de
Mariana Baltar, autores e autoras que darão suporte às reflexões teóricas propostas neste artigo.
Todos de alguma forma utilizam como arcabouço teórico estudos internacionais, com
especial atenção para contribuição de Linda Williams, Cristina Gladhill, Ivete Huppes, Ann Kaplan
e Laura Mulvey. Estas pesquisadoras, cada uma à sua maneira, trouxeram importantes revisões da
crítica feminista para a teroria do cinema, com especial atenção para o debate sobre o melodrama a
partir da década de 70.
Nem épico e nem trágico, a “praga dos palcos”, saltou para a literatura de massa, foi dali
para o cinema e em seguida para a sua filha bastarda chamada televisão, infestando-se e alastrandose. Assim, de um lado, o melodrama é também vilão: ele simplifica e educa as massas a serviço da
pacificação, da alienação e da difusão de ideias contrarrevolucionárias e contestadoras, pensamento
tão difundido, que hoje visto de maneira tão categórica revela-se apenas redutor.
Como alguns autores utilizam estratégias melodramáticas para discutir questões sociais
e conscientização de classe são perguntas que me interessam e movem as ideias que surgem diante
do desenvolvimento das reflexões a partir da análise da experiência de Rondón.
Porém, sem deixar-se iludir por uma completa inocência da ideia de imaginação
melodramática, é importante apontar aspectos históricos que corroboram para uma importante
análise do seu impacto massivo e sua cooptação pela indústria cultural — a partir das ideias de
Cristiane Toledo Maria ao analisar a ideia do material melodramático na forma cinematográfica de
Ken Loach.
Para tanto, utilizando também como ferramenta a teoria de cineastas permitome tensionar uma análise dos discursos em torno da obra; intenções e resultados a partir de
depoimentos, registros de processo, textos críticos e uma interpretação espectatorial mais subjetiva,
onde a minha observação e atravessamento sensível diante da obra motivam ideias e hipóteses que
desdobram-se em reflexões teóricas que buscam dialogar com questões de processo de criação,
e suas implicações estéticas e políticas. E nesse trajeto, entender também como eu enquanto
pesquisador consigo sistematizar, apontar e relacionar elementos que o diretor e sua equipe podem
não intencionalmente estar operando. Seria uma o que Manuela Penafria disse ser a “vontade de se
apoderar do discurso do cineasta, mas ao mesmo tempo, estamos em um lugar epistemológico que
é também de espectador”.
Explorando o processo de encenação e construção narrativa no desenvolvimento
dramatúrgico de La Familia, na reflexão aqui apresentada foco em entrevistas, depoimentos do
diretor e roteirista e também dos atores, da equipe de realizadores envolvidos na realização da obra.
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02.
Realizado em 2015, o filme teve sua estreia mundial no concurso de longas-metragens
da 56ª edição da Semana da Crítica, evento paralelo ao festival de Cannes em 2017, pensado
especialmente para encontrar e reconhecer talentos emergentes. O filme foi produzido por Natalia
Machado Fuenmayor, Marianella Illas e Gustavo Rondón Córdova, que também assinou o roteiro e
direção.
É uma produção da La Pandilla Producciones em coprodução com Cine Cercano, Ávila
Filmes (Chile) e Dag Hoel Filmprod (Noruega). Contou com o apoio financeiro do Centro Nacional
de Cinematografia Autônoma (CNAC), do programa Ibermedia e do fundo norueguês Sorfond.
O contexto da produção venezuelana é marcado nos últimos anos por uma escassa
e quase inexistente política pública de financiamento, manutenção e distribuição de produções
audiovisuais, intensificadas nos últimos anos com a crise que assola o país, o que evidencia a
importância de co-produção internacional para suprir esse déficit de investimento regional. Por isso
é importante frisar esse contexto que garante a realização de uma produção cinematográfica diante
de sua complexa demanda financeira, para que o filme atinja padrões internacionais, tornando-o
apto a incursionar no mercado comercial ou independente de longas-metragens.
Rondón possui uma grande carreira como curta metragista, tendo dirigido nove curtas
metragens profissionais e quatro curtas acadêmicos, o que como ressalta o próprio autor, não é um
feito muito comum. Rondon buscava ainda uma ideia com potencial para se sustentar como longa,
“digamos que para mim, a busca e a dificuldade foi exponencial, bastante complexa e ao mesmo
tempo me permite me aprofundar de formas diferentes na construção dos personagens.”
Rondón reitera que o tema das relações familiares é para ele uma obsessão
momentânea, como podemos observar através da premissa dramática de seu último curta, que
foi responsável pelo início do processo de realização de La Familia, em “Nostalgia” de 2015, onde
acompanhamos em formato de curta-metragem a história mostra de forma minimalista o drama
de um homem trabalhador da região rural, em contexto isolado, que vê-se obrigado a cuidar de um
bebê recém nascido após a morte de sua esposa.
Entre o choro e a embriaguez do luto, o drama da criança que reclama um afeto
maternal, o pai que não sabe lidar com a responsabilidade e a dor da perda. “Trabalhei o tema das
relações familiares sujeitas a conflitos, que tem a ver com a falta de comunicação, de não saber de
alguma maneira enfrentar certos papéis”, indicou o diretor.
Em seu primeiro longa, Rondon ainda explora essas ideias, “fazê-las colidir com um
lugar que ao mesmo tempo que nos define enquanto latino-americanos, tem um eco universal”. O
diretor ainda acrescenta que “trata-se de uma história sobre a dificuldade de se comunicar em uma
sociedade extremamente predatória [...] transitando neste momento onde a intolerância impera.” E
mesmo que nem todos presenciem em seu cotidiano o nível de violência explorado e dramatizado
no filme, sabemos que essa violência está presente em algum nível nas relações humanas. Desde seu
desenvolvimento, o projeto de longa metragem ficcional de Rondón chamou atenção do mercado
independente, participando de laboratórios internacionais de desenvolvimento de roteiro.
Conquistados graças ao sucesso e circulação de seu último curta “Nostalgia”.
Passamos por programa de formação na Espanha, em Berlim e Cannes, no começo o
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projeto já teve muita aceitação internacional e isso fortaleceu a narrativa para que
ela tivesse essa cara muito local e íntima, ao mesmo tempo que era compreendido
por uma quantidade maior de audiência. (RONDON, 2018)

03.
Como bem observa a crítica Samantha Brasil, que define em sua fala que o filme tratase de um thriller social com foco dramático na relação afetiva de pai e filho a margem da sociedade,
A violência é o motor do filme, que tem na sua cena de abertura, crianças brincando
de se agredir. As meninas são, desde o primeiro momento, excluídas, e todas as
características relacionadas a um universo feminino são vistas de forma negativa por
essas crianças na periferia de Caracas. (BRASIL, 2018)

Para Rondon, era forte a ideia de construir um debate estético/político em torno do
universo de violência generalizada no espaço urbano. Para o diretor e roteirista, esta violência está
em todas relações e permeia todos os encontros humanos, numa dinâmica inerente à crise de um
modo de vida contemporâneo:
Eu quis fazer um filme sobre a Venezuela, sobre este lugar polarizado, onde as diferenças
políticas que invadem a intimidade da família, dos amigos, dos amantes. A Venezuela
é um lugar muito político, mas o conflito não se limita aos meus pais, ela é universal.”
(RONDÓN, 2018).

Rondon descreve como a violência vivenciada por ele, em toda dinâmica do gritante
contraste social e das violências implícitas na sociedade urbana latinoamericana, o motivou a
escrever um filme que falasse e explorasse essas diferenças explícitas que existem em uma sociedade
como a nossa, e que de alguma forma os personagens que transitam pela cidade exprimem de forma
agressiva toda essa atmosfera. Para Rondón, essa atmosfera urbana é tão apocalíptica quanto a de
Caracas — “e não lhe faltam motivos para que seja assim” (Garcia, 2018).
Não é apenas uma desculpa para que estes personagens estejam juntos e se
reencontrem, é ao mesmo tempo uma forma narrativa e consciente de trabalhar uma ideia da urbe,
que termina sendo mais um personagem do que um mero cenário.
Minha intenção era que Caracas fosse um personagem que cria as circunstâncias
pela qual estes outros personagens (pai e filho) estão separados e ao mesmo tempo
gera as circunstâncias pelas quais eles têm que ver-se, se reunirem e gerar uma nova
possibilidade em suas vidas. (RONDÓN, 2018)

Seria aqui que Rondon, à sua maneira, reinventa o vilão de sua trama? E até mesmo
seus mocinhos (pai e filho), que carregam tensões morais e dramáticas, que também podem ser
lidas moralmente como “más”. Acredito que aqui Rondon propõe uma interessante contradição das
relações bem e mal tão caras ao gênero melodramático e sua urgência didática da simplificação.
Porém fica evidente enquanto intenção o direcionamento de construção dessa
polaridade moral, bem e mal e os conflitos da narrativa. Assim, para o espectador essas relações
são desequilibradas e provocam um estranhamento e reflexão crítica importante. Aqui a proposta
de construção de narrativa, se aproxima do pressuposto das novas abordagens e análises do
melodrama enquanto gênero/matriz que supera um aspecto limitado, definido por características
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superficiais.
Mais do que tratar de melodramas, talvez seja produtiva a hipótese da necessidade de
se olhar os filmes, não a partir do conceito fechado, mas pela ótica desse imaginário
expansivo, que tem como característica inata de engendrar-se nas mais diversificadas
produções cinematográficas, mesmo naquelas que se propõe a criticá-lo. (PIRES,
NOGUEIRA, 2013)

Desde o seu surgimento, o melodrama está ligado à ideia de popular “e em alguns
casos teve conteúdo radicalmente político” (Cristina Toledo Maria, 2009). O que encontramos nas
bases da origem histórica do melodrama é a radicalidade de enredos que colocam em protagonismo
o herói ou heroína pobre, sendo este vitimado por alguém rico ou poderoso, que seria o típico vilão
melodramático. No entanto, como observa a pesquisadora:
Mesmo possuindo esta dose de radicalismo e dando voz a uma classe que até então
não era representada (muito menos em papel de protagonista), havia muitas vezes
um deslocamento das tensões de lutas de classes para outras questões, geralmente a
nível moral, e não político. (MARIA, 2009)

Então, essa perspectiva moralizante e enredo imutável no qual o bem sempre vence o
mal, traz à tona o “otimismo e uma confiança inabalável da Providência: a Providência que ajudará
aquele que souber ajudar a si mesmo” (Thomasseau, 2005). Assim como no melodrama clássico
não tem espaço para transformação através de ação coletiva, o herói deve empenhar a sua jornada
individual, “que basta ser correto para ser ajudado pelas forças do destino e seu final feliz particular”
(Maria, 2009).
Não seria justamente essa consciência empenhada na cooptação das ferramentas
do melodrama para perpetuar o modo de ser e estar no mundo que nos fez chegar à situação
onde o coletivo que nada faz, tornar-se cúmplices/culpados? Os vilões? Atacando e perseguindo
a intimidade de duas pessoas vulneráveis pai e filho, que diante de todas fragilidades demonstram
serem pessoas desesperadas em busca de saídas de sobrevivência em meio a uma perseguição.
Colocar justamente a falta de uma coletividade como agente de uma perseguição, fazendo com
que a ideia de que vilões tão tradicional mentes marcados aqui na proposta de Rondon assim como
em outros autores que fazem uso crítico e inventivo de materiais melodramáticos, como Ken Loach,
os vilões nunca estão marcados “em muitos casos eles nem aparecem, nunca saberemos que são”.
Quando os vilões são figurados nos filmes de Loach, eles são as instituições, o governo, ou, mais
diretamente, o capital. Isto é um avanço em relação ao melodrama, uma vez que não se psicologiza
um processo que é histórico” (Maria, 2009).4
Ainda a partir de Baltar, pensando questões de estratégias narrativas empregadas
no filme, e levando em consideração nossa análise via gêneros cinematográficos e suas possíveis
hibridações como estratégia narrativa e de abordagem proposto como movimento criativo, este
estabelecimento de jogos de expectativas é elemento fundamental da trama, tendo o suspense,
perseguição/fuga como elemento central da intriga.
4
Segundo a autora, a inovação que Ken Loach traz a estética do melodrama e aproximamos aqui também com
a obra de Rondón ,”é a apropriação dialética deste material, utilizando-o de maneira a refuncionalizar-lo para os fins
políticos do cineasta. Tal processo se dá através da criação de uma outra forma, e não apenas uma cópia idêntica do
melodrama.”(MARIA, 2009).
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Essa característica de mescla intencional de gêneros também é chamada de
complexidade narrativa (Mitel, 2012, 2015). Essa fuga, por mais tensa que pareça, acaba sendo o fio
condutor dessa relação até então distante. Nesse momento de desespero, na luta por sobrevivência,
eles vão se conhecendo aos poucos e estreitando seus laços. A transição do afeto ríspido para um
sentimento carinhoso entre os protagonistas é conduzida por Rondón, “que extrai de sua história
sobre laços sentimentais florescendo em terreno infértil” (BOGONI, 2017).
04.
Busco através de depoimentos e relatos de realização e de processo, evidenciar
esse movimento em rede, que converge de forma consciente à possibilidade de acionamento de
estratégias comumentes associadas ao documentário na realização de uma ficção, e ao passo que
se ficcionaliza, ativam-se questões de gêneros narrativos. No caso aqui apresentado, o peso faz-se
para uma engenhosa manipulação de elementos melodramáticos associados a uma estética realista.
Esse realismo social é pontuado por excessos afetivos e físicos/corporais, marca tão forte do que
vem sendo chamado por Linda Williams de “narrativas do excesso”, sendo o melodrama a sua matriz.
Para Ismail Xavier as relações entre melodrama e realismo geram um intrincado debate,
havendo nítidas interfaces, por exemplo, na história do cinema, como em King Vidor, Pudovkin,
Murnau, Marcel Carné e Vittorio de Sica. Da produção recente, lembremos “Terra e Liberdade”
(1995), de Ken Loach, e “Segredos e Mentiras” (1996), de Mike Leigh, para citar os de maior interesse.
Luiz Artega, diretor de fotografia do trabalho, em depoimento ao making of, disse que
ao adentrar na trama de Rondon estava “evidente a força de um certo realismo que expõe uma
degradação”, versando questões estéticas e de relação da câmera com a narrativa e com a encenação.
E isso se imprime na qualidade da imagem, optando por momentos que de fato “a
imagem não era para ser a mais definida, e não queríamos fazer a imagem mais bela”. Essa liberdade
de enquadrar e responder drasticamente às movimentações dos atores e da realidade que cerca
a cena — aqui da interação da atmosfera urbana e social do condomínio — em uma dinâmica que,
segundo o diretor de fotografia, o possibilitou “poder manejar uma certa atmosfera documental”.
Ele fala, fortalecendo a ideia de uma abordagem de câmera mais documental sobre a
constante presença da câmera na mão, muitas circulações e movimento seguindo personagens e,
por fim, a “crueza fotográfica”.
Rondón, ao editar, mantém a exploração da potência dramática dos planos mais longos
Esse realismo reforçado pela relação temporal/espacial do ato de filmar ou o “realismo espacial” —
evocando o conceito de encenação teorizada por André Bazin — que, se contrapondo a vertente
“que utilizaria a montagem de modo mais dinâmico, esta trabalharia mais o ritmo interno em um
mesmo plano.” (MIGLIORE, 2015, p.146).
Isto, associado ao meticuloso trabalho de direção de atores e escolha de casting, na
dinâmica atores/não atores, fez com que facilmente a recepção do filme suscitasse aproximações da
proposta de abordagem de encenação e do tratamento de temas melodramáticos empregados em
sua feitura, com as do movimento neorrealista italiano, em especial com a trama Ladrões de Bicicleta,
um clássico do “cinema de lágrimas” protagonizado por Antonio Ricci, não-ator, operário convidado
por De Sica para protagonizar seu filme sobre o drama familiar e social de uma família pobre no
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contexto do pós-guerra. Comentando essa aproximação entre os “realismos” La Familia e Ladrões
de Bicicletas, Pedro Monte escreve:
“aqui a aproximação não se dá meramente por temática e premissa, pela superfície, mas por
aquilo que de fato fez do cinema realista italiano, um berço de tantas obras-primas, de uma
sensibilidade de mundo maior, e, principalmente, de um respeito digno que os personagens
criados ou emprestados da vida merecem. (MONTE, 2018).

Em diálogo com as estratégias criativas do diretor de fotografia, encontramos no
depoimento de Matias Tikas, diretor de arte do filme, a designação de um ”naturalismo extremo” na
“construção” de cenários, objetos e adereços de cena”.
A ideia é não sentir a intervenção de seu trabalho, diz o diretor de arte, em uma sincera
e contundente postura crítica de transparência que ao mesmo tempo denota uma opacidade
quando em uma ficção, sentimos marcada a extrema realidade de objetos cênicos e suas pistas
sociais, políticas e afetivas. “Eu intervi, mudei, posicionei, mas o espectador não pode perceber…
usamos coisas dos locais.” Essa escolha traz uma força dramática aos objetos, sua simplicidade, sua
precariedade, a falta deles, é nesse lugar que pensamos sobre conforto, consumo, acesso.
Os objetos ganham força emocional e também empatia, drama e tensão. Elementos vitais
para exaltação de situação dramática à qual enfrentam os personagens, inclusive trata-se de uma
cruel e vulgar garrafa de vidro, o gatilho para a morte da criança que motiva a tensão dramática de
pai e filho em fuga da perseguição que a ação desencadeia.
A preocupação com esses elementos estéticos, como a câmera em relação ao espaço e os
corpos, a direção de arte extremamente naturalista, reiterando a ideia de simbolização exacerbada
— termo cunhado por Thomas Elsaesser que, segundo Baltar, trata-se de um “procedimento de
presentificação básico do melodrama, em que os valores morais são sumarizados no interior das
narrativas através de metáforas de intenso apelo visual.”
Por exemplo, no uso de elementos como desenho dos planos (posição em cenas
e gestos), luz, direção de arte, figurino e desenho sonoro - os dilemas morais e
sentimentais do enredo. Trata-se de uma economia definida por Brooks (1995) como
super dramatização que sedimenta o convite ao engajamento passional e afetivo do
gênero. (BALTAR, 2020).

Esse realismo reforçado pela relação temporal/espacial do ato de filmar ou o “realismo
espacial” que se contrapondo a vertente “que utilizaria a montagem de modo mais dinâmico,” esta
trabalharia mais o ritmo interno em um mesmo plano. (MIGLIORI, 2015, p.146). Daí novamente a
aproximação com o caráter documental: a câmera que registra a realidade oferecida aos olhos do
diretor, se desprendendo de sua capacidade de sugerir e adornar o real.
Reforçando a ideia de que o melodrama está vinculado ao estabelecimento de uma
relação emocional (sentimental e sensorial) ativada pelo excesso, através da exacerbação da
retórica, da gestualidade, do ilusionismo, da música, de uma mise-en-scene e prerrogativas de
reiteração e saturação.
Em relação à exacerbação retórica, aqui opera a falta de diálogo entre os personagens,
o que cria e exalta tensões dramáticas e afetivas justamente pela contenção de diálogos. O peso
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está no excesso de silêncio e na falta de uma articulação sensível e franca de sentimento, vontades
e motivações entre os personagens de pai e filho.
A gestualidade e os olhares é intensificada diante do extremo cuidado de preparação
de elenco empenhada pela equipe do filme que contou com trabalhos de Tatiana Mabo na
produção de casting e preparação dos atores Giovanny e Reggie, intensificando expressivamente
e simbolicamente, o constante atrito e movimentação de seus corpos com seu entorno, seja nas
brigas e agressões que se envolvem, nas deambulações, no trabalho braçal realizado como operário
de obras em uma construção em um bairro nobre, ou em seus trabalhos extras na noite como garçom
de buffet de festas particulares para elite Caraquenha.
Uma casa em reforma, onde trabalha como pintor, é o local escolhido por Andrés para se
refugiar com seu filho. A cada buraco coberto na parede, a cada porta lixada, a cada nova
tarefa ensinada a aquele menino arredio, as relações entre os dois vão sendo recosturadas e
reestruturadas, porém com algumas emendas mal resolvidas. Um pequeno delito praticado
por Andrés ao trabalhar como garçom em uma festa na área nobre da cidade, acaba por
aproximar pai e filho, mostrando mais uma vez que aquilo que os afasta é ao mesmo tempo o
que os aproxima, já que Andrés também não consegue viver dentro da legalidade. Nova teia
é produzida entre os dois, que agora não se percebem mais tão assimétricos, e a questão de
classe fica ainda mais evidente no filme, levando a conclusão de que ambos são produtos do
meio sociocultural em que vivem. (BRASIL, 2018).

05.
Outra reconfiguração da matriz melodramática importante que acontece trata-se do
deslocamento do drama familiar, da figura materna para a paterna. O que Mariana Baltar e Carolina
Amaral apontam como atualização das tradições do melodrama maternal em torno do “melodrama
paternal” (BALTAR, AMARAL, 2020).
A escolha de Rondón em ausentar a figura materna da trama, apesar de provocativa,
segundo Samantha Brasil “Pode criar uma armadilha para um roteiro que se encerra em si mesmo,
sufocando possibilidades afetivas entre dois homens que em comum têm apenas uma foto e poucas
memórias de uma mulher que os liga.”(BRASIL, 2018).
Como nos revela Baltar, o melodrama maternal ou familiar funciona de alguma maneira
dentro da pedagogia moralizante característica do melodrama. Colocando a figura feminina, a
relação mãe e filho, em foco pautando uma construção de feminilidade associada à maternidade,
“principalmente figura sacrificial da mãe” (BALTAR, AMARAL, 2020).5
Em La Familia , Rondón reitera na construção de personagens valores de masculinidade,
virilidade e proteção. Nos estudos de Anne Vincent-Buffault (1988) demonstra-se que isso pode ser
entendido como hierarquia cultural de gênero sensível. A masculinidade performada no filme, se
impõe como fator de intensidade do drama, do distanciamento e da violência que impera na relação
familiar.
Os personagens evitam, contém a todo momento expressões sentimentais exacerbadas,
quando ocorrem são atos de violência e embate, eles não choram, não demonstraram fragilidade
diante do outro, o pai não é capaz de abraçar, de consolar o filho. Como no olhar de Reggie (Pedro)
após descobrir que seu melhor amigo morrera em seu lugar na vingança empenhada pela família do
5
Nesse sentido, sacrifício, abnegação e cuidado são tratados através das formas expressivas do excesso
melodramático, como valores naturalmente domésticos e femininos.
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garoto que ele havia matado acidentalmente. Talvez esta seja justamente uma das sequências com
maior peso melodramático, onde temos a única figura materna personificada no filme.
A mãe de seu amigo ainda abalada pelo luto, o recebe, Pedro vem buscar notícias do
amigo, a mulher o recebeu carinhosamente, nostálgica e visivelmente sob efeito de calmantes, ela
se senta com Pedro, e conta a ele sobre sua culpa na morte do seu filho, seu olhar em meio a lágrimas
de afeto se converte em raiva e ela expulsa Pedro. Para Andrés, que neste momento acredita que
seu filho se tornaria alvo fácil, chegar a tempo na comunidade e impedir a tragédia é sua missão,
novamente a tensão dramática da suspensão.
Andrés encontra o filho já no corredor, e vai em sua direção, Pedro observa a paisagem
angustiado e claramente contendo choro. O olhar que Pedro lança a seu pai, pede por uma
abraço, um desabafo em lágrimas, que não vem. De forma brutal a falta de afeto se intensifica, a
insensibilidade e a ideia de masculinidade que se faz através do distanciamento emocional-afetivo
impera nas relações dessa família de dois homens. “Uma masculinidade tóxica é apresentada de
forma contundente, expondo as mazelas de uma sociedade que só percebe seus pares através da
disputa de autoridade.” (BRASIL, 2018).
06. Considerações finais
Uma característica das novas configurações do melodrama aplicados à práticas de filmes
cujos discursos trazem debates políticos e sociais faz, segundo Baltar (2009), operar um diálogo
peculiar e pendular (entre adesão e o distanciamento) com o melodrama. Seria esta uma espécie
de contenção moderna do comportamento fílmico, trazendo a tona este diálogo mais tensionado,
embora muito visível, com o melodramático.
La Familia apresenta esta contenção de elementos fílmicos e o reconhecimento do
modo melodramático, utilizando-se formalmente de uma segura oscilação entre uma abordagem
com marcas de excessos pontuais. Porém, não deixando de reiterar a forte presença de recursos
marcantes do melodrama, como uso de expressivos close-ups, uma forte tensão afetiva e física em
crescente. Na mesma medida recusa a utilização de trilha sonora, (o melô do drama), criando uma
abordagem alternativa nem mais nem menos dramática, via uma composição sonora que aciona
um certo realismo e por isso uma identificação emotiva tão intensa quanto a de uma trilha que
ressaltaria ou intensificar os momentos emotivos e de tensão do filme.
Ausência e presença mediadas fazem do excesso do melodrama motivos pontuais acionados
em maior ou menor intensidade nas ações, gestos, e muito pouco nas falas. É justamente nessa
ausência do diálogo que se intensifica as possibilidades do não dito, e onde, de alguma maneira, cada
um a seu modo tenta criar para si as palavras, as frestas afetivas e emotivas que os protagonistas
exitam em expressar de forma mais aberta, talvez por uma falta de referências afetivas do jovem
pai ou pela inerente imaturidade da criança. É neste momento que a figura ausente da mãe
volta a pesar no imaginário melodramático das relações dessa família. Podemos evocar aqui
também que esta questão narrativa mesmo em sua ausência reforma um aspecto de inversão
do imaginário melodramático da perspectiva do melodrama maternal, mais clássico e presente
em nossas produções culturais, principalmente tratando-se de países latino americanos. Em La
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Familia encontramos uma crua e nem um pouco romantizada re-colocação da noção de cuidado,
responsabilidade e sensibilidade atualizadas no que podemos chamar de melodrama paternal.
E o filme, diante de suas próprias características formais e temáticas na proposta de
abordagem e o ambiente social no qual insere-se, coloca-nos diante de questões que dizem respeito
à representação do imaginário da periferia da América Latina, que também provoca questões
relacionadas aos gêneros cinematográficos, “como o discurso da crítica e de certa teoria que faz
circular algumas ideias de categoria como favela movie. Realismo de Periferia, efeito favela ou cinema
De la marginalidad.” (TODESCHINI, ALMENDRA FILHO, 2017). Aqui ressaltadas pelas estratégias
documentais empregadas pela equipe de criação do filme (direção de arte, fotografia, direção de
atores…).
Apesar de haver uma atualização ou renovação das matrizes do melodrama, podemos
apontar a mesma crítica trazida por Baltar ao analisar o melodrama paternal em This Is Us, “há
também uma reiteração do seu lugar moral de exaltação da família e mais, da figura da paternidade
como devoção, sacrifício e continuidade do legado.” (BALTAR, AMARAL, 2020).
Então este drama pautado nas faltas comunicacionais e afetivas da relação familiar entre
pai e filho opera de forma dialética, provocando debates sobre questões de classe e gênero tão caras
ao imaginário melodramático e a seus estudos, reforçando a simbolização exacerbada não apenas
de valores da família, mas também como legado da sensibilidade parental.
A ideia então é partir desse contato com o popular utilizando melodrama como um material
a ser desconstruído em seu caráter populista e em seu pensamento binário, tentando fazer com que
ele se refuncionalize, e que em condição com outros materiais ele faça parte de uma construção
formal dialética capaz de dar conta de uma representação verdadeira de relações sociais de seu
tempo.
Acredito que talvez esta seja uma maneira de me reconectar com questões sociais e políticas
no filme e ao mesmo tempo manter o interesse pelo público, “contrapondo a postura de artistas
e intelectuais de esquerda que às vezes insistem em ignorar ou consideram certas formas como
inválidas para representar ou tratar de questões sociais e luta de classes.” (MARIA, 2012)
O que surge desse tensionamento dialético, enquanto estratégia política de utilização de
materiais melodramáticos? Se existe um projeto político-estético de Rondon a relacionar-se com
tais idéias, só saberemos no decorrer dos anos, com a continuidade de sua produção audiovisual.
“Para mim é importante fazer um cinema honesto que provoque o coração, mas que convide a
utilizar a razão.”
É este o caso da reflexão que proponho fazer a respeito do acionamento de aspectos
melodramáticos como uma estratégia para se chegar a questões políticas e sociais no cinema latino
americano contemporâneo, mais especificamente a partir de uma reflexão que surge da narrativa
e encenação propostas em La Familia longa metragem venezuelano, filme de estreia em longa
metragens de Gustavo Rondón Cordova. Ao falar de futuros projetos, Rondón denuncia o interesse
em continuar propondo temas afetivos e sentimentais para falar também de política e sociedade.
“O tempo que perdemos” conta a história de uma mulher que regressa à Venezuela depois
de muito tempo e se vê com impossibilidade e conflitos com antigos conhecidos, e por fim sua busca
por um antigo amor que faz circular e entender a cidade e de que modo essa realidade pode mudar
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sentimentos mais humanos.”
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O SOBRENATURAL É POP: IMAGENS DA ESPIRITUALIDADE NOS FILMES
DA DISNEY
Diego dos Santos 1
Hertz Wendell de Camargo 2
RESUMO: Na indústria do cinema a Disney se destacou como uma exímia produtora de narrativas
audiovisuais, influenciando comportamentos do público, criando tendências estéticas, ocupando
mais do que é permitido o imaginário cultural. Pensar na cultura pop sem esbarrar em um dos
produtos da Disney, hoje, é praticamente impossível, já que suas animações contribuíram para
tornar mais conhecida a Jornada do Herói como estrutura de storytelling. Recentemente, lançou
sua própria plataforma streaming, a Disney+ o que nos permite inferir que essa onipresença coloca
em circulação diferentes sentidos culturais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os
primeiros passos de uma pesquisa que pretende traçar um panorama das representações visuais da
espiritualidade nas animações da Disney. A metodologia parte de uma mostra de filmes e de análise
fílmica. Para tanto, estudaremos as relações entre indústria cultural e a espiritualidade dialogando
com Prandi (2012). Concluímos que filmes como A Bela e a Fera (1991), Rei Leão (1994), Pocahontas
(1995), A nova onda do imperador (2000), O reino perdido (2001), Irmão Urso (2003), A princesa e o
sapo (2009), Moana (2016) e Soul (2020) possuem fantasmas, magias e feitiços como elementos de
suas narrativas, bebendo da fonte mítica e arquetípica do nosso imaginário sobre as manifestações
espirituais humanas.
PALAVRAS-CHAVE: Animação; Cultura pop; Espiritualidade.
INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta as primeiras reflexões e tomadas de decisões da investigação
de mestrado produzida pelo PPGCOM-UFPR na linha de pesquisa em Comunicação e Cultura.
Começamos com um breve apanhado dos termos espiritualismo e espiritualidade e seus usos e
evoluções durante os anos, como a maneira que o fenômeno toma a proporção de religião no brasil,
levantando a hipótese de que o mesmo fenômeno cultural se torna produções audiovisuais nos
Estados Unidos, principalmente Hollywood, berço da cultura pop. Após, apresentamos o cinema de
animação, principalmente o nosso objeto empírico, a Disney, a partir dessa reflexão da espiritualidade
estar presente em todo o seu storytelling, desde as produções como em todo mundo criado pelo
Walt Disney. Passada essas exposições, trazemos uma breve mostra e análise fílmica de algumas
produções em questão como o apontamento de uma possível metodologia para a dissertação. Por
fim, trazemos as reflexões diante desse cenário e os próximos passos da pesquisa.
DA ESPIRITUALIDADE/ESPIRITUALISMO À CULTURA POP
Fantasmas, deuses, espíritos e assombrações não são crenças atuais, elas sempre existiram
1
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na concepção do ser humano fazendo parte de seus pensamentos. O homem sempre tentou
explicar o seu mundo a partir de narrativas e concepções míticas, criando estórias fantasiosas para
argumentar situações cotidianas da qual ele não conseguia decifrar, levando a ideia de espírito para
elementos da natureza a fim de entender a sua essência, energia vital, ou então, sua anima3.
Desde seu surgimento, a espiritualidade foi espetaculosa, misteriosa e mítica. Prandi (2012)
ao estabelecer uma linha do tempo para falar do fenômeno, lembra que a primeira manifestação, em
1848, parte do caso Hydesville, em que as irmãs Fox comunicavam-se com um espírito a partir de
batidas em sua casa, que logo tornou-se um ponto de Show Business onde pessoas iam prestigiar
esse espetáculo, história que durou anos até elas confessaram que faziam os barulhos com os
próprios pés, o que mais tarde voltaram a desmentir, dizendo que estavam sendo subornadas para
dizer aquela versão e não causar maiores repercussões sobre.
A ideia de uma comunicação com os mortos é bastante antiga e atrativa para todos, muitas
estórias e mitos surgiram a partir disso, desde o século XIX a aparição de diversos médiuns pelo mundo
são comuns, mas uma divisão importante para a concepção desse fenômeno como conhecemos hoje
é a de reencarnação, em que Allan Kardec passou a utilizar o termo espiritismo conotando uma ideia
do espírito reencarnar diversas vezes em outras vidas, outros mundos e planetas, gerando assim, a
ideia de vida pós morte e além dos túmulos, que após setenta anos da publicação de seu primeiro
livro, O livro dos espíritos, teríamos uma religião formada e consolidada no Brasil como o espiritismo,
também chamado de Kardecismo.
Um pensamento que devemos levantar, Kardec não foi o primeiro a pensar em reencarnação
pois antes mesmo de começar a traçar a filosofia espírita, essa ideia já era utilizada pelos hinduístas
na Índia, por volta do século VI a.C., a diferença é que enquanto no Kardecismo acredita-se em uma
reencarnação apenas de humanos, na outra religião essa ideia passa pela reencarnação de todos
os seres vivos, como plantas, animais e até mesmo em deuses podendo fazer parte desse ciclo de
renascimento. Essa ideia hinduísta também existe no budismo e janaísmo, ao qual foi difundida da
Índia para o ocidente.
Para Kardec, o espiritismo era a junção de filosofia, ciência e religião, sendo a sua síntese de
fácil compreensão e preservada até os dias atuais na religião brasileira, um movimento interessante,
pois, nem na França ou Europa, país e continente berço de Kardec, o espiritismo tornou-se uma
religião autônoma e completa. No Brasil, a concepção de filosofia e ciência foram deixadas em
segundo plano, sendo transformada em religião, ou seja, uma instituição para os seus seguidores,
que hoje podemos encontrar diversas doutrinas baseadas nos ensinamentos de Allan Kardec.
Esse fenômeno ao chegar no Brasil ganha grande magnitude e proporção principalmente pela
França servir como grande referência cultural para a nossa sociedade, prosperando principalmente
a uma classe alta pelo acesso aos livros que em grande maioria eram traduções de livros franceses,
como os do Kardec. Com o passar dos anos figuras importantes surgiram para a religião ganhar
espaços maiores, como Bezerra de Menezes e Chico Xavier e cada vez ela foi sendo atualizada e
perpetuada em nossa sociedade. Outro acontecimento importante foi a sua hibridação com outras
práticas religiosas, como a Jurema nordestina e as religiões de matriz africana, inclusive resultando
3
Em tradução livre do Latim: a alma. Um conceito importante para a pesquisa pois na formação da palavra
animação, podemos pensar na ideia de dar alma a algo. Esse conceito será retomado postumamente a partir do
apontamento de uma possível metodologia para a dissertação.
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em uma religião própria do país, a Umbanda.
A espiritualidade/espiritualismo é um campo fértil para reflexões sociológicas, filosóficas
e culturais, também, é válido pensarmos em como ela foi absorvida pela indústria cultural e
pela comunicação, sendo que fora do Brasil, é identificada como temática de muitas produções
audiovisuais. Nessa investigação, fazemos um recorte nas animações, principalmente as da Disney,
pois percebemos que a produtora ocupa um grande espaço no imaginário cultural pop, sendo uma
das responsáveis pelo conhecimento da Jornada do Herói, levando em suas narrativas a presença
da espiritualidade, de totens, forças sobrenaturais e da natureza, ancestralidades, fantasmas e todo
esse mundo que refletimos. Sendo assim, surge a pergunta: O que no Brasil se tornou religião, nos
Estados Unidos seria cinema?
A DISNEY E SEUS FANTASMAS
A Disney é um objeto empírico muito fértil que pode ser analisado por muitas perspectivas
culturais e comunicacionais, aqui, abordamos duas possíveis, pela visão dos alemães Adorno e
Benjamin e pela visão americana de Cultura Pop.
Existem confusões ao conceituar indústria cultural, cultura de massa e cultura popular.
A cultura de massa serve para gerar dinheiro, difundida na massa e não é produzida pela massa,
enquanto a cultura popular é conceituada por Adorno (1989) como uma “cultura espontânea que
nasce das relações sociais”. A diferença entre essas duas está no ponto em que a cultura de massa
é fabricada industrialmente, então se existe uma indústria que fabrica cultura, existe a indústria
cultural.
Adorno e Benjamin trocaram cartas para a análise de desenhos animados, principalmente
os da Disney, dos pioneiros até o dos anos 1930, apresentando reflexões anti-burguesas e da cultura
de massa interessantes entre o natural e o técnico, representações de classes menos favorecidas ,
temas polêmicos e inversões nas hierarquias de poder e cultura. Mas o ponto central é que refletir o
como a Disney sempre foi apresentada como tema importante nas esferas intelectuais (ROLLASON,
2012).
A partir do avanço do capitalismo e do ideal de American Way Of Life, conseguimos pensar
nas convergências e hibridações culturais, a partir da década de 1960, teóricos americanos
começam a conceituar esses fenômenos como Cultura Pop. Roberto Elísio dos Santos (2002, p.45),
os “produtos culturais industrializados e difundidos pelos meios de comunicação de massa absorvem
e dão novas formas e sentidos a elementos característicos de outras instâncias culturais (eruditas,
populares, regionais, modernas, tradicionais, etc)”. Isso acontece a fim de simplificar e universalizar
o produto, transformando em complexo e aberto a novas leituras e interpretações, com a vantagem
de disseminação rápida e sem grandes prejuízos a culturas locais e tradicionais.
Como indústria de cinema, a Disney é a responsável pela construção de grandes narrativas
audiovisuais, influenciando gerações e comportamentos de seus públicos, criando novas tendências
estéticas e levando um grande espaço na psique dos seres humanos e no imaginário cultural. A
própria Jornada do Herói para pensar em uma estrutura para o storytelling teve influência pelas
estórias criadas pela produtora, sempre colocando em circulação diferentes sentidos culturais.
Em meio nesse campo fértil de pesquisa surge a nossa inquietação: Como a espiritualidade
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é trabalhada nas produções de animações da Disney, fazendo parte importante nessa construção
de sua narrativa?
Análises Fílmicas: Como é vista a espiritualidade nas animações da Disney?
A Disney possui muitas produções, inicialmente, fizemos um recorte em alguns deles, sem
levar nenhum parâmetro em consideração, apenas o intuito de verificar determinadas possibilidades
metodológicas. Sendo assim, iremos analisar os filmes: Rei Leão (1994), Pocahontas (1995), Mulan
(1998), A princesa e o sapo (2009), Viva - A Vida é Uma Festa (2017) e Soul (2020).
Para a análise fílmica não existe um formato ou metodologia que seja universalmente aceita,
justamente pelo cinema ser um objeto de múltiplas e complexas possibilidades analíticas, para o
nosso objetivo, delimitamos algumas bases expostas a seguir. VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ (1994)
inferem que a análise fílmica infere que a análise fílmica possui o objetivo a redação de um texto de
cunho acadêmico que a temática seja o cinema, entretanto, eles postulam análise fílmica englobando
a parte técnica da obra de maneira a proporcionar ao público que faz uso da mesma compreensão.
Para nós, a visão do público não importa nesse momento, mas sim a produção imagética da sétima
arte, a apresentação e descrição de frame em que a espiritualidade faz parte da obra, notavelmente,
não podemos deixar essa análise totalmente fria, é preciso entender o storytelling da obra para
a assimilação do componente espiritual nela empregada, sendo todo o viés da análise o mesmo:
entender como a espiritualidade é acionada nessas animações.
Nesse sentido, apresentaremos um frame envolvendo a questão da espiritualidade, fazendo
uma breve descrição da mesma e após faremos uma breve explicação de como a espiritualidade faz
parte de seu enredo.
O primeiro filme que apontamos é o Rei Leão (1994) que traz como protagonista Simba,
o pequeno leão herdeiro de Musafa, o qual são enganados pelo seu tio, Oscar que planejava
roubar o trono, porém apenas Musafa morre, tornando-se um ancestral presente na narrativa do
protagonista, aconselhando e impulsionando as ações de Simba que com a ajuda de Timão e Pumba
recupera o trono de seu pai.
Figura 1: Frame de Rei Leão (1994).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

Percebemos na imagem o espírito de Musafa, turvo em meio a uma nuvem de fumaça na
coloração laranja-vermelho de um modo circular e com pontos de luz intensos acima de sua cabeça.
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O segundo filme em questão é Pocahontas (1995), esse filme é bastante simbólico ao tratar
da espiritualidade pois a personagem pertence a uma tribo de indígenas americanos, o que torna a
narrativa ainda mais totêmica e mítica ao trazer elementos culturais pontuais, como a ancestralidade
para consultar o destino a partir de elementos da natureza, pensando na ideia de reencarnação da
maneira que todo ser vivo poderia voltar a vida como outro ser vivo, sendo a própria natureza parte
da narrativa mágica da estoria.
Figura 2: Frame de Pocahontas (1995).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

Na imagem do frame utilizado para a compreensão, encontramos a protagonista ajoelhada
em frente a uma árvore que representa uma de suas ancestrais, podemos notar os animais como
personagens que acompanham a protagonista durante esse ritual e outras partes da narrativa. Ao
fundo é notável a presença de um ponto de luz intenso e um fundo que passa do roxo para um azul.
Outro filme que constitui essa análise é Mulan (1998) que também traz elementos de
uma outra cultura, a chinesa, em que os ancestrais são vistos como sagrados, com altares e rezas
específicas para as suas almas. A protagonista não se encaixa em sua sociedade e tem medo que seu
pai, já debilitado, seja convocado para lutar em uma guerra que se aproxima, ela então se passa por
homem e assume o posto de seu pai no exército chines.
Figura 3: Frame de Mulan (1998).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

O frame utilizado para a análise da espiritualidade no filme se detém nos ancestrais da

121

protagonista, debatendo sobre a sua narrativa, todos sendo espíritos mortos, aqui é notável um
fundo mais escuro e a iluminação radiar do corpo dos personagens em questão em uma tonalidade
verde.
Para o filme A Princesa e o Sapo (2009), nos detemos ao antagonista, o Dr. Facilier, que é
conhecido também como “O Homem das Sombras”, sendo a representação de um mago feiticeiro
que tem o papel de anti-herói na trama, que transforma o príncipe em sapo.
Figura 4: Frame de A Princesa e o Sapo (2009).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

O frame em questão é do personagem detentor da magia, o feiticeiro Dr. Facilier, em colapso
por ter utilizado de seus dons para o “mal”. Podemos notar a espiritualidade representada a partir
de luzes verdes em símbolos totêmicos da narrativa.
Em Viva - A Vida é Uma Festa (2017), nós possuímos a espiritualidade como cenário, a “terra
dos morto” e a questão da ancestralidade, pois o protagonista, Miguel, sonha em ser músico como
seu ídolo, mas a música é proibida por gerações em sua família, então ele começa a sua jornada
entre os mortos para descobrir a verdadeira história de sua família, acompanhado por seu amigo
malandro, Héctor.
Figura 5: Frame de Viva - A Vida é Uma Festa (2017).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

No frame percebemos novamente um fundo mais escuro e a iluminação partir do corpo
dos mortos, ancestrais de Miguel, desta vez no tom alaranjado. Podemos notar que os mortos são
representados pelas caveiras da cultura mexicana e ao fundo existem oferendas para eles.
A última produção para análise é do filme Soul (2020), em que a Disney trouxe a espiritualidade
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como tema principal, colocando a própria ideia de reencarnação dentro da narrativa. A estória de
Joe, um professor de jazz, que não tinha a vida como havia idealizado, ao conseguir participar de um
grande concerto de jazz, acaba sofrendo um acidente e entrando em como, parando assim em um
mundo pós-vida e conhecendo a 22, uma alma rebelde que não sabe o propósito de sua vida e que
tem muitos ensinamentos com Joe.
Figura 6: Frame de Soul (2020).

Fonte: Screenshot do filme na plataforma Disney+.

No frame em questão temos as almas de Joe e 22, ambas em um modelo plasmado e em
azul, com os pontos de iluminação fortes, principalmente no cenário.
Conclusão e Trabalhos futuros
A narrativa de espíritos, fantasmas, o extraordinário e invisível sempre foi presente no
cotidiano do ser humano, desde suas primeiras tentativas em explicar o mundo até os dias atuais,
seja na religião ou na produção audiovisual, o espiritualismo atrai um grande público e retoma parte
de influência comportamental humana. A Disney, é grande responsável por tomar parte desse
discurso e tomar espaço desse imaginário, já que desde seus primórdios, ela faz parte da história do
cinema e do imaginário cultural universal.
A partir de nossas análises, percebemos que a espiritualidade faz parte da narrativa das
produções da indústria, a ponto de se transformar em um mundo mágico, a ponto de (muitas vezes)
ser a própria narrativa, influenciando o caminho do protagonista (o herói), a partir de ancestralidades,
conselheiros, cenário ou até mesmo como antagonista. Em termos imagéticos, a espiritualidade
sempre é representada por uma luz intensa, verde, alaranjada, roxa ou branca.
Um ponto analisado, partindo de um interesse particular do pesquisador perante pesquisas
é que o conselheiro, o amigo que acompanha o protagonista, possui alguma característica de
malandro, o trickster.
Acreditamos na força da imagem, a partir disso, uma possível metodologia para a
dissertação é a do historiador da arte Aby Waburg (2012), em que ele une em pranchas imagens
(no nosso caso frames), para achar o lugar do Pathos, que ele denomina pathosformel, uma mímica
intensificada, a própria alma da imagem, o fio condutor que perpassa essas imagens confluindo em
sua sobrevivência. A partir disso, apontamos uma possibilidade de trabalhar com o pathosformel da
espiritualidade a partir das imagens em circulação nas produções animadas da Disney.
Portanto, as animações da Disney possuem seus fantasmas, magias e feitiços como
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elementos de suas narrativas, bebendo da fonte mítica e arquetípica do nosso imaginário sobre as
manifestações espirituais humanas, sendo essa responsável por incorporar um fenômeno cultural
como comunicação e cinema.
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FRAGMENTAÇÕES E EXCESSOS: HIPERESTÍMULO E A CRISE DA NARRATIVA
VISUAL EM THE MIDNIGHT GOSPEL
Lucas Soares de Souza1
RESUMO: As imagens visuais e sonoras da série estadunidense The Midnight Gospel (2020),
criada por Duncan Trussell e Pendleton Ward, reatualizam a crise da narrativa audiovisual. O foco
de interesse deste trabalho é a forma como as (des)construções narrativas na série refletem o
constante processo de reelaboração dos regimes de visibilidade e espectatorialidade, marcados
pelo hiperestímulo informacional (imagético e sonoro) na contemporaneidade. Segundo Ben Singer,
o contexto de surgimento do cinema foi fortemente permeado pelo hiperestímulo em meio urbano
que, ao longo do século XX e no início do XXI, passou por um processo de intensificação. Nesse
sentido, é explorada a relação entre o fenômeno cinematográfico e o funcionamento psíquico
humano. Pensando na relação entre a ideia de hiperestímulo proposta por Singer e a construção de
sentidos imagéticos, busca-se pensar como a fragmentação do corpo e da narrativa na série refletem
a condição psicológica e existencial do sujeito contemporâneo. Será apresentada uma análise
simbólica da audiovisualidade em The Midnight Gospel a partir dos conceitos de mente estendida,
de Andy Clark e David Chalmers; liquidez identitária, de Zygmunt Bauman; e simulacro, a partir de
Jean Baudrillard.
Palavras-chave: The Midnight Gospel, hiperestímulo, virtualidade, fragmentação, narrativa.
Introdução
A série de animação estadunidense, criada em 2020 por Pendleton Ward (também criador de
Adventure Time) e Duncan Trussell foi pensada a partir do podcast The Duncan Trussell Family Hour
em que ele entrevista convidados sobre variados temas como psicotrópicos, espiritualidade, morte
e meditação. Na série, produzida para a plataforma de VOD Netflix, o spacecaster Clancy, habitante
da dimensão The Chromatic Ribbon, viaja por universos fantásticos através de um simulador em
formato de vagina. Em suas viagens, ele pode escolher um avatar, alterando assim seu corpo e
identidade, e conversar com diferentes seres. Suas conversas são gravadas e transmitidas em seu
spacecast.
Utilizando a série como objeto, este trabalho consiste nas pesquisas iniciais, na delimitação
de ideias e perspectivas para a elaboração de um projeto de doutorado. A hipótese que norteia
minha curiosidade a respeito do tema é a de que o protagonista da série The Midnight Gospel
reflete uma condição perceptiva e sensorial da contemporaneidade, marcada por hiperestímulos,
fragmentações, desejo por simulacros e instabilidades identitárias.
Outro ponto a partir do qual pretendo desenvolver a pesquisa é a ideia de que a visualidade
na série reatualiza, em novas configurações, a fragmentação do corpo, da narrativa e da consciência,
1
Mestrando em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), com orientação da
Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Mendes. Participante do Grupo de Pesquisa Eikos: Imagem e Experiência Estética, vinculado à
Linha 1 (Teorias e Discursos no Cinema e nas Artes do Vídeo) do PPG-CINEAV. Bacharel em Estética e Teoria do Teatro,
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). lucassouza@edu.unirio.br.
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que caracteriza a arte moderna e contemporânea, apresentando, em seus conteúdos e aspectos
formais, um panorama da relação que o sujeito constrói com a virtualidade no mundo urbano
contemporâneo.
O conceito de hiperestímulo, criado em 1910 pelo reformista social novaiorquino Michael
Davis, é o eixo a partir do qual Ben Singer (1995) analisa a condição perceptiva nas grandes cidades
na virada dos séculos XIX e XX. A proposta do trabalho é pensar, a partir do conceito de hiperestímulo,
o diálogo dessa condição perceptiva com a história do cinema, buscando identificar as construções
e fragmentações das audiovisualidades e narrativas na nossa época, na qual a virtualidade exerce
evidente impacto.
Modernidade e fragmentação
É amplamente estudada a relação entre modernidade (nos vários sentidos em que o termo
pode ser considerado) e a fragmentação do corpo. Se considerarmos o termo moderno pela
perspectiva de uma historiografia ocidental, identificaremos que o período que se convencionou
denominar Era Moderna pode ser relacionado à fragmentação através do imperialismo europeu e
sua consequente destruição e fragmentação cultural, política, geográfica e econômica dos territórios
africanos e americanos.
Se considerarmos o termo moderno a partir da perspectiva da historiografia da arte europeia,
um novo desdobramento entre a arte moderna e a fragmentação se apresenta: impactados pelos
horrores que os grandes conflitos bélicos do século XX inauguraram, os artistas das vanguardas
europeias fragmentaram imageticamente o corpo humano e a consciência. Eliane Robert Moraes
(2017) afirma que:
A fragmentação da consciência, considerada um dos princípios fundadores do modernismo,
desencadeou de forma correlata a ideia de fragmentação do corpo. No período entre o fim
do século XIX e a Segunda Grande Guerra, diversos artistas e escritores se voltaram para a
criação de imagens do corpo dilacerado, dispostos a subverter a tradição do antropomorfismo
para inaugurar uma estética contemporânea aos dilemas de seu tempo. (MORAES, 2017, s/p)

Ou seja, as expressões artísticas surgidas no âmbito do modernismo europeu contestaram
e resistiram ao impulso de uma construção harmônica da noção de ser humano. “Às imagens ideais
do homem veio contrapor-se um imaginário do dilaceramento, marcado pela obstinada intenção de
alterar a forma humana a fim de lançá-la aos limites de sua desfiguração”. (MORAES, 2017, p. 17) A
figura 1 exemplifica a deformação e o dilaceramento corporal, presente em todos os episódios da
série.

126

Figura 1 - Frame do episódio Officers and Wolves (9:53min.)

O segundo episódio, Officers and Wolves, se desenvolve em torno da temática da morte. Clancy
encontra Annie e Raghu, dois seres híbridos entre cães e veados, em um planeta aparentemente
florido e encantado. Em um primeiro momento, Clancy se encanta com a paz do local, até que
os híbridos começam a trucidar pequenos palhaços nascidos de uma fruta. Os cães-veados são
capturados por máquinas e adentram uma espécie de indústria de fabricação de carne. O contexto
do episódio e a conversa dos personagens sobre a morte dialogam com o artigo de Singer, na
medida em que vemos os personagens percorrendo um circuito maquínico marcado por choques
e dilaceramentos corporais. Esse aspecto do episódio, além de expor o automatismo impessoal
e agressivo das sociedades contemporâneas, reflete a condição sensorial de habitar as cidades e
penetrar suas maquinarias. Ademais expõe a iminência de morte causada por dilaceramentos
corporais que Singer aborda com relação às grandes cidades. Ele cita exemplos de como o
hiperestímulo do tecido urbano se apresentava em muitos momentos como uma ameaça à vida e à
subjetividade sensorial de pessoas que não estavam habituadas a viver no caos do novo ambiente
urbano.
Pós-modernidade e pós-estruturalismo: fragmentação como crise da modernidade
Singer afirma que as concepções de modernidade cunhadas por Benjamin e Kracauer
antecipam a descrição do estado que teóricos contemporâneos denominam pós-modernidade. “A
definition of postmodemity stressing its ‘immediacies, intensities, sensory overload, disorientation, the
melee of signs and images’ overlaps greatly with the neurological conception of modernity, whether or not
the overlap is complete.2” (SINGER, 1995, p. 73)
Linda Nochlin (1994), no ensaio The body in pieces: the fragment as a metaphor of modernity,
analisa a fragmentação do corpo enquanto metáfora da crise da modernidade. O termo pós2
Em uma tradução livre: A definição de pós-modernidade que a caracteriza em seus “imediatismos, intensidades,
sobrecargas sensoriais e informacionais, disorientações e tensionamentos de signos e imagens” coincide com a
concepção neurológica de modernidade.
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modernidade passou a designar todas as mudanças a nível epistemológico, cultural, artístico,
filosófico, e estético que marcaram os períodos que sucederam as duas grandes guerras. Outro
conceito que apresenta a crise da modernidade é o de modernidade líquida, de Zygmunt Bauman,
que abordaremos mais adiante. A partir da segunda metade do século XX, no campo das ciências
humanas, os pensamentos pós-estruturalistas também foram fundamentais para a crise e a
fragmentação da ideia de que os fenômenos sociais poderiam ser organizados e pensados a partir
de linguagens e formas relativamente estáveis.
Esse contexto político, geográfico e sensorial apresenta um notável impacto para a cultura do
entretenimento visual e para o cinema, que experimenta um processo de aceleração e intensificação
dos estímulos provocados. É perceptível que o cinema, para se adequar à nova condição sensorial
do sujeito pós-moderno, também passa a promover o processo de hiperestimulação.
Cinema: fragmentação e hiperestímulo
Para além das duas noções de modernidade apontadas anteriormente, Ben Singer apresenta
outras concepções do termo em diferentes campos do conhecimento ou contextos sociais, culturais
e políticos. Uma dessas noções se conecta mais diretamente com o nosso interesse no âmbito deste
trabalho. Trata-se da modernidade enquanto um conceito neurológico ou cognitivo, que surge no
pensamento de autores como Georg Simmel, Siegfried Kracauer e Walter Benjamin.
They insisted that modernity must also be understood in terms of a fundamentally different register
of subjective experience, characterized by the physical and perceptual shocks of the modern urban
environment. In a sense, this argument is an offshoot of the socioeconomic conception of modernity,
but rather than simply pointing to the range of technological, demographic, and economic changes
of advanced capitalism, Simmel, Kracauer and Benjamin stressed the ways in which these changes
transformed the texture of experience. Modernity implied a phenomenal world - a specifically urban
one - that was markedly quicker, more chaotic, fragmented and disorienting than in previous phases
of human culture3. (SINGER, 1995, p. 72)

The Midnight Gospel intensifica esse processo de aceleração e hiperestimulação que a
audiovisualidade midiática e cinematográfica experimenta ao longo dos séculos XX e XXI. A
série conduz o espectador em uma atmosfera que reflete a velocidade, o caos, fragmentação e a
desorientação com que os eventos acontecem.
Até aqui abordamos a fragmentação e o hiperestímulo na modernidade, porém consideramos
que a série reatualiza para a contemporaneidade as mudanças dos estatutos das experiências
subjetivas da modernidade, deslocando o choque físico-perceptivo e o hiperestímulo para o ambiente
virtual. Ou seja, o que se identificou ocorrer na modernidade com relação à nova sensorialidade
decorrente das ocupações de espaços urbanos, atualmente ocorre também em ambientes virtuais.
O hiperestímulo apontado por Singer se apresenta contemporaneamente em dupla camada.
3
Em uma tradução livre: Eles insistiram que a modernidade também deveria ser compreendida em termos de
um registro de experiência subjetiva fundamentalmente diferente, caracterizado pelos choques físicos e perceptivos do
ambiente urbano. Em certo sentido, esse argumento é um desdobramento do conceito socioeconômico de modernidade,
mas, além de simplesmente apontar para os aspectos tecnológicos, demográficos e econômicos do capitalismo,
Simmel, Kracauer e Benjamin abordaram os modos como essas mudanças transformaram a textura da experiência. A
modernidade implica em um mundo, especificamente urbano, mais caótico, acelerado, desorientador que em quaisquer
outras épocas da cultura humana.
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A megalópole virtual
Singer relaciona os primórdios da arte cinematográfica com esse contexto sensorial no
qual o sujeito urbano estava inserido na passagem entre os séculos XIX e XX. Ao realizar o salto
temporal para o ano de 2020, podemos constatar que The Midnight Gospel reflete, em suas (des)
construções narrativas - principalmente com relação à visualidade - as alterações no regime de
espectatorialidade que o cinema experimentou durante esse período.
Já acostumado com o bombardeio sensorial promovido pelo excesso de sons, luzes,
propagandas, tráfego de meios de transporte, informações e outros estímulos sensoriais, o sujeito
urbano do século XXI deparou-se com uma nova camada de hiperestimulação sensorial com a
popularização dos ambientes virtuais. Todo esse excesso de estímulos presentes no tecido urbano
também se reflete - talvez de maneira mais intensa - no consumo de redes sociais e da internet em
geral.
The Midnight Gospel insere o espectador em uma atmosfera sensorial que sugere o caótico
e distópico ambiente físico e virtual das metrópoles contemporâneas. A visualidade da série se
aproxima de muitas imagens, analisadas por Singer (1995), que retratam a agressividade dos
estímulos urbanos, como se exemplifica pela figura 2.

Figura 2 - Frame do episódio Taste of the King (8:21min.)

Clancy, além de também utilizar algo similar a nossa internet, experiencia uma nova camada
de virtualidade com o uso de seu simulador. Assim como a internet funciona como um mecanismo
da satisfação do desejo contemporâneo pelo simulacro, o protagonista da série dedica boa parte
de seu tempo e energia habitando universos paralelos simulados ao inserir sua cabeça na abertura
vaginal. Esse elemento da série dialoga com um novo desdobramento de como a série reflete a
sensorialidade contemporânea.
No primeiro episódio, Taste of the King, Clancy escolhe viajar até o nosso planeta, Earth
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4-169, que se encontra em plena invasão zumbi. Ele conversa com o presidente dos Estados Unidos
enquanto a Casa Branca é invadida pelos monstros. O cenário catastrófico em que os personagens
percorrem se contrasta com a temática da conversa. Em um primeiro momento, eles discutem
sobre os impactos legais e psicológicos do uso de cannabis e depois falam sobre meditação e
mindfulness. O episódio adquire um tom de humor pelo fato da discussão sobre legalização da
maconha, relaxamento e plena atenção no momento presente ocorrer tranquilamente em meio a
uma hecatombe, enquanto os personagens fogem para sobreviver aos ataques zumbis. O episódio
suscita algumas relações com o consumo de redes sociais, capazes de imergir o consumidor em
realidades, discussões e estímulos que promovem uma espécie de dissociação ou afastamento do
contexto não-virtual no qual o consumidor está inserido.
Liquidez e simulacro
Desde a Antiguidade Clássica, a relação entre realidade e representação suscita
problematizações e tensões, principalmente no âmbito das artes visuais. Geradora de densas
discussões teóricas acerca dos estatutos artísticos, a tensão entre realidade e simulação encontra
um novo desdobramento na contemporaneidade. Em tempos em que dispositivos de virtual-reality
(VR) se popularizam progressivamente, a separação entre essas duas dimensões - o real e o virtual
- torna-se cada vez mais imprecisa.
O sociólogo francês Jean Baudrillard foi um pensador que se dedicou a conceitualizar a ideia
de simulacro e suas teorias lançam luz sobre alguns elementos da série, principalmente sobre o uso
que o protagonista faz do simulador. Baudrillard (1991) se dedica a pensar a relação entre o real e
a simulação no contexto da midiatização. Segundo o autor, o simulacro consiste em uma simulação
do real que, apesar de falsa, se sobressai a ele. O simulacro é o falso admitido como o real. Clancy
reflete o desejo contemporâneo pelo simulacro, ou seja, de entrar em contato de forma imersiva
com uma realidade virtual a ponto de se tornar indiscernível a percepção entre a virtualidade e a
realidade.
Podemos considerar que os dispositivos utilizados por Clancy constituem uma extensão de
sua própria mente e processos cognitivos4, de modo que também torna-se difusa a fronteira entre
o universo simulado e a realidade. O personagem habita um pequeno trailer com seu cachorro
mágico. Suas possibilidades são infinitas: ele pode estar em qualquer lugar a qualquer momento.
Quando não está com sua cabeça inserida na vagina simuladora, ele se mantém, durante quase toda
a duração dos episódios, frente à tela de seu celular ou computador, outros portais de comunicação
com universos paralelos. É interessante pensar que, na série, o formato vaginal do simulador joga
com um sentido simbólico de um portal para outras dimensões. Ou seja, enquanto o simbolismo da
vagina denota um portal de entrada para o mundo, as telas e o simulador também funcionam como
portais para outras dimensões.
Porém, não vemos o personagem deslocar-se de sua residência para se relacionar com lugares
e pessoas fora do ambiente virtual. A única relação pessoal de Clancy fora da realidade virtual
expressa pela série é com a sua irmã. Porém demonstra-se que o relacionamento entre os dois é
4
O referencial teórico para tal afirmação se baseia no conceito de mente estendida de Andy Clark e David
Chalmers (1998).
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afetado de forma extremamente negativa pelo uso que o protagonista mantém com a virtualidade,
pois supostamente Clancy comprou seu simulador com dinheiro emprestado de sua irmã e nunca
pagou a dívida. Ouvimos mensagens por áudio da irmã de Clancy, porém ele não responde ou
demonstra interesse por suas reivindicações. Esse aspecto reflete a realidade contemporânea das
relações interpessoais cada vez mais superficiais, frágeis e prejudicadas em decorrência do consumo
virtual. Também reflete a condição solitária e autoreferencial do sujeito contemporâneo que se
relaciona mais com dispositivos eletrônicos do que com pessoas, lugares e situações “reais”. Clancy,
assim como uma porcentagem considerável da população mundial na atualidade, vive inserido em
um simulacro de interações sociais.
Esse aspecto da série dialoga com a ideia de modernidade líquida de Bauman (2001). Assim
como Clancy constrói relações interpessoais simulacrais, sua própria identidade se transforma
ao navegar pelo universo de seu simulador. Podemos relacionar esse ponto com a liquidez
contemporânea apontada por Bauman, que caracteriza um determinado momento do modo
capitalista de produção e consumo. Midiatizadas, as identidades contemporâneas, assim como
ocorre com Clancy, podem ser reconfiguradas e personalizadas de acordo com a vontade dos corpos
consumidores. O protagonista portanto reflete a instabilidade e liquidez identitária do sujeito pósmoderno e contemporâneo.
Considerações finais
Notemos que, em termos de espectatorialidade, existem duas camadas de habitação virtual
apresentadas pela série, o que revela um caráter metalinguístico: enquanto espectadores, inseridos
em uma espécie de simulação do real (a visada de um produto audiovisual), acessamos o universo
de outro sujeito que navega por realidades simuladas em seu dispositivo. Quase como se fosse
revelado um espelho de nós mesmos.
Outra camada metalinguística se demonstra na construção da narrativa visual na série,
marcada por fragmentações, choques, destruições, pelo frenesi da velocidade em que os eventos
ocorrem, pelas quebras da coesão lógica dos acontecimentos e pela saturação de estímulos
sensoriais. Tais aspectos permeiam os ambientes pelos quais Clancy viaja, porém no nosso nível de
espectatorialidade, eles refletem a característica medular dos regimes de visualidade do cinema e
de outros produtos audiovisuais no mundo contemporâneo. Assim como Singer (2001) aponta que
os sujeitos na transição dos séculos XIX e XX não estariam sensorialmente aptos para a experiência
urbana, podemos questionar se os sujeitos contemporâneos estão sensorial e emocionalmente
aptos para habitar a infinita megalópole virtual e seu hiperestímulo.
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METÁFORAS EM PRETO, CINZA E VERMELHO: O PROCESSO DE CRIAÇÃO EM “PARE.
OLHE. ESCUTE”1
Mariana de Aguiar NEITZEL2
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Lucina Reitenbach VIANA4
Centro Universitário UNICURITIBA, Curitiba, PR.
RESUMO: O artigo apresenta o processo de criação do curta-metragem de animação intitulado
“Pare. Olhe. Escute”, detalhando as etapas de desenvolvimento propostas pela disciplina de Projeto
Integrador – Business e Arte em Animação, durante o primeiro semestre do ano de 2021, durante
a pandemia do vírus COVID-19. O curta-metragem animado em formato de videoclipe mostra a
rotina da protagonista, Nádia, sendo interrompida pelo assédio que sofre dentro do trem, a caminho
de casa. Quando Nádia decide reagir às investidas de seus agressores, eles transformam-se em
lobos, o que leva a uma cena de perseguição em preto, cinza e vermelho dentro dos vagões do trem.
A animação busca tratar do tema de assédio no meio de transporte através de metáforas visuais,
como o signo dos lobos, por exemplo, que é utilizado como metáfora para como homens, ao terem
aquilo que desejam negado, podem agir como animais. O objetivo principal dessa animação é o de
trazer mais foco para o assunto de assédio em transportes públicos e para a segurança das minorias
em âmbito geral.
PALAVRAS CHAVE: animação; vídeo clipe; semiótica; feminismo.
OBJETIVO GERAL
Relatar a produção do um curta de animação 2D “Pare. Olhe. Escute”, que com um visual interessante
e uma trilha sonora marcante, aborda assuntos pouco discutidos porém recorrentes na vida de
mulheres e pessoas não-binário principalmente. Assim, sensibilizando a audiência, e iniciando um
diálogo sobre segurança no transporte público e na sociedade.
ANIMAÇÃO
O método escolhido para a realização do clipe foi a animação 2D.
Na animação 2D, utiliza-se de uma sequência de imagens que visualizadas de forma
consecutiva, dão a impressão de movimento. As imagens são chamadas de quadros, ou “frames”, e
são desenhadas uma a uma.
Foram empregadas duas formas de animação: a Straight Ahead (animação direta) e a
animação com Keyframes (animação com quadros chave).
Para a técnica direta, é definido o ponto inicial do movimento que o personagem deve
realizar, e todo o resto dos movimentos não é planejado, apenas criado pelo animador, seguindo
1
Trabalho apresentado na DT 1 – Jornalismo do XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul.
2
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4
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sua intuição e experiência. Essa técnica auxilia na criação de movimentos menos controlados,
que saem do habitual, muitas vezes criando movimentos interessantes. Porém, ela também
pode gerar movimentos desconexos, se utilizada de forma descontrolada, portanto requer bastante
concentração e revisão constante.
Já na animação com quadros chave, são criados os Keyframes, que descrevem a ação que o
personagem deve fazer quando animado em apenas alguns desenhos. Os keyframes baseiam-se no
storyboard para recriar a fotografia no produto final da animação, e os in-betweens, que vêm em
seguida, são todos os quadros restantes, que compõem a ação em si.
SINCRONIZAÇÃO COM A MÚSICA
Uma técnica muito utilizada em animações, especialmente videoclipes, e que foi altamente explorada
por Walt Disney (criador da técnica, e origem do nome) é a de Mickey Mousing.
O Mickey Mousing acontece quando o personagem executa uma ação em perfeita sincronia
com a música, de forma que a trilha sonora age quase como um foley ou um efeito sonoro.
Essa técnica foi muito utilizada em desenhos animados, para criar efeitos cômicos, e exprimir
sentimentos mais facilmente, além de acentuar movimentos. E ela é empregada na animação “Pare.
Olhe. Escute.”, pois o ritmo da animação é completamente ditado pela música. Os passos de Nádia
são sincronizados com a bateria, e em diversas cenas os cortes e movimentos sofrem o mesmo
tratamento.
SEGURANÇA NO TRANSPORTE PÚBLICO
Uma forma mais específica de assédio que é muito frequente no Brasil é o assédio no transporte
público, principalmente em linhas de metrô ou trens. Esse assunto está no centro da história da
animação Pare. Olhe. Escute, e Nádia é uma vítima dessa forma de assédio.
O Ibope Inteligência fez levantamentos entre os anos de 2018 e 2020 em São Paulo sobre
o crescimento nos casos de assédio no transporte coletivo. Dentre as 400 mulheres entrevistadas,
43% delas afirmam ter sofrido algum tipo de assédio dentro do transporte em 2020 (G1, 2020).
Entre todas as entrevistadas, 63% disseram que já sofreram algum tipo de assédio, em diferentes
situações. A porcentagem representa 3,4 milhões de mulheres da capital que sofreram assédio,
já que dados oficiais do IBGE estimam que a população paulistana de mulheres com 16 anos ou
mais é de 5,2 milhões (G1, 2020).

Na mesma matéria, a G1 discute como há uma tendência de crescimento nesses casos, porém
eu argumentaria que não, o que vem acontecendo é que, com maior circulação de informações sobre
machismo, assédio e feminismo, há mais discussões públicas sobre essas situações, e mais apoio
dado a mulheres que passam por elas. Dessa forma, elas têm mais facilidade de identificar o que é o
assédio, e de falar sobre ele.
Com isso, não quero dizer que há apoio unânime para mulheres que sofrem assédio, ou que
seja um assunto conhecido por todos abertamente. Afinal, se fosse, talvez o problema em si não
fosse tão grave quanto é atualmente.
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Essa situação é tão alarmante que há diversas campanhas e grupos realizando movimentos
contra o assédio, e a favor da conscientização. Entre eles pode-se citar o Programa de Combate
ao Assédio no Transporte Público, que criou a campanha Respeito Coletivo e o Botão da Nina, em
Fortaleza.
Ações como essa são um grande passo na direção da segurança no transporte público,
e indicam que há uma quantidade considerável de indivíduos dispostos a realizar mudanças na
situação atual do país. Porém não são soluções fixas, uma vez que não atacam diretamente a raiz do
problema, mas sim tentam solucionar sintomas.
A única maneira de prevenir completamente esse tipo de comportamento seria educar,
desde muito cedo, pessoas de todos os gêneros e classes sociais, sobre a desigualdade que existe
atualmente, visando extingui-la. Criando meninos e meninas de forma igualitária, ensinando
conceitos de consentimento e respeito mútuo. Basicamente, seria necessária uma reorganização
completa de todo o sistema atual de educação.
ANÁLISE SEMIÓTICA 1 - O SIMBOLISMO DO LOBO
Tendo em vista que o lobo é um signo muito utilizado na animação, é de extrema importância
compreender sua origem.
No aclamado “Dicionário de Signos” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1995), há diversas
definições para o signo do lobo, uma vez que sua simbologia vem sendo utilizada em diversas culturas
através da história.
Em primeiro plano, de forma mais geral o lobo simboliza selvageria, e a loba, fertilidade.
Enquanto de forma positiva, o lobo pode simbolizar luz, heroísmo guerreiro, ou mesmo ancestral
místico (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1995, p.555). Da mesma forma “Em diferentes tradições,
o lobo representa um guardião, e o seu significado simbólico assemelha-se em muitos aspectos com
o significado do cão. O lobo protege um lugar de outros animais selvagens e ferozes” (“Dicionário de
Símbolos”, 2021).
Na Turquia ele faz o papel de ancestral, o que pode ser relacionado com o papel dos lobos na
letra de Aurora. Para certos povos norte-americanos, ele simboliza solitude e individualidade, muito
similarmente ao personagem Bigby, de The Wolf Among Us (2013). Já na China e em regiões do Japão,
ele atua como protetor contra animais selvagens, como faz Moro-no-Kimi (Princesa Mononoke,
1997).
Portanto pode-se notar que lobos possuem diversos papéis em culturas ao redor do mundo,
podendo ocupar simbolismos bons ou maléficos, “Esse aspecto ctônico ou infernal do símbolo
constitui sua outra face importante. Parece ter ficado dominante no folclore europeu, como atesta,
por exemplo, o conto do Chapeuzinho Vermelho” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1995, p.556). E,
da mesma forma: “Nas imagens da Idade Média européia, os feiticeiros transformavam-se em lobos
para irem ao Sabá, e as feiticeiras usavam ligas de pele de lobo” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A.,
1995, p.556).
Em “Pare. Olhe. Escute.” os lobos são um signo de selvageria e violência. Assim que Nádia
decide revidar contra os ataques, os homens se transformam em lobos. Essa transformação é uma
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metáfora que faz referência a como muitos homens colocam-se na defensiva, ou agem como animais
quando seus avanços são negados.
Assim como em fábulas e na cultura Europeia, os lobos fazem o papel do vilão, do ser irracional
que busca apenas caçar sua presa.
ANÁLISE SEMIÓTICA 2 - O SIMBOLISMO DAS CORES
A escala monocromática é por vezes utilizada em animações 2D por sua aparente simplicidade,
uma vez que limita as possibilidades de trabalhar com variações de cores. Isso faz com que o artista
trabalhe somente com o contraste de sombras e luzes.
Em Pare. Olhe. Escute, não são trabalhados apenas o preto e branco, porém durante as cenas
de perseguição dentro dos vagões, são utilizadas as cores preto, branco, vermelho e cinza.
Essas cores possuem seus significados separadamente, porém unidas podem também causar
uma série de reações no espectador.

Figura 8 - Imagem retirada da animação Pare. Olhe. Escute. Acervo pessoal.

O preto, comumente associado à escuridão, ao vazio e às trevas. É uma cor de luto, de perda
definitiva, principalmente no ocidente. “Nos sonhos, a aparição de animais pretos (...) ou de outras
personagens escuras mostra que entramos em contato com nosso próprio Universo Instintivo
Primitivo (...)” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1995, p.744).
O branco, constantemente colocado, em contraste com o preto, em lugar de esperança,
pureza e alegria. Mesmo quando usado para o luto, significa um luto messiânico, “indica uma ausência
destinada a ser preenchida, uma falta provisória” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1995, p.740).
Há uma grande valorização positiva da cor branca, o que transparece nas lutas sociais através dos
séculos.
A cor cinza é composta igualmente de preto e branco, originando até a expressão “grey area”,
ou área cinzenta, que se refere a ver algo de forma imparcial, sem julgamentos, ao invés de ver tudo
em “preto e branco”, de apenas duas formas completamente distintas.
E, por fim, o vermelho, relacionado a sangue, violência, principalmente em contraste com o
preto, vermelho significa poder e força (HELLER, E. 2014, p.280).
Essa seleção de cores, utilizada nas cenas de perseguição dentro do trem, compõem signos
que simbolizam a moral da animação, e a luta da personagem principal.
O preto, muito presente no cenário e nos lobos, representa as trevas pelas quais Nádia está
envolvida naquele momento, lutando por sua sobrevivência ao fugir como uma presa. O branco,
utilizado principalmente nas linhas que delimitam os personagens, assim como na iluminação, traz
a luz, a esperança de que há escapatória. O cinza é o perfeito equilíbrio entre as duas. Para Nádia,
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o cinza é signo de estar presa entre deixar-se levar pela escuridão, desistir de lutar, e a esperança
de desejar que o mundo fosse um lugar melhor, e lutar para sobreviver, e melhorá-lo. E o vermelho
é a violência sofrida pelas vítimas de assédio, assim como a cor da guerra, da resistência, do poder
alcançado através da dor.
NÁDIA
A seguir há uma breve descrição do processo de criação da personagem protagonista.
Antes de Nádia, havia nascido Átia, que seria a protagonista, muito diferente do design final, Átia
seria uma mulher grande, de cabelos louros e longos. Ela possuía um design orgânico e circular.
Após mais alguns rascunhos, surgiu a nova versão de Nádia, que possui formas mais
geométricas, pois estas facilitam a animação. Ela é uma mulher negra, veste uma camiseta azul,
e bermuda, tem cabelos bastante curtos e descoloridos. Nádia olha destemidamente para o
observador, de punhos cerrados.

Figura 10 - Estudos de cores de Nádia. Acervo pessoal.

Por mais que inicialmente não existisse uma fundamentação de como a personagem seria
fisicamente, sempre existiu a certeza de sua personalidade: alguém que busca parecer forte e
atenta, pois aprendeu que assim evita problemas, mas que se sente vulnerável por dentro.
Essa personalidade foi escolhida pois, assim como diversas mulheres em sua vida, a autora
se identifica com a dificuldade de parecer atenta e forte, para não ser vista como um “alvo fácil”,
quando em situações difíceis ou de vulnerabilidade.

Figura 11 - Design final em cores. Acervo pessoal.
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Figura 13 - Movimentação em cores. Acervo pessoal

AGRESSORES
Ao criar o design dos homens agressores, buscou-se dar a eles corpos de diferentes formas e cores, e
estilos de roupa variados. Isso porque era indesejado limitar a representação de quem pode ser um
agressor, ou deixar a impressão de que há uma certa “cara” de assediador, seja ele verbal ou físico.
Desde o início do projeto estava definido que seriam três pessoas. Isso porque dessa forma
fica mais clara a desvantagem da protagonista.
Segue abaixo o design final dos personagens.

Figura 15 - Design final para os três agressores.

Baseando-se em um ensinamento de Walt Disney: “Definitivamente sinto
que não seremos capazes de realizar coisas fantásticas baseadas na realidade – a
menos que, primeiro, conheçamos o real” (W. Disney. R. Williams. 2016, p.370.), foi
decidido que era essencial para o projeto a observação de lobos reais, o estudo de sua
anatomia, e de seus movimentos, antes de passar para a etapa de estilização e animação.
Foram utilizados vídeos e fotografias de lobos disponíveis na internet, assim como referências
anatômicas do livro Curso de Desenho Anatómico Animal, por András Szunyoghy e György Fehér
(2010), Capítulo “O cão”, (p. 108 a 137).

Figura 17 - Estudos semi realistas de lobos. Linhas de movimento. Em cores. Acervo pessoal
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Figura 18 - Estudo geométrico da face de um lobo. Acervo pessoal.

Após observar a anatomia do lobo e do cão, e comparar com como o animal é representado
em mídias visuais desenhadas, chegou-se à conclusão de que não há grande variação entre as
representações. Por mais que cada personagem lobo tenha certas características mais marcantes, e
sofra certo nível de estilização – seja mais realista ou mais cartoon – a base se mantém a mesma, e é
difícil fugir desse estereótipo.
O design final foi o seguinte.

Figura 19 - Design final e recorte do “running cycle” dos lobos. Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
O projeto levou cerca de 11 meses para ser concluído, dos quais 2 meses e meio foram utilizados
estritamente para trabalhar na animação final.
O curta possui uma pesquisa pré-produção bastante extensa, que foi aplicada diretamente
durante a produção.
Pare. Olhe. Escute é uma criação em conjunto com o músico e artista Felipe Hage, criador
da trilha sonora original da animação, e trata de um tema muito pertinente de forma dinâmica e
impactante.
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PUBLICIDADE E ELEMENTOS DA SEMIÓTICA TENSIVA NO FILME LOGORAMA
Ludmila Martins Naves 1

RESUMO: Sendo a linguagem como porta de entrada para o pensamento crítico sobre a Publicidade
no curta-metragem de animação francês Logorama (2009) a proposta é pensar a hibridação e o consumo como um fenômeno sociocultural a partir de uma análise dos elementos de semiótica tensiva
presentes na narrativa. O objetivo central é analisar a constituição estrutural da ideia e presença
da publicidade no filme e entender as tensões existentes, as produções de sentido, as utopias capitalistas/poéticas e as possíveis reflexões intertextuais que o filme apresenta para pensarmos as
modificações e os modos de vida através da Cidade das Marcas. O aporte teórico é baseado, entre
outros, nos autores Claude Zilberberg, Gregory Clayes, Martin Lindstrom e Néstor García Canclini.
Palavras-chave: Publicidade, Sociedade de Consumo, Narrativa Fílmica.
INTRODUÇÃO
A sociedade de consumo se esconde entre seus oxímoros, significa que esta figura de
linguagem oxímoro, que indica duas ideias impossíveis em uma frase, em um sentido narrativo, seja
este, a narrativa social desse modelo de sociedade ou mesmo, as narrativas várias que contemplam
posicionamentos de marcas e seus respectivos produtos no mercado.
Por essa porta e entrada, a portinha da linguagem, o presente artigo convida a todas e a todos
para entender um pouco sobre a metáfora do Circo, apresentada no curta-metragem, Logorama,
a animação francesa criada por François Aloux, Hervé de Crecy e Ludovic Houplain em 2009. Los
Angeles2, é um cenário crítico onde, essa Los Angeles imaginada, é uma cidade constituída por logos,
e as marcas ganham representações narrativas com seus respectivos papeis sociais.
O universo das marcas, nesse sentido, constrói uma história onde as tensões do mundo
moderno se mesclam com tensões no posicionamento social das marcas.
Entre as críticas do filme, pauta-se, a utopia do desenvolvimento sustentável e do consumo
consciente nessa sociedade, Logorama, representando a sociedade em que vivemos e como as marcas
se comportam e possuem discursos próprios. Os tons de vozes mais visíveis do arco-dramático da
narrativa na animação são as vozes das marcas: Malibu, Microsoft, Pringles, Pizza Hut, Esso, Michelin,
Chevrolet, BIC, Bob’s Big Boy, Haribo, Coca-Cola, o selo Parental Advisory Explicit Content – PAL,
Mc Donald`s, Ronald McDonald, Dolby Surround Digital, Pink Floyd The Wall x National Captioning
Institute, INC., Diners Club Internacional, Gerflor, Starbucks, Nickelodeon, GMC, M&M’s, Hertz,
Levi’s, MTv, Nintendo, Paramount, Canadian National, Leica, Dunkin’ Donuts, BMW, NSTA, Wilson,
Grease, IBM, Evian, Marlboro, Philips (66), South Park, HBO, KFC, Hollywood, Nestlé, Heinz, Epson,
Walt Disney, Universal, Doritos, Sun Chips, Pepsi, Mastercard, NASA, Milkyway, e outras com menor
1
Mestra em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, atualmente em transição acadêmica. E-mail:
up.ludmartins@yahoo.com
2
Los Angeles: Forbes Magazine aponta dados sobre L.A, ser um grande centro de negócios: https://www.forbes.
com/places/ca/los-angeles/?sh=6cf74a8c1e0e acessado em 2 de outubro de 2021.
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intensidade semiótica na narrativa.
Em busca de entender a sociedade do consumo, lendo a narrativa animada de Logorama,
a constituição estrutural dessa ideia é entendida como uma estrutura poética com tensões entre
vozes nesse universo das marcas. Oxímoros podem ser percebidos, enquanto sentidos existentes
entre meios da narrativa, assim como são percebidas utopias no sentido de serem a história de
uma ideia de marca. Por esse modo de pensar, a análise vai ao encontro de utopias presentes em
uma sociedade capitalista e ao mesmo tempo, poética, vez que as marcas representam a sociedade
proposta pela animação.
Logorama propõe reflexões intertextuais para pensar as modificações e os modos de vida
através da Cidade das Marcas.
1. A UTOPIA NA DISTOPIA: LOGORAMA A CIDADE DAS MARCAS
Logorama, a Cidade das Marcas, pode ser considerada a intervenção visual a ideia de Zygmunt
Bauman (2008, p. 70) sobre ‘sociedade dos consumidores’, em que o autor discorre o cenário
da cultura consumista como modelo de sociedade na qual os sujeitos se comportam “de forma
irrefletida”, ou seja, sem terem a noção do que seja seus objetivos de vida e quais são os meios
corretos para os alcançar. Bauman questiona sobre como os sujeitos separam as coisas e os atos
irrelevantes dos relevantes, como esses consumidores se entusiasmam ou não com uma marca.
Entre relevâncias e não relevâncias, o filme possui uma narrativa animada e tem o papel de
intervir visualmente às reflexões do espectador, vez que todos são de alguma consumidores de
ao menos uma das mais de duas mil marcas que estão visualmente construindo a história com a
linguagem não-verbal em significação.
A sociedade de consumidores sendo espetáculo para Bauman (2008) pode ser um lugar
imaginado como a pitoresca Malibu em Logorama. Pois, compreender o que atrai e o que repele, o
que estimula a agir e o que estimula a fugir, o que é tido como desejo e o que é temido, bem como em
que ponto esses temores entram em um equilíbrio mútuo: do desejo ao (não) desejo (temor)?
Seria por sua vez, um convite leitura à ideia das utopias enquanto desejos e as distopias o não
desejo?
Mergulhando na vida enquanto consumo em Logorama, há a encruzilhada: a ideia de
Bauman sobre desejo x (não) desejo; o que adere e o que repele; o que o consumidor compra e o que
o consumidor não compra e/ou compra menos; e a ideia de Gregory Clayes (2013) sobre a utopia ser
a história de uma ideia e/ou a falta da história de uma ideia, sendo assim, uma distopia.
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Figura 01: Ronald Mc Donalds/ Os Bics
Fonte: Compilado do filme Logorama pela autora.

Pensando, utopia/desejo como a história/storytelling de uma ideia e/ou a falta da utopia/
desejo na história de uma ideia, é possível ir em profusão a esse pensamento na Cidade das Marcas,
onde os consumidores são representados pelas marcas e estas, trazem tensões a partir de seus
posicionamentos no mercado, como no caso da marca Mc Donalds que é uma rede de lanchonetes
mundialmente conhecida e que tem um personagem criado em homenagem ao público infantil,
primeiramente, o Ronald Mc Donald, um palhaço. Mas na animação, o Ronald Mc Donald interpreta
um papel de arruaceiro, bandido, é o vilão da narrativa, um anti-herói na Cidade das Marcas e no
imaginário coletivo porque, o posicionamento popular dessa figura não está inscrito em totalidade
nessa distopia, ou seja, nessa falta da ideia de Ronald Mc Donald ser um herói na trama.
Por ideologia, a sociedade dos consumidores é relatada por Bauman (2008) pelo prisma de
Louis Althusser, em que os sujeitos são interpelados pelo consumo. Desse modo, os sujeitos são
saudados pelo consumo ao mesmo tempo que são os mesmos sujeitos irrompidos pelo consumo,
pelos discursos das marcas e estas, são esses próprios sujeitos no filme Logorama, o que traz a
prática cinematográfica uma prática ideológica de desconstrução para que a mensagem alcance não
somente a camada da informação, mas permaneça na camada dos sentidos, das emoções (?).

Figura 02: Desconstrução Poética da Cidade das Marcas
Fonte: Compilado do filme Logorama pela autora.
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Considerando que a sociedade do consumo se revela em três formas distintas as suas relações
de poder ou com a falta deste, mas em consonância com a família, o mercado, a educação, o meioambiente, a política e entre outros, o filme Logorama questiona como que as marcas estão praticando
uma ideologia literária, uma ideologia que, nasce de uma narrativa do espaço, do ambiente inscrita
na voz da cultura e da história, ou seja, nasce da prática do consumo, a prática ideológica.
Nesse contexto, Logorama, embora seja um filme francês que carrega em sua narrativa a Análise
do Discurso Francesa orientada por Michel Pêcheux (2006), é uma construção dentro da poética e
utopia das condições de produção de um marco histórico, de uma prática ideológica que entra em
chamas com a contracultura nos EUA. Movimento que pensou na década de 1970, um mundo mais
sustentável e um mundo onde as poéticas hippies saltariam do imaginário coletivo para a história.
Contudo, pensar a ideologia hippie em sua natureza é como pensar a ilha de Thomas More
(2017) como uma sociedade ideal. Relacionando e instaurando a utopia como ilusão, perfeição, sendo
que a distopia surgia nas condições sociais não idealizadas por todos, e isso é como no sentido de
contracultura, uma fuga à regra de cultura na perspectiva social de pensar essa ideia de ilha. Entopia,
portanto, são os entre meios entre uma utopia e uma distopia, são transcendências de ideais, ou seja,
o decorrer de uma prática, a transição de uma condição histórica, social e/ou de produção, são as
transformações em ato de transformar indivíduos e sociedade. Seria então na contemporaneidade
um lugar do imaginário coletivo onde os mitos além de estarem vivos nas urbanidades, nas marcas
e entre as práticas ideológicas, eles poderiam estar colocando seus pés no chão, sendo este chão a
imaginação das pessoas, dos consumidores no imaginário coletivo (?).
Retomando à condição de consumidores, por noção de Bauman (2008) à ideia de condições de
produção de Michel Pêcheux, que segundo Orlandi (2001) as condições de produção são condições
de produzir interdiscursos. Nesse artigo, são pensadas dentro da narrativa de Logorama, sendo os
interdiscursos das marcas e as produções de sentido a partir de perguntas a serem respondidas no
desenvolver do curta-metragem: como se desenvolverá a cidade das marcas? O que acontece com
a cidade das marcas?; Quem são os responsáveis pela cidade das marcas?; Por que a cidade das
marcas está sendo arruaçada pelo Ronald Mc Donald?.
Partilhando dessas percepções, é tido que os sujeitos (marcas) tendem a se comportar em
determinadas situações com determinadas práticas ideológicas. Pois, as condições de produção
são dentro de circunstâncias inscritas em marcos da história, como materialidades desse discurso
histórico em profusão, da ideologia, a memória e a “enunciação imediata”, de acordo com Orlandi
(2001, p.28). Por isso, a utopia enquanto parte de um determinado imaginário coletivo, o representa,
em rito de travessia, ou seja, em transcendência poética entre gerações. Representando, o recorte
de um dado imaginário coletivo enquanto utopia no sentido de história de uma ideia, a história que
permeia esse recorte do imaginário coletivo, sendo este um dado material da história, da ideologia e
que ainda pode ou não incidir em práticas ideológicas, sendo este uma materialidade discursiva e/ou
imaginada que atravessa os tempos e permeia entre novas histórias, novas marcas. Diferenciando
dos mitos por serem os mitos propriamente histórias que atravessam os tempos, narrativas em vida
que permanecem vivas e as utopias anterior a essas narrativas (?) por serem, as utopias as histórias
de uma ideia (?).
Considerando a ideia de Bauman (2008) como uma utopia no sentido de ser a história de
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uma ideia social, de um modelo de sociedade onde os sujeitos formam um tipo de sociedade que
encoraja, reforça a escolha do estilo de vida, bem como uma estratégia existencial do consumo em
que os consumidores estão ON, ou seja, consumindo, sendo consumistas. Nessa noção do autor,
adaptar aos preceitos da sociedade do consumo é fazer parte de uma cultura e ter uma posição
enquanto um sujeito social dentro de uma determinada sociedade, consumir é o ato de sobreviver.
Logorama desafia a pensar quem são as lovemarks que sobrevivem além dos tempos e quem
são os consumidores que as consomem e ensinam as novas a consumirem. Lovemarks, marcas
adoradas, são mais do que uma chama da poética em representação da sociedade dos humanos, essas
marcas representam também a sociedade do imaginário onde as suas histórias, em coletividade ou
não, podem e contam novas histórias.
2. A UTOPIA NO CAOS: LOGORAMA E AS TENSÕES SEMIÓTICAS
A partir de um percurso histórico que as utopias constituem marcos históricos e assim, são
fundantes às práticas ideológicas porque para se praticar ideologias, seja qual for, é necessário existir
a história de uma ideia ou a falta da história dessa ideia. Portanto, os caminhos sutis da propaganda
se relacionam aos modos de viver.
Para Martin Lindstrom (2016) os modos de viver podem ser compreendidos por meio
da pesquisa de pessoas submetidas ao rastreamento cerebral. Pois, nesse modo de estudar o
comportamento do consumidor, é possível, por exemplo: rastrear 20 logomarcas e/ou produtos,
em sequência e sendo que cada um era mostrado por apenas um segundo. Considerando, modos
de viver em tensão da prática de uma ideologia, a ideologia do consumo, eis a questão: será que o
curta-metragem em análise poderia ser um objeto artístico de estudo, tal como um filme publicitário
pode ser para esse tipo de procedimento (?). Caso seja, quantos procedimentos seriam possíveis
dentro dessa narrativa animada (?). Desses procedimentos possíveis, quais seriam os recortes da
narrativa em que as marcas, logomarcas e produtos são postos em maiores e menores tensões (?).
Das tensões, como se comportariam as utopias enquanto histórias de uma ideia (?). Ou a falta de
utopias enquanto história de uma ideia (?). Storytelling das marcas, claro, seria considerado uma
parte da história dessa ideia, ou seja, dessa utopia, uma vez que a cotação de histórias traz os mitos
vivos e se há mitos, em pesquisa, há utopias ou a falta delas.
Pensando mais adiante, até mesmo em um oxímoro da narrativa Logorama, se identificado
esse estudo, como seriam então concebidas a noção de práticas das ideologias atualmente, vez
que muitas marcas carregam em sua história marcas e práticas ideológicas (?). E o que isso mudaria
no universo das marcas (?). Seria por vez, um oxímoro pensar que as marcas podem ser ou não
sustentáveis e/ou apenas marcas sem consciência (?) disfarçadas por um storytelling (?). Seriam as
marcas, se conscientes, sujeitos com atitudes mais eficazes na sociedade dos humanos (?). Sendo
que, foram criadas por humanos e vivem a poética do mundo humano. Seria muito, pensar que as
marcas podem existir humanamente (?).
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Figura 03: Cenas da desconstrução Poética da Cidade das Marcas
Fonte: Compilado do filme Logorama pela autora.

O presente artigo é mesmo um presente porque faz perguntas e distribui há quem se
interessar, o que cabe nesse momento discorrer ainda sobre a animação é a condição de tensão que
o filme Logorama apresenta e contribuir de modo que as explanações aqui compartilhadas sejam
pequenas fagulhas para se pensar adiante.
Entender a utopia como dissolução é partir de uma nova utopia que pode ser compreendida
a partir da ideia sobre Candeia de Canto, um estudo poético feito pela
Dra. Fatima Gonçalves Lima (2005) onde é ressaltada: “Identidade e Transfiguração em Candeia de
Canto”, simbolizando a luz e a poesia no mundo. Norteando por esse estudo, o conceito de utopia
cunhado por Gregory Clayes (2013) vem a ser em transcriação poética do mundo, a utopia não
apenas como a ideia de uma história, e sim como um dos elementos fundamentais na estrutura
dessa história/narrativa.
Dentre sentidos poéticos, para Lima (2005, p 169), os elementos da natureza: ar, terra, água
e fogo teorizados por Gaston de Bachelard segundo a professora, se unem constituindo-se em
símbolos. Em sequência, essa poética que se manifesta presente em um determinado objeto artístico,
é a formação de uma síntese a partir dos quatro elementos da natureza. Elementos encontrados em
diferentes formas: gasosa, sólida, aquosa e chama, pois, uma candeia acesa é tida como símbolo do
individual que indica um existir solitário, no entanto, individual que por sua vez é também solidário,
em meios coletivos. Representando uma permanência individual, um comportamento do sujeito,
uma posição deste, ou seja, uma prática do individuo posta que, esta ação, comportamento seja
como um clarão na escuridão, uma permanência poética.
Canto no sentido de Candeia, é uma representação simbólica Lima (2005, p. 169) capaz de unir
a ascendência criadora à criação, considerando a conexão da criação com a criatura, e “exprimindo-a
na alegria, na adoração ou na imploração.”. Por esse sentido, seria possível ler a ideia de sociedade
de consumistas pensando que as marcas se conectam com os consumidores, lendo assim, marcas
enquanto criação e consumidores enquanto criaturas. Por um viés da utopia, no sentido de ser a
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utopia de More (2017) então, em candeia de canto, a criação seria os sujeitos, os consumidores, os
seres humanos praticando consumo e a criatura seria a marca ou a ausência dessa marca (?) se esse
modelo de pensamento for pensado em um elo de conexão entre pessoas e marcas a partir de uma
cadeia de pensamentos em desconstrução simbólica por um mundo mais sustentável (?) por uma
ilha onde as pessoas consomem com o mesmo tipo de consciência do consumo (?).
Na animação Logorama, a sociedade do consumo se manifesta nas histórias de uma ideia se
forem pensadas as utopias como conectoras de marcas e pessoas. É uma sociedade que pode ser
observada em três tempos da utopia: a utopia como a história de uma ideia, a entopia sendo essa
história de uma ideia em movimento e transformação e a distopia que seria a falta da história dessa
ideia, a ausência da utopia como história de uma ideia.
O filme se desenvolve em tensão poética, sendo o Ronald Mc Donald uma figura de um ladrão,
um arruaceiro. Contudo, para a marca Mc Donalds, o palhaço pode até trazer esse comportamento
em algum contexto de arruaça, porém, com a tensão semiótica diferente porque a marca não o
coloca armado e sequestrando a criança, ora, pois, ele é o contrário disso enquanto utopia da marca
ainda que exista uma metáfora do circo, na qual o Mc Donalds sequestra a saúde de quem consome
por ser uma rede de fast-food (?).
As marcas utilizadas no filme, possuem tensões semióticas, que de acordo com Claude
Zilberberg (2011) são estudos sobre os elementos componentes da semiótica tensiva, ou seja, a
semiótica mediada por tensões da poética. Sendo esta, uma relação entre o tempo e o espaço por
onde movimentos de transcendência são poéticas. Por exemplo: na última imagem, a poética da
infância está em tensão com os M&M’s porque esses granulados de chocolate ou amendoim, são
memórias com afeto para milhares de pessoas e são produtos que ainda são vendidos e tem sido
consumidos mundialmente, essa tensão é portanto, extensão pela dimensão dessa marca, o alcance
de seu público, bem como por estar na imagem como distopias, ou seja, os M&M’s que deveriam
referir a momentos de prazer e alegria, são tidos em um contexto de stress, rendimento e falta da
história de uma ideia de alegrias e de prazer, a qual se identificada por outras formas no imaginário
coletivo, não seriam da forma que está sendo apresentada em Logorama.
Considerando, candeia de canto novamente, Lima (2005, p. 169) traz que “candeia é uma
ligação entre a experiência selada pelo tempo e a luz da chama da arte da palavra, que guiará o
artista ao longo de sua vida.”. Nesse sentido, a palavra será por aqui, uma consideração do nome da
marca e o simbolismo pode ser lido em logotipo e em imaginário coletivo. Retomando, a autora, o
simbolismo do azeite como tempo que guarnece o pavio, sendo este para Lima como a poesia, eis,
que guarnecer no pavio é como um acender e ascender para com a arte; que se torna o fio condutor
de energia para a transcendência do individuo e do mundo. Então, a arte publicitária seja qual for
a sua dimensão crítica em arte, filme publicitário, ou até os produtos e/ou a contação de histórias/
storytelling, têm a possibilidade de serem analisados por meio do discurso e/ou da imagem enquanto
objetos artísticos.
Sendo assim, a transcendência do mundo e do indivíduo está relacionada aos aspectos físico
e metafísico da Candeia de Canto, e nos estudos de Lima (2005) sugere-se, que o símbolo, possua
relação com o espaço, assim como o espaço possua relação com a cultura e o universo no qual se
insere determinado objeto artístico, e para a presente leitura, as marcas, logomarcas e produtos na
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animação do filme publicitário e artístico que pode ser idealizado como objeto, Logorama.
Retomando ao contexto da ideia de cultura em Logorama, e a contracultura na narrativa, é
posto em análise do objeto artístico que a tensividade corresponde aos valores, se a intensidade no
sentido de (mito/utopia) regente; e a extensidade no sentido de (mítica/utópica) regida resulta-se
em valências (lucros/utilidades). O que não é lido dentro da sociedade do consumo por Zilberberg
(2011, p. 66), porém, a teoria do autor pode ser relacionada à; “a tensividade é o lugar imaginário em
que a intensidade – ou seja, os estados de alma, o sensível – e a extensidade – isto é, os estados de
coisas, o inteligível – unem-se à outra.”. Como uma prática da poética da Candeia de Canto (?). Como
uma ferramenta de análise para o comportamento do consumidor (?) e/ou utilizada juntamente a
outros procedimentos de pesquisa (?).
Constatando que para Zilberberg (2011) o autor, nesse caso da análise, o pesquisador da
neurociência do consumo, é sim, um autor, ou seja, uma autoridade inteligível e que reforça, portanto, a leitura e a crítica aos significados do discurso em sua forma simbólica. Sendo o discurso simbólico condizente com as formas de uma expressão quanto às condições de determinações intensivas
ou extensivas, as quais estão em denominações nos campos das ciências humanas. Publicidade, sendo um desses campos das ciências humanas, pode ser pensada como uma das valências, atributos,
utilidades, valores para este tipo de teoria, método de pesquisa.
Em conotações culturais, Néstor Garcia Canclini (1998, p.328) contribui com uma questão
impregnada aos reflexos sócio-culturais do movimento Hippie, Estados Unidos, sendo um movimento
circundante pelo Ocidente. Movimento este, que tem perpassado gerações, sendo o Hippismo, tanto
quanto a Tropicália marcantes em um território-origem. De modo que essa história de uma ideia, no
sentido de uma utopia seja noticiada em manchetes várias, tal como movimento tropicalista. Esta se
apresenta com enunciados próprios através da poesia, enunciando-se em diferentes contextos e ao
ser inserida em contextos da publicidade, pode ser concebida por um aspecto da ausência da utopia,
diferente da música ou da poesia. Na publicidade a contracultura, quando não representada por
símbolos de paz e amor é possível de ser revisitada enquanto poética por tensão de uma distopia
como acontece no filme Logorama. Neste, a contracultura é uma poesia em tom de voz distópico se
a arte da publicidade for lida como poética. E o contexto circula em torno dessa forma de construir
a sociedade do consumo, atravessando uma contracultura do consumo. Em tensão como oxímoro,
porque, ao mesmo tempo que essa sociedade é posta em destruição pelo próprio consumo, a falta
do consumo não a salva de ser um mundo destruído pelos seres humanos que teriam que retornar
aos primórdios da caverna e caçar para sobreviver.
Nesse sentido, a poesia tropicalista se tornou uma marca nacional por possuir um tempoespaço, capazes de se encontrarem além dos frames da modernidade. Por outro lado, esse mesmo
movimento da tropicália traz consigo suas distopias de um tempo com fortes tensões culturais e
sócio-históricas. Por esse olhar, ao serem trabalhadas dentro da criação publicitária, as tensões
semióticas devem ser postas em análise por diferentes olhares para que as várias possibilidades de
leitura sejam compreendidas enquanto, utopias e/ou distopias para uma marca, um produto e uma
história de uma marca.
Em pesquisa, pensando Claude Zilberberg (2011) a respeito de elementos que são
componentes da semiótica tensiva, a semiótica mediada por tensões da poética, é compreendida a
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relação entre o tempo e o espaço como pode ser lida na narrativa de Logorama com distinções de
início, meio e fim. Para que assim, sejam respondidas as perguntas que a narrativa propõe sobre a
Cidade das Marcas.
Por transcendência, movimento em ação das marcas em representações de seres humanos,
lugares e outras significações na história de Logorama, as poéticas são consideradas como utopias
para essa análise mítica, para essa análise com foco nas tensões que podem ser encontradas nas
camadas da história, entre as estruturas narrativas da animação e das histórias de cada marca
utilizada no filme.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em considerações finais, em um sentido da contracultura das marcas e em um tom de voz
ao mesmo tempo de um discurso social sobre um mundo melhor, o filme Logorama é a poética do
espaço e tempo no caos. Para Leary (1989) sobre os tipos de caos, se tratava de um discurso social
intenso, contra os regimes, contra a censura, desenvolvendo assim as turbulências, reagrupando
ideias e pessoas em prol de um senso comum, fora também chamada de “a crista da onda”, a “grande
onda” devido ao fato de que no discurso de Contracultura há a binaridade de tempo-espaço para o
surgimento de novas alianças, oportunidades de mudanças.
As tensões, as marcas, a semiótica da animação e as poéticas em relação com as utopias e
distopias construíram em Logorama o que Leary (1999) relata ser a Contracultura, uma catalisadora
do desenvolvimento de outras culturas, como uma catalisadora do caos. Sendo a Publicidade a
protagonista da grande prática global e ideológica que é o consumo, e assim, colocando em despertar
da criatividade toda uma crítica social e ambiental sobre a consciência do consumo. No entanto, é
de se pensar poeticamente que, o filme é um objeto artístico rico para entender como as pessoas
consomem ou não determinados produtos, pois, uma vez que marcas são colocadas diretamente
no protagonismo de sujeitos urbanos, é porque ao menos a ausência de uma utopia, a crítica a um
comportamento em extensão ou mesmo em intensidade dessa marca, o filme quis propor à reflexão
e por assim ser, se tornando um filme premiado.
Prêmios também fazem parte da enxurrada de produtos do hiperconsumo, e em diferentes
esferas do consumo, neste caso artístico, embora um consumo da arte e das midiatizações do
cinema, foi um produto premiado por espontaneidade e críticas de arte. E um ponto de tensão sobre
o filme enquanto premiação, é que os produtos artísticos que podem ter um prazo de validade antes
mesmo de serem criados. Logorama, ao ser premiado assina socialmente a ideia de que é um filme
à uma imersão criativa que se encontra além dos tempos, ou seja, um filme que não envelhecerá
enquanto obra de arte.
Em créditos finais as breves leituras:
Malibu abre a animação, indicando a sua localização geográfica, a pitoresca cidade praiana
que é um condado de Los Angeles, ou seja, uma cidade satélite, da maior cidade da Califórnia nos
EUA;
Microsoft, traz as borboletas do MSN Messenger mundialmente conhecidas desde o final dos
anos 1990;
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Pringles, as batatatinhas enlatadas são lembradas através do Sr. Pringles;
Pizza Hut, é uma loja da franquia;
Esso, é representada por uma personagem do gênero feminino, é uma mulher com corpo
escultural, fumante;
Michelin, os bonecos da marca fazem o papel de policiais, discutem sobre a ideia dos animais
no zoológico e a liberdade. Eles saem em busca de um assaltante interpretado pelo Ronald Mc
Donalds.
Chevrolet aparece através de um carro Cruz, preto, dirigido pelos bonecos da marca Michelin.
Posteriormente, eles aparecem também não somente em carros, mas em um helicóptero na busca
pelo Ronald McDonald.
BIC, a marca de canetas tem um papel coletivo na narrativa porque os BICS representam
pessoas, e a primeira cena em que podem ser vistos é em um passeio no Zoo de Los Angeles.
Bob’s Big Boy, é a marca de uma rede de restaurantes nos EUA, e o mascote Bob na animação
representa um garoto tomando Coca-Cola e é visto passeando no Zoologico.
Haribo, marca de gominhas mastigáveis e doces, aparece na placa de um garoto que está no
passeio ao Zoológico.
Parental Advisory Explicit Content – PAL, se apresenta com um personagem em proporções
míticas para abordar os garotos Haribo e Bob’s Big Boy que saem do passeio guiado no Zoológico
para pentelhar os animais.
Mc Donald`s, a marca tem seu logo indicando uma de suas lojas na paisagem da cidade
enquanto o Ronald McDonald é perseguido pelos policiais da Michelin.
Dolby Surround Digital, a marca está plotada no caminhão dirigido por Ronald McDonald
na cidade. Na plotagem há o indicativo de que a marca está presente em 48 estados dos EUA e
o interessante, a presença da palavra FREE, livre em inglês. O deboche está implícito exatamente
nesse ponto, como se o Ronald estivesse livre por 48 lugares liderados no país, para fazer todas as
arruaças que faz na animação.
Pink Floyd The Wall x National Captioning Institute, INC., a relação da banda de rock Pink Floyd
com o recorte semiótico The Wall referente à marca, é na mesma parede da Tv ligada no canal
National Captioning Institute, INC., é um oxímoro, ou seja, a ideia de um sentido da contracultura
construído através de narrativas de arte criadas pela banda. As duas marcas na mesma parede
deveriam realçar um mesmo ponto de conexão, o sentido de uma luta encadeada por fatos sociais.
Mas a banda de rock traz todo um contexto da revolução, da contracultura em sua leitura de uma
arruaça social. Enquanto, o canal de tv traz a leitura de uma cultura da informação e está diante da
apuração de fatos e arruaças na sociedade. Portanto, o que de início se apresentam como partes de
um mesmo sentido no todo, são na verdade sentidos diferentes que partem de um sentido unívoco,
os fatos sociais e o ato de contestar.
Logorame-se, por consumir as marcas que ama e por amar as marcas que consome. A cidade
das marcas é Los Angeles, cidade dos desejos...
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CINEMA ANTIRRACISTA BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE CONGO (1972) E
ALMA NO OLHO (1974)
Alvaro Luiz Nunes1
RESUMO: Este ensaio propõe uma reflexão acerca de dois curtas-metragens brasileiros realizados
na primeira metade da década de 1970 cujo experimentalismo com quadro em branco e espaço em
branco parecem suscitar a violência do racismo. O objetivo é argumentar, com inspiração teórica
no conceito de rostidade (DELEUZE; GUATTARI, 1996), que Congo (Arthur Omar, 1972) e Alma no
Olho (Zózimo Bulbul, 1974), cada qual a sua maneira, expõem o funcionamento da máquina abstrata
de rostidade, cujo poder é exercido na produção de rostos conformes. Congo é praticamente todo
construído por letreiros de cor preta com fundo branco cujo conteúdo apresenta uma ordens
binárias. A câmera assume a forma muro branco-buraco negro, através da qual a máquina abstrata de
rostidade elimina a alteridade e, assim, produz rostos elementares alinhados a um rosto central que
opera na ordenação de normalidades e detecção de desvios. Na primeira parte de Alma no olho, nos
são apresentadas as coordenadas corporais pelas quais passam as semióticas polívocas. Mas, no
desenrolar da película, vemos ao fundo uma superfície branca e logo vemos também o corpo negro
ser alfinetado no muro branco, bem como sua alma arrastada para o buraco negro. O filme apresenta
o angustiante processo de rostificação. Em ambos os filmes, a vida dos negros substituída pelo muro
branco da rostidade, suas almas lançadas no buraco negro da rostidade. Uma crítica ao cinema
construído conforme os princípios da semiótica de homens brancos ocidentais.
PALAVRAS-CHAVE: Arthur Omar. Cinema antirracista. Filme Congo. Filme Alma no Olho. Zózimo
Bulbul.
Este ensaio propõe uma reflexão acerca de dois curtas-metragens brasileiros realizados na
primeira metade da década de 1970, cujo experimentalismo com quadro em branco e espaço em
branco parecem suscitar a violência do racismo. O objetivo é argumentar, com inspiração teórica no
conceito de rostidade (DELEUZE; GUATTARI, 1996), que Congo (Arthur Omar, 1972) e Alma no Olho
(Zózimo Bulbul, 1974), cada qual a sua maneira, expõem o funcionamento da máquina abstrata de
rostidade, cujo poder é exercido na produção de rostos conformes.
Congo, curta-metragem de 12 minutos de duração, tem como tema a congada: manifestação
cultural negra trazida ao Brasil por angolanos e congoleses escravidados. No Brasil esta prática
cultural assimilou elementos do catolicismo. O interessante é que Congo não apresenta nenhuma
imagem ou som que remeta diretamente à congada. O filme é composto por 148 planos, dos quais
114 são letreiros constituídos por palavras e frases. De um lado, um quadro branco como superfície
de inscrição de significantes a partir de oposições binárias. De outro, imagens assignificantes de
uma Fazenda histórica do ciclo do café. Congo é conhecido por promover uma desconstrução da
linguagem do documentário tradicional. Neste sentido, ele se opõe diretamente a um modelo de
documentário realizado no Brasil que Jean-Claude Bernardet (2003) chamou de “sociológico” e que
designam filmes que acreditavam registrar tradições culturais em vias de desaparecimento.
Alma no Olho, curta-metragem de onze minutos de duração, tem como tema a condição dos
1
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negros em diáspora e apresenta, por meio da pantomima, signos e redundâncias que aprisionam
o negro em estereótipos. O filme possui apenas um ator, o próprio Zózimo Bullbul, que faz uma
performance em um único cenário todo branco. Alma no Olho foi realizado a partir dos negativos do
filme ‘Compasso de Espera’, filme de 1969 dirigido por Antunes Filho e que teve o próprio Zózimo
Bullbul como protagonista. Alma no Olho é o primeiro filme de Zózimo Bullbul, cineasta que é
considerado o pai do cinema negro no Brasil.
Arthur Omar se recusa a representar a congada e tomar, assim, o lugar de quem se pretende
falar. Zózimo Bulbull instaurou um cinema negro feito por negros. Realizados na primeira metade da
década de 1970, ambos os filmes se defrontam com a supressão da cultura negra e problematizam
o lugar do negro no cinema. Nessa época, houve uma proliferação de filmes de temáticas históricas,
na sua maioria filmes produzidos conforme a chamada estética naturalista (Bernardet, 2005), e que
frequentemente representavam o negro a partir de estereótipos.
Na década de 1970 a ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial operavam no
estabelecimento de papéis “clássicos” reservados aos negros nas telenovelas, tais como domésticas,
capatazes, “mamis” e serviçais dóceis (Araújo, 2000). Isso não mudou muito de lá para cá. Esses dois
filmes experimentais vão muito longe na crítica a esse estado de coisas e, conforme argumentarei,
buscam apresentar e problematizar a maneira pela qual o negro é rostificado conforme o rosto
branco europeu. Assim, ambos os filmes buscariam apresentar o espaço branco, virtual, abstrato
no qual o poder é exercido. O espaço branco representa o momento em que o virtual ainda não se
atualizou em um estado de coisas. O filósofo Gilles Deleuze (2016) explica que é justamente nesta
passagem do virtual para o atual que o poder se exerce. É nesse sentido que o rosto é o Cristo, ou
seja, o rosto do homem branco médio europeu. O rosto de Cristo é um rosto ideal, portanto, virtual,
mas que se atualiza na produção de rostos concretos.
Para pensar esses dois filmes, construi uma análise que busca instaurar um máximo de
conexões, a fim de promover um encontro entre um conceito fílmico e um conceito filosófico. Como
já foi sugerido, a minha análise tem como inspiração teórica o conceito de rostidade fabricado por
Gilles Deleuze e Felix Guattari (1996), presente no platô Ano Zero: rostidade e publicado no livro Mil
Platôs- Capitalismo e Esquizofrenia, volume 3. A minha análise não tem como propósito investigar
a intenção dos cineastas e nem aludir que ambos pensam como Deleuze e Guattari. Conforme já
mencionado, o objetivo é promover encontros e inventar novas possibilidades de leitura para esses
filmes.
A máquina abstrata de rostidade
Deleuze e Guattari (1996) argumentam que o rosto concreto é uma produção da máquina
abstrata de rostidade. Essa máquina de rosto opera a partir da mistura de dois regimes de signos: O
regime significante, no qual signos remetem a outros signos indefinidamente e sustentam o grande
significante, seja ele um rei, um ditador, um déspota ou algo que o valha; e o regime pós-significante,
em que um conjunto de signos remete a um eu, a uma subjetividade.2 É o entrelaçamento desses dois
regimes de signos (regime significante/paranóico e regime pós-significante/passional) que produz
os rostos concretos, ou seja, as identidades. Mas, não nos enganemos: são identidades conforme
significações dominantes.
2

Vale lembrar que a subjetividade como interioridade é uma invenção do cristianismo.
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Conforme Deleuze e Guattari, o regime significante opera em muro branco, que é a superfície
onde os signos serão inscritos.3 O regime pós-significante é o buraco negro que atrai os significantes
para uma interioridade. O rosto concreto é a articulação entre esses dois regimes de signos. Esse
rosto branco pode se atualizar em qualquer rosto; o que está em jogo é o funcionamento padrão
desse rosto. Deleuze e Guattari dizem que “Se o rosto é o Cristo, quer dizer o Homem branco médio
qualquer (...) os primeiros desvios padrão são raciais: o homem amarelo, o homem negro, homens
de segunda ou terceira categoria” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 41). Esses homens “desviantes”
serão então inscritos no muro branco da rostidade, atraídos para o buraco negro da rostidade.
O muro branco da rostidade em Congo
Em Congo, a câmera assume a forma muro branco-buraco negro4, através da qual a máquina
abstrata de rostidade organiza os significantes em sistemas binários: é o branco, é o negro. Não
vemos a congada porque ela foi apagada no muro branco, foi sugada pelo buraco negro. As ruinas da
fazenda representam a supressão da cultura negra pela máquina abstrata. Quando o muro branco e
o buraco negro passam pela fazenda, a cultura negra é apagada e o que sobram são rostos concretos
alinhados a um rosto elementar, virtual. Em uma sequência na sala de música da fazenda, é possível
ver retratos burgueses instalados nas paredes e no centro uma imagem de jesus cristo.

O muro branco da rostidade em Congo. Fonte: Congo (Arthur Omar, 1972).

Um rosto reconhecido
O primeiro plano de Congo é também monocromático: um quadro branco. Na banda sonora,
sons de tambores aludem às tradições musicais afro-brasileiras. Após treze segundos de um plano
em branco acompanhado de som de tambores, um letreiro na cor preta anuncia em pisca-pisca o
título do filme. Congo é um filme em branco porque é um filme contra o rosto. O quadro branco como
3
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muro branco estabelece uma biunivocização significante e os letreiros assumem a posição de buraco
negro que determmina uma binarização subjetiva.
O filme expõe, portanto, a máquina abstrata de rostificação que não suporta a alteridade
e, assim, produz rostos elementares alinhados a um rosto central capaz de apagar as diferenças
(DELEUZE; GUATTARI, 1996). O quadro branco com letreiro preto enquanto máquina abstrata
de rostidade produziu o rosto concreto do camponês. Um rosto “reconhecido”, “cristianizado”,
“disciplinado”, inscrito no conjunto quadriculado da máquina abstrata e preso a uma única substância
de expressão. O rosto escolheu o seu sujeito. Somente um rosto porque “A semiótica do significante
e do subjetivo nunca passa pelos corpos” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 45).

Rostos elementares em Congo. Fonte: Congo (Arthur Omar, 1972).

Momentos assignificantes em Congo
Congo apresenta o modo de funcionamento da máquina abastrata de rostidade, mas também
a possibilidade de linhas de fuga, desterritorializações, formações de novos territórios, ou seja,
busca desfazer o rosto. São os momentos assignificantes que permitem linhas de fuga. Os momentos
assignificantes escapam às significações dominantes, escapam ao muro branco da rostidade, ao
buraco negro da rostidade porque nos dão a ver o intolerável; a impossibilidade de viver sob a
dominação.

Momentos assignificantes em Congo. Fonte: Congo (Arthur Omar, 1972).

A semiótica multidimensional em Alma no Olho
Na primeira parte de Alma no olho, nos são apresentadas as coordenadas corporais pelas
quais passam as semióticas polívocas. O corpo de Zózimo Bullbul é a substância de expressão. O
que vemos é uma semiótica multidimensional atravessar um corpo. Excertos de dança, elementos
corporais, sons, estado de espírito: uma semiótica inseparável de um modo de existência. A vitalidade
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de Zózimo Bullbul mostra a potência de uma vida capaz de escapar às significações dominantes. Seu
gesto tem potencial utópico, se traduz em alegria, esperança, energia, agitação.

Semiótica multidimensional em Alma no Olho.Fonte: Alma no Olho ( Zózimo Bullbul, 1974).

Com sua dança, Zózimo Bullbul nos deu a ver uma vida ética e estética: um modo de existência.
Numa época em que filmes históricos de “estética naturalista” e telenovelas de grande audiência
apresentavam o negro frequentemente na condição de escravo, Alma no Olho, neste momento da
película, enfatiza a riqueza de sua cultura. Contra o rosto e a representação burguesa, gestos, dança.
Uma vida performada, um corpo atravessado pela vida.
A máquina abstrata de rostidade em Alma no Olho
Mas, no desenrolar da película, vemos ao fundo uma superfície branca e logo vemos também
o corpo negro ser alfinetado no muro branco, bem como sua alma arrastada para o buraco negro. A
máquina abstrata de rostidade é desumana. “O rosto é inumano no homem” (DELEUZE; GUATTARI,
1996, p. 32). É no espaço em branco que o poder se exerce, nesse espaço virtual, nessas linhas
abstratas que se atualizam em comportamentos e estereótipos:o sambista, o jogador de futebol, o
lutador de boxe, o ladrão, o mendigo, o detento. Estamos diante de movimentos representativos; o
desenrolar de uma história. Houve uma conversão, uma captura: o poder, exercido na abstração do
espaço em branco, se atualizou em um esquema sensório-motor (DELEUZE, 2018).
Prevalece a partir de então o muro branco e suas cadeias de significantes.O organismo se
torna significação/subjetividade; a cabeça-corpo se torna rosto. Cada parte do corpo começa a ter
sentido conforme significações dominantes. No final do filme, a quebra da corrente é também a
quebra da cadeia significante. A destruição do rosto.
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A máquina abstrata de rostidade em Alma no Olho.Fonte: Alma no Olho ( Zózimo Bullbul, 1974).

Considerações finais
Em Congo e Alma no Olho, uma denúncia: a vida substituída pelo muro branco da rostidade,
almas lançadas no buraco negro da rostidade. Uma crítica à sociedade racista, mas também ao
cinema construído conforme os princípios da “semiótica de homens brancos modernos, a mesma
do capitalismo”, para falar como Deleuze e Guattari (1996). O quadro branco em Congo, assim como
o espaço em branco em Alma no Olho, traduzido como o rosto branco. Em Congo, os olhos são os
letreiros negros que arrastam os signos para uma subjetividade. Em Alma no Olho, é o próprio olho
do ator que vê uma subjetividade imposta escorrer para a interioridade do ser. Em ambos os filmes,
linhas de fuga; portas abertas para a destruição do rosto.
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ÉRIC ROHMER E AS ARMADILHAS DO ACASO EM “NOITES DE LUA CHEIA”
(1984)
COMODO, Giovanni1
RESUMO: Éric Rohmer (1920-2010) dirigiu mais de cinquenta filmes em uma longa carreira, também
repleta de escritos e entrevistas nos quais se dedicou a expor suas ideias sobre a arte do cinema.
Como parte da minha pesquisa de mestrado em andamento que aborda as noções de encenação
e a presença do acaso na obra fílmica tardia de Rohmer, proponho aqui um olhar sobre “Noites de
lua cheia” (1984), dentro de embate direto com o filme, como propõe a Teoria de Cineastas. Neste
filme, Rohmer – notório pelo rigor na sua encenação – faz do percurso de sua protagonista uma
armadilha que se fecha sobre a própria, ao contar a história de uma jovem (interpretada por Pascale
Ogier) dividida entre dois endereços para viver, um no centro de Paris e outro no subúrbio. Contudo,
ao mesmo tempo o diretor abdica de parte de seu controle pelo inesperado nas filmagens e pela
parceria com a atriz protagonista Ogier. Como pensar questões de mise-en-scène, controle e acaso
na obra do diretor a partir deste filme são algumas das questões que pretendo explorar neste artigo.
Palavras-chave: Éric Rohmer; Teoria de Cineastas; mise-en-scène; acaso; “Noites de lua cheia”
1. Um cineasta
O francês Éric Rohmer (1920-2010) possui um trajeto especial em sua carreira de mais
de cinquenta anos de cinema. Frequentador das salas de cinema de rua parisienses, cinéfilo
frequentador da Cinemateca Francesa, tornou-se crítico da primeira leva da revista Cahiers du
Cinéma, veículo capital para os debates acerca da valorização da autoria do diretor no cinema.
Rohmer começa a dirigir curtas ainda nos anos 1950, na efervescência da vanguarda da
Nouvelle Vague, conseguindo lançar seu primeiro longa, “O Signo do Leão” em 1962. Contudo,
passaria boa parte desta década realizando curtas e médias metragens educativos para a televisão e
somente na virada para os anos 1970 consegue dirigir longas-metragens com regularidade e dentro
de seu controle criativo: filmes de baixo custo de produção, centrados em dramas advindos das
relações humanas, expostos em escolhas e dilemas íntimos colocados a prova em muitos diálogos.
É neste período que tem início a sua série “Os Contos Morais” (1963-1972), um conjunto de seis
filmes, entre curtas e longas de baixo custo, que formam um todo centrado nos dilemas e escolhas
íntimas de seus protagonistas.2
Com o sucesso da série, Rohmer se dedicaria a projetos de escala maior, de produção de
época, mais ambiciosos, porém de menor sucesso com o público. As décadas de 1980 e 1990 são
marcadas por uma atividade intensa do diretor em reencontro com público e crítica, com duas
novas séries de filmes destinadas às salas de cinema – os seis filmes de “Comédias e Provérbios”
(1981-1987) e os quatro títulos de “Contos das quatro estações” (1990-1998) –, além de outras
produções entre curtas, videoclipe, longas e um telefilme. Encontramos ali um diretor em plenitude
1
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de suas convicções artísticas, desfrutando de grande liberdade de realização e inquieto com novas
possibilidades para o seu trabalho. É neste período que Rohmer realiza alguns de seus trabalhos
mais marcantes, dentre eles, “Noites de Lua Cheia” (1984), filme sobre o qual este artigo se debruça.
2. Uma pesquisa
Minha pesquisa dedica-se a investigar a presença do acaso enquanto elemento criativo no
trabalho de Éric Rohmer realizador no período das séries “Comédias e Provérbios” e “Contos das
quatro estações”. Pois Rohmer é um diretor de enorme controle sobre a matéria filmada ao mesmo
tempo em que se permite – ou mesmo persegue – a entrada do inesperado em sua mise-en-scène.
“Noites de Lua Cheia” é um ponto interessante de inflexão para melhor compreender sua entrega a
um cinema cada vez em menor escala, com equipes cada vez menores, em condições cada vez mais
singelas, assumidamente “amadoras” segundo o próprio em entrevistas da época3. Assim, examinar
mais detalhadamente “Noites de Lua Cheia” poderá indicar caminhos que seriam aprofundados
posteriormente, bem como verificar ali marcas e traços importantes do processo e dos anseios
poéticos do diretor.
Trata-se de uma proposta, portanto, de um embate direto com o filme e os dizeres do
cineasta para melhor compreender o seu trabalho e o seu processo criativo – bem como, em última
instância, o próprio cinema – conforme lições da Teoria de Cineastas4. Faz-se necessário, desta
forma, colocar-se ao lado do cineasta para pensar o cinema, segundo defende Manuela Penafria5,
porém sem abdicar, aqui, da reação da crítica com a qual o cineasta esteve em constante diálogo –
ainda mais por Rohmer ter sido, primeiramente, integrante da crítica de cinema. Isso posto, vamos
ao filme em questão.
3. Um conto de dois tetos
Os filmes da série “Comédias e provérbios” possuem como característica a apresentação de
um dito popular, um pensamento de um autor ou um provérbio que serve tanto como tema como
fio-condutor do filme em sequência. Em “Noites de Lua Cheia”, a frase é “Qui a deux femmes perd son
âme, qui a deux maisons perd sa raison” [“Quem tem duas mulheres, perde sua alma; quem tem duas
casas, perde sua razão” em tradução minha].
O filme conta a história da jovem Louise, vivida por Pascale Ogier, 24 anos, recém-formada
em artes que trabalha como designer em um grande escritório no centro de Paris. Ela vive com
seu namorado Remi (Tchéky Karyo) em Marne-la-Vallée, uma nova vila planejada de uma cidade
satélite nos arredores da capital, onde Remi, jovem arquiteto, trabalha para sua implementação
e desenvolvimento na prefeitura local. Contudo, Louise sente-se um tanto aborrecida nesta
nova região, ainda sem muito comércio, vida noturna ou mesmo árvores crescidas – além de ter
que pegar um trem todos os dias para ir e voltar do trabalho. Quando um pequeno apartamento
de sua propriedade no centro da capital que costumava alugar fica vago, Louise decide manter o
3
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apartamento para si mesma – um chamado “pied-à-terre” –, para usá-lo quando decidir ir a festas
em Paris, por exemplo, pois os trens não funcionam de madrugada. Assim, Louise passa a se dividir
entre dois endereços: o pequeno flat somente para si no centro de Paris e o apartamento compacto
em dois níveis, sacada e janelas amplas com Remi no subúrbio de Marne-la-Vallée. Um lar de jovem
solteira e um lar de casal em início de vida, propostas de vivência bastante diferentes entre si.
Entretanto, conforme avisa a sentença no início do filme, a situação não acabará bem para
Louise, ainda que boa parte do filme dependa do suspense se veremos uma saída possível sem
perder “alma” ou “razão” – destaque-se que o “provérbio” foi supostamente inventado pelo próprio
diretor6. O uso da palavra sentença aqui não é acidental: pois tanto é uma frase como uma decisão
proferida por uma autoridade, um juiz, sobre um problema da vida trazido a si. Rohmer, no caso, é o
juiz das situações vividas por seus personagens – é também dele o roteiro.
A ideia de um enunciado que surge para ditar um acontecimento que se torna a atração do
filme não é estranha a Rohmer mesmo antes da série “Comédias e provérbios”. Um forte exemplo
está em “Les cabinets de physique au XVIIIème siècle” (1964), curta-metragem de 24 minutos
produzido para a televisão educativa francesa. Nele, Rohmer pessoalmente apresenta uma série de
experimentos descritos em livros de física do Século XVIII, basicamente caseiros. A voz de Rohmer
descreve o fenômeno e em seguida vemos sua execução – como a manifestação de eletricidade e
estática através da condução humana. Este curta austero, em preto-e-branco, causa no espectador
uma sensação de descoberta e revelação ao expor de maneira direta alguns fenômenos da física.
Serge Daney, em 1966, considerava o filme a obra-prima de Éric Rohmer até então, pois “é-lhe
suficiente filmar uma experiência de Física, passo a passo, para que nasça a emoção mais simples.
E a mais estranha também, pois nascida unicamente da exatidão”7. Importante remeter tanto ao
“Les cabinets...” como à crítica de Daney, pois ambos trazem à tona o forte caráter observacional
do diretor, bem como seu interesse em executar um enunciado, produzindo emoção na plateia ao
acompanhar as consequências deste desdobramento.
Quase vinte anos depois, Daney ao examinar “Noites de Lua Cheia” afirma que:
Só podemos dizer que Rohmer não deixa nada no ar, como se tivesse um enorme prazer em
mostrar cada pequena engrenagem da armadilha que vai se fechando sobre Louise. E um
prazer ainda maior (beirando a perversão) em fazer acreditar que, quem sabe, a armadilha
não se fechará. Ele sabe, melhor do que ninguém, como fazer o espectador aceitar um ponto
de partida totalmente artificial para melhor lembrá-lo ao final do percurso que ele estava
muito errado em aceitá-lo [tradução minha]. 8

Daney retoma duas características associadas a Rohmer desde o seu tempo de crítico nos
Cahiers du Cinéma: rigor e independência9. Se a independência se verifica na sua capacidade de
realizar seus filmes nos seus termos – em boa parte por se tratarem de pequenas produções – o
6
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rigor advém da narrativa que constrói ao redor do dilema entre os lares da sua protagonista e da
maneira como mostra tal impasse.
Uma precisão e uma exatidão nos detalhes da mise-en-scène que “beiram a perversão” como
disse Daney. Jacques Aumont, por sua vez, ao discorrer sobre encenação com base nos trabalhos
de Rohmer afirma que é até possível acreditar que encenação seria uma disciplina científica para o
diretor10.
4. Duas cenas em coreografia
À luz das descrições de Daney e Aumont sobre a mise-en-scène do realizador, pensemos em
dois exemplos de cenas de “Noites de Lua Cheia” que nos levam a crer neste sentido.
A primeira delas é quando somos levados pela primeira vez ao “pied-à-terre” de Louise,
acompanhada de seu amigo casado e confidente Octave (vivido por Fabrice Luchini) – e também seu
pretendente, bastante à revelia de Louise. Rohmer mostra o flat ainda em reforma da protagonista,
um ambiente em um azul-claro cinzento, e inicia um plano-contraplano que acompanha o diálogo
dos dois. No início compartilham impressões sobre viver nos subúrbios – insuportáveis, na visão
de Octave – e logo a conversa passa a ser sobre o relacionamento de Louise e Remi, que Octave
aproveita para minar e criticar. A aparente banalidade no tom da conversa guarda outros aspectos,
principalmente por revelar aspirações do coração de Louise. Rohmer mantem a atenção do
espectador não apenas pela conversa preliminarmente inocente que vai ganhando complexidade,
mas também com sua encenação, discreta e precisa; pouco se sentem os cortes e movimentos da
câmera, constantes, e há ainda uma espécie de jogo cromático que o diretor propõe ao nosso olhar:
desde a chegada ao apartamento um toque de cor em vermelho vivo sempre está em cena. O enorme
cachecol de Louise, o saco de frutas que passa de mão em mão – e de primeiro para último plano na
perspectiva –, a tampa do café solúvel e também, quase como uma surpresa, a camisa de Octave que
é revelada apenas depois que ele tira o agasalho.
Quando Louise fala “é o desejo do outro que excita o meu”, Octave deixa o seu lado do cômodo
e passa a permanecer no mesmo enquadramento de Louise, forçando ao máximo uma aproximação
em uma exibição de seu desejo por ela, em uma das suas muitas tentativas de sedução. A câmera
se aproxima e realiza novos enquadramentos enquanto os corpos de Octave e Louise chegam mais
perto e também se afastam no que se transforma em um duelo verbal sobre relacionamentos –
sempre utilizando a pequena profundidade de campo do apartamento e com um detalhe vermelho
no enquadramento. A permanência da cor escarlate demonstra a marcação controlada dos atores
e dos enquadramentos. Rohmer realiza uma espécie de coreografia dos corpos e das cores neste
pequeno espaço sob seu controle. Uma dança.
Há uma outra dança em outro momento central do filme, quando Louise chega em uma
grande festa em um salão repleto de pessoas. Ela dança diante de Octave, mantendo seu espaço
individual na pista cheia, quando seu olhar cruza com um outro homem, um rapaz desconhecido.
Eles passam a dançar cada vez mais próximos, trocando olhares, Octave vai ficando cada vez mais
fora do enquadramento. Em pouco tempo, Louise e o novo rapaz estão dançando um com o outro,
bem próximos. Neste momento, Remi chega à festa – ele, um fanático de tênis que não gosta nem de
10
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festas, nem de dançar, nem da noite – arrumado de forma até espalhafatosa, com sua camisa escura
e gravata dourada. Ele observa a dança de Louise e do desconhecido – que inclusive espelham os
passos nos pés um no outro em meio à multidão – e seus olhos mostram a desilusão. Contudo,
os mesmos olhos de Remi veem uma garota de branco bronzeada que esteve presente quase o
tempo todo nos enquadramentos anteriores da dança, em segundo plano. Ela, Marianne, excelente
jogadora de tênis, é apresentada a ele instantes depois por uma amiga em comum. Nestes poucos
minutos já temos ali os presságios dos desenlaces amorosos que virão ao longo da “arapuca” armada
pelo realizador.
Nesta cena efervescente de festa, há também um calor e um excesso que surgem de maneira
surpreendentes. Porém, ao contrário do ambiente controlado nos mínimos detalhes pelo realizador
na cena do apartamento, a filmagem da noite de festa foi tomada por caos e imprevistos advindos
do enorme número de jovens convidados para fazer a figuração. Rohmer tentou evitar que os extras
devorassem todo o buffet da produção e precisou usar fones de ouvido para conseguir suportar
o barulho, ao mesmo tempo em que precisava preocupar-se com os enquadramentos no meio da
confusão – o que marcaria um dos raros momentos de sua carreira em que ficou totalmente à mercê
dos imprevistos sem qualquer planejamento de antemão11. Uma completa invasão extraordinária
do acaso e do real na filmagem, desse modo.
5. Menos controle, mais Mondrian
Pois se Rohmer é um calculista meticuloso do que e como filma, retomando Daney e Aumont,
ele também é um realizador interessado no acaso enquanto elemento que compõe o mundo real e de
seus personagens – e, por consequência, que precisa ser incluído nos seus filmes. Para criar “Noites
de Lua Cheia”, Rohmer (com mais de 60 anos à época) frequentou a noite dos jovens parisienses e
fez longas entrevistas com seus atores12, tentando compreender seu mundo e ajustando o roteiro
para aproximar-se o máximo possível da realidade. Sempre um observador, portanto, das relações
humanas, principal matéria de seu cinema.
Sua busca pelo realismo implicou inclusive em abdicar um pouco de seu controle sobre o
filme. Rohmer convidou sua atriz principal, Pascale Ogier, para assinar a direção de arte do filme.
Coube a ela contribuir estabelecendo materialidades para o projeto – empreitada que Rohmer,
sempre detalhista, até então preferia não delegar em filmes que não fossem de época. Como Louise
é uma jovem designer descolada de sua idade, Ogier ficou responsável por não apenas decorar
os ambientes que ela habita, como por escolher os apartamentos pelos quais Louise se sentiria
dividida. Em sua procura por qual seria a residência de um jovem casal interessado em arquitetura
nas novas cidades planejadas do subúrbio, Ogier não considerou apenas elementos estéticos, mas
também de filmagem, calculando as distâncias possíveis para acomodar a câmera, equipe e possíveis
enquadramentos nestas locações, conforme cartas suas enviadas ao diretor13.
Também foi por escolha de Ogier o grande pôster de uma obra de Mondrian de enorme
destaque na casa de Marne-la-Vallée, pintor pelo qual Rohmer tinha pouco apreço14. Curiosamente, as
11
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pinturas de linhas retas e cores industriais de Mondrian tornaram-se um forte elemento constitutivo
do filme. Um dos pintores do século XX mais interessados em pensar a modernidade e a urbanidade
em seus trabalhos e escritos – temas também caros a Rohmer em seus filmes –, Mondrian defende
que “uma nova estética e uma nova arte são necessárias como preparação para a realização universal
da beleza. [...] A nova estética para a arquitetura é a da nova pintura”15. Em se tratando de uma nova
cidade em um novo modelo de vida em Marne-la-Vallée, a escolha por Mondrian não é gratuita. Os
pequenos blocos de apartamentos quadrados e repletos de retas em branco e esquadrias em um azul
primário evocam a obra do pintor holandês. Suas constantes linhas retas também são lembradas nos
enquadramentos dentro do apartamento do casal, sendo que Rohmer encontra muitas maneiras de
inserir Ogier cada vez mais dentro de quadrados formados pela arquitetura e décor, reforçando a
claustrofobia e solidão de suas escolhas – a armadilha provocada por si própria.
Para além da arquitetura, Mondrian também possui uma ligação com questões de iluminação
– outro aspecto presente em muitas conversas do filme. Mondrian era tão ciente da influência da
luz dos ambientes sobre seus trabalhos que desgostou de várias exposições de suas obras e chegou
a defender pintar um trabalho onde ele seria exibido16. Louise possui um emprego que considera
um tanto tedioso; seu interesse maior está no design de luminárias que ela mesma desenvolve,
pensando inclusive na intensidade de calor da luz alcançada, um tema valioso a Mondrian. E se
torna no mínimo irônico e parte de um jogo de palavras que, conforme o dito que abre o filme, quem
perde a razão é justamente a pessoa que tem interesse em iluminação – de interiores, mas não do
seu íntimo.
Ainda, as cores usuais de Mondrian, primárias brutas e de aspectos industriais, repetem-se
pelo filme: tanto um reflexo dos tons vívidos em voga na época presentes nas roupas e nas ruas – o
que Rohmer achava muito interessante, segundo o próprio em entrevista17 – como uma amostra
do espírito da década de 1980 marcada por excessos em diferentes maneiras. E, de certa forma, a
frieza advinda dos tons industriais se espalha por todo o filme, passado nos meses mais frios do ano
(de novembro a fevereiro). Para os roteiros de “Comédias e Provérbios”, o diretor escolhia sempre
uma ou duas cores que inseria na capa e que servia como inspiração para o desenvolvimento do
projeto. O de “Noites de Lua Cheia” era cinza, da própria cor da lua e do inverno. Rohmer, para quem
a cor era assumidamente muito importante, afirma que a escolha pelos cinzas e noturnos neste filme
lhe permitiu rodar algumas cenas como se em branco e preto, porém com película colorida18– este
procedimento e trabalho com os cinzas seria novamente convocado na década seguinte, em “Conto
de Inverno” (1992), ressaltado ali pelo prólogo repleto de cores de verão.
6. A beleza do mundo
Ao ser questionado sobre um certo caráter de tristeza advindo da arquitetura de Marne-laVallée no plano final do filme, que mostra Louise deixando sozinha a casa até então do casal, Rohmer
recusa que faz um julgamento sobre a cidade: “De tristeza, por quê? Porque a própria heroína está
triste, porque é inverno, porque a construção ainda não foi concluída... Quando as árvores crescerem,
15
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isso mudará”. E prossegue, defendendo a beleza daquele espaço, ainda que esteja em um uso para o
filme que prioriza a solidão com o intuito de expressar os sentimentos de sua personagem19.
Dos prédios de arquitetura nova rejeitados por muitos franceses, de pinturas pelas quais
esteticamente não estaria muito interessado a princípio, das roupas do dia-a-dia das ruas, até os
pequenos gestos entre as pessoas ou um pequeno bule de chá de bico partido e remendado, Rohmer
está sempre interessado na observação da beleza do mundo, em qualquer parte, pois entende ali
existir uma verdade sobre a vida. Já em 1961, em um dos seus textos mais célebres nos Cahiers du
Cinéma, “Le Gout de la Beauté” [“O Gosto da Beleza”], Rohmer faz uma defesa da beleza existente no
mundo como grande objetivo de todo o cinema:
O cinema, ao contrário [das outras artes], utiliza técnicas que são instrumentos de
reprodução ou, se preferir, de conhecimento. Ele possui, de certa forma, a verdade desde o
início e se oferece a beleza como fim supremo. Uma beleza, portanto, e isso é o importante,
que não é dele, mas da natureza. Uma beleza que tem por missão não inventar, mas descobrir,
capturar como presa, quase roubar coisas. A dificuldade para ele não é, como se acredita,
forjar um mundo próprio com os puros espelhos que são as ferramentas à sua disposição, mas
ser capaz de copiar muito bem essa beleza natural. Mas, se é verdade que não o fabrica, não
se contenta em nos entregar como um embrulho pronto: antes o desperta, dá à luz segundo
uma maiêutica que constitui a própria base de seus passos [grifos originais, tradução minha].20

É possível denotar a influência de André Bazin sobre o cineasta, em uma variação da noção
do embalsamento do real proposto por Bazin em textos como “Ontologia da imagem fotográfica”,
bem como um caráter de revelação advindo do contato com o mundo através do cinema. No mesmo
texto, ao louvar trabalhos recentes de Chabrol, Rouch e Preminger, Rohmer enxerga nestes filmes
uma retidão na maneira como são mostradas as pessoas, em “uma serenidade sem perturbação no
olhar”, em uma “busca pelo essencial”, um amor “pela ordem e pela organização”, e um “gosto por
seres excepcionais e frágeis”21. Em comum estão também o respeito pela natureza, pela observação
do mundo e “das pequenas belezas que constituem a grande arte”, por menores que sejam22. O que
Rohmer considera de mais valioso na arte de seus colegas nos anos 1960, é possível de verificar em
alguma medida em “Noites da Lua Cheia”, mais de vinte anos depois, na sutileza em que faz avançar
os desenlaces narrativos, nos registros dos pequenos gestos, na combinação de força e fragilidade
de Louise, sem julgamentos.
E, por certo, esta “captura do mundo”, para usar as palavras do diretor, necessita de um enorme
rigor. Como o próprio afirma sobre suas produções, “não cometemos erros porque planejamos tudo
cuidadosamente”23. Contudo, o que se observa em “Noites de Lua Cheia” é uma abdicação deste
controle em vários pontos: das escolhas determinantes de Pascale Ogier sobre diferentes pontos
19
Ibid., p. 77.
20
No original, edição de julho de 1961: “Le cinéma, au contraire, use de techniques qui sont des instruments de
reproduction ou, si l’on veut, de connaissance. Il possède, en quelque sorte, la vérité d’emblée et se propose la beauté comme
fin suprême. Une beauté donc, c’est là l’important, qui n’est point à lui, mais à la nature. Une beauté qu’il a la mission, non pas
d ’inventer, mais de découvrir, de capturer comme une proie, presque de dérober aux choses. La difficulté pour lui n’est pas,
comme on le croit, de forger un monde à lui avec ces purs miroirs que sont les outils dont il dispose, mais de pouvoir copier tout
bonnement cette beauté naturelle. Mais, s’il est vrai qu’il ne lai fabrique point, il ne se contente pas de nous la livrer comme un
colis tout préparé: il la suscite plutôt, il la fait naître selon une maïeutique qui constitue le fond même de sa démarche.”
ROHMER, 1961, p. 22.
21
Ibid., p. 24.
22
Ibid., p. 25.
23
ROHMER apud HANDYSIDE, 2013, p. 88.
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do filme ao caos da festa que invade a filmagem. São exemplos de como eventualidades do mundo
(o acaso) contaminam e iluminam o filme, trazendo descobertas – pois o acaso é componente da
natureza e também merece, portanto, ser registrado, revelado em sua beleza.
Considerações finais
Uma vez que o cinema de Rohmer parece tratar o acaso enquanto um fenômeno do mundo,
este precisa ser invocado, convidado – quiçá planejado –, para ser capturado pela câmera do
realizador.
É no processo de feitura de “Noites de Lua Cheia”, logo, que Rohmer irá engendrar seu salto
mais ousado rumo ao acaso no processo artístico. A partir da personagem de Louise, descrita por ele
como “sempre em movimento”24, Rohmer decidiu acompanhar no próximo filme uma personagem
tão inquieta quanto – ou até mais –, “enquanto [ela] busca alguma estabilidade em sua vida”25, porém
desta vez abdicando de um roteiro escrito previamente e de uma equipe profissional considerável:
seriam somente ele, seus intérpretes e três jovens para funções de câmera e som, a maior parte
dos envolvidos com pouca ou nenhuma experiência, usando como registro película 16 milímetros –
material associado a trabalhos amadores por ser mais barato que a tradicional de 35 milímetros do
cinema comercial –, em diversas locações pela França no verão, em um contato em embate direto
com o mundo, pronto para capturar eventos do acaso totalmente fora de seu controle. Este filme é
“O Raio verde” (1986), tema de uma próxima análise.
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A FÁBRICA MÓVEIS CIMO S.A.: NEGÓCIOS E REDES DE EXIBIÇÃO
Osvaldo Bruno Meca Santos da Silva1

RESUMO: Os processos de expansão do cinema, enquanto espaço cultural e de lazer, foram relacionados com diversas indústrias de insumos e equipamentos, entre eles o mobiliário. Uma das indústrias que fez parte desse processo foi a Móveis CIMO S.A., pois inaugurou e desenvolveu novas
técnicas de projeto, produção e comercialização. Sua principal produção, ao menos até a primeira
metade do século foi para espaços coletivos (cinemas, teatros, escolas e universidades e repartições públicas). Parte da historiografia e da documentação comprova que a Móveis CIMO S.A. foi a
principal produtora para mobiliário de cinema até a década de 1960. A partir da Móveis CIMO S.A.,
indústria criada na década de 1920, em Rio Negrinho (SC), e ampliada para Curitiba (PR), na década
de 1940, propomos debater a relação entre a Móveis CIMO S.A. e seu mobiliário, o cinema enquanto espaço de exibição e uma rede de negócios que envolvia comerciantes do ramo cinematográfico
(produção, equipamentos e espaços de exibição) e a imprensa especializada. De modo específico,
iremos analisar o papel do jornal Semanário Cinematográphico Cine-Repórter, fundado por Antenor Teixeira, para analisar essa rede de negócios e contatos.
Palavras-chave: Mobiliário; Exibição; Imprensa.

A Móveis CIMO S.A.2 foi uma indústria de móveis que funcinou em 1921 a 19823, tendo como
local de gênese o município de Rio Negrinho, região norte do estado de Santa CAtarina (sendo que a
sede foi transferida para Curitiba na década de 1940). A trajetória dessa fábrica não foi linear, ainda
que tenha operado durante 61 anos ininterruptamente.
A empresa foi fundada por Jorge Zipperer (1879-1944) em sociedade com Willy Yung4
(1879-1919), nascendo da parceria a Jung e Cia., em 1913. Essa empresa, incialmente, não tinha
uma especialidade definida, pois fabricou caixas, caixotes, madeiras para construções e mantinha
armazéns de secos e molhados. Os sócios investiram em um terreno para o beneficiamento da madeira próximo a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (EFSPRG), concluída em 1913, no município
de Rio Negrinho (distante aproximadamente 20 Km de São Bento do Sul), por conta da possibilidade
do escoamento da produção via ferrovia.
1
Doutorando no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. E-mail:
osvaldomeda@gmail.com
2
A primeira problematização sobre a fábrica é justamente sua razão social, pois em sua trajetória houve sete
nomes diferentes, além de variados tipos de empresa. No entanto, convencionou-se na historiografia o nome Móveis
CIMO S.A., o que também será aplicado a essa comunicação. Também é necessário pontuar que a Móveis CIMO S.A.,
em estados como São Paulo, por vezes assumia os nomes do representante de vendas, como é o caso da ORMI. Segue
a lista de nomes durante os anos: Jung & Cia. (1913-1919); A Ehrel & Cia. (1919-1924); N. Jacob & Cia. (1942-1925),
Jorge Zipperer e Cia. - Indústrias Reunidas de Madeiras (1925-1939); Cia. M. Zipperer - Móveis Rio Negrinho (19391944); Cia. Industrial de Imóveis - Móveis Cimo S.A. (1944-1954); e Móveis CIMO S.A. (1954-1982).
3
Segundo uma das principais obras sobre a Móveis CIMO S.A., Mobiliário no Brasil: origens da produção e da
industrialização, a data de 1921 marca o início da fábrica pois foi nesse ano a primeira produção de mobiliário, pois
mesmo que a sociedade entre Jorge Zipperer e André Erhl existisse desde 1919 (inicialmente a partir de 1913 com
Willy Yung, falecido em 1919), a fabricação era direcionada para caixotes.
4
Willy Yung nasceu em Leipzig, Alemanha. Desembarcou no Brasil em 1881. Faleceu em 1919, por conta da
gripe espanhola.
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Em 1919 o sócio de Jorge Zipperer faleceu. No mesmo ano, em nova sociedade, foi criada a
A. Ehrl & Cia., com André Ehrl. Foi nesse contexto que Martin Zipperer (1890-1971) juntou-se ao
irmão Jorge Zipperer.
Martin Zipperer foi o irmão que mais se especializou no ramo da marcenaria e carpintaria. De 1903 a 1906 aprendeu o ofício com um tutor.5
Entre 1907 e 1910 viajou para diversas cidades, buscando trabalho em fábricas. Em 1910 chegou
à cidade de São Paulo, onde permaneceu até 1921. Durante esses 11 anos, segundo Santi, Martin
Zipperer possivelmente foi aluno do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, trabalhou em algumas
fábricas e chegou a ser diretor em uma delas, a Móveis Residência (2013, p. 210).
Maria Angélica Santi aponta que foi a partir desse momento a transição de uma produção
artesanal para uma produção industrial racionalizada, ou seja, serial, padronizada e mecanizada.
Especificamente, trata-se de um conjunto de inovações, soluções e métodos para a produção.
Enquanto as marcenarias da região produziam artesanalmente e por encomenda,
Martin Zipperer estudava a possibilidade de, aproveitando as aparas de madeira, produzir
cadeiras para serem comercializadas em São Paulo. Contudo, os modelos e métodos então
utilizados na fabricação de móveis não se adequavam às metas a que se propunham, pois,
para viabilizar a comercialização de cadeiras em São Paulo, seria necessário que estas fossem
desmontadas e embaladas em razão do transporte e do volume das mercadorias (SANTI,
2013, p.223).

Ou seja, havia um objetivo preciso, que era o aproveitamento de madeira, e um público previamente estabelecido, que era o mercado consumidor da cidade de São Paulo. Martin Zipperer, por
ter vivido durante a década de 1910 na capital paulista, possivelmente conhecia os potenciais mercados e
seus limites.
O projeto de modernização empreendido pela Móveis CIMO S.A. estava relacionado com
outros contextos de impulso modernizador, como o desenvolvimento das cidades e do cinema, um
dos principais mercados consumidores da Móveis CIMO S.A., sobretudo durante as primeiras décadas de seu funcionamento.
Nesse sentido, a obra de José Inácio de Melo Souza, Salas de cinema e história urbana de São Paulo (1895-1930): o cinema dos engenheiros, aponta indícios importantes para essa
questão, por estudar uma documentação que evidencia detalhes sobre o mobiliário, pois diversos cinemas em São Paulo, no início do século XX, eram equipados com cadeiras Thonet6,
ou também chamadas de cadeiras austríacas (como veremos adiante), justamente as que deram
5
Segundo Santi, a partir da documentação de Josef Zipperer, pai de Jorge e Mrtin Zipperer, o aprendizado de
um ofício a partir de um tutor era uma prática comum entre os imigrantes, em um formate que, basicamente, “o pai do
aprendiz fazia um contato, mediante um depósito em dinheiro, com o mestre do ofício, que se comprometia a preparar
o rapaz para o exercício da profissão” (SANTI, 2013, p. 164).
6
As cadeiras Thonet recebem esse nome por conta de seu criador, Michael Thonet (1796-1871), e foram
produzidas em série a partir de 1849, em Viena (e por isso também chamadas de cadeiras austríacas), após experiências
com folhas de madeiras compensadas e curvadas, e ganhou projeção na Exposição Universal de 1851, e por ter sido
utilizada em projetos de Le Corbusier (1997-1965). Maria Angélica Santi destaca que o modelo da cadeira Thonet
insipirou não só a fabricação das cadeiras da Móveis CIMO S.A, mas uma geração de outras fábricas. De acordo com
a autora, a cadeira Thonet começou a ser produzida no Brasil pela Thonart Móveis Vergados S.A, a partir de 1908, no
Rio Grande do Sul (SANTI, 2013, p. 140). Já Maria Cecília Loschiavo dos Santos, argumenta que a cadeira Thonet foi
produzida no Brasil pela Companhia de Móveis Curvados, a partir de 1890, no Rio de Janeiro
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inspiração para a Móveis CIMO S.A.
O autor também desenha um paralelo entre o cinema como um espaço de lazer e sociabilidade, além de destacar as mudanças ocorridas a partir da década de 1920 (portanto, em compasso
com a fundação da Móveis CIMO S.A.), tais como a especialização dos espaços de cinema (a partir
da tecnologia da sonorização e a necessidade de mobiliário fixo) e a relação intrínseca com a cidade,
como espaço de lazer e pensamento urbanístico e sanitário.
A Móveis CIMO S.A., sobretudo no período entre as décadas de 1920 e 1940, construiu
uma rede de relações que tornou seu mobiliário conhecido no mercado exibidor no Brasil, fama
ratificada na década de 1950. Nesse sentido, agentes específicos estiveram em constante contato
comercial e até mesmo afetivo. Dois atores dessa rede nos interessam especificamente: o periódico
Cine-Repórter e o representante de vendas Gustavo Zieglitz.
O
Cine-Repórter
–
Semanário
Cinematográphico
foi
uma
publicação
sediada
na
capital
paulista,
no
bairro
da
Santa
Ifigênia7
, criada em 1934 por Antenor Teixeira. O acervo do Cine-Repórter, após 1946, foi integralmente digitalizado e disponibilizado pela Hemeroteca Digital Brasileira. Atualmente é reconhecido como uma
importante fonte de pesquisa no campo do cinema em São Paulo e no Brasil, pois cobria eventos,
reinvindicações e novidades de empresas cinematográficas (produtoras, representantes de vendas
de equipamentos e exibidores) e claro, lançamentos de filmes.8
A Móveis CIMO S.A. tinha grande destaque na imprensa de um modo geral, e na imprensa especializada, como é o caso do Cine-Repórter, estava em constante evidência, seja a partir de anúncios pagos, mas também em notícias, artigos e colunas das mais diversas ênfases (como por exemplo o lembrete de aniversários de Martin Zipperer). Ou seja, a Móveis CIMO S.A. foi uma das maiores anunciantes9
, sendo que em muitas edições tinha um anúncio de página inteira ou meia página, e um anúncio
menor da seção “Guia do Comprador”.
Para aprofundar essa pesquisa que envolve mais de um ator social, iremos nos aproximar da
metodologia da network analysis (análise das redes sociais), derivada, em grande medida, do aprofundamento de temas da micro-história italiana. Segundo Deivy Ferreira Carneiro, a análise das redes sociais
é um método que parte da observação das interdependências e/ou ausências de
interdependências entre membros de um grupo ou de um meio social organizado. A partir
dessas descobertas, ele procura reconstruir o funcionamento de um sistema social por
meio dos comportamentos dos seus membros; as múltiplas maneiras por meio das quais as
pessoas geram suas interdependências e as formas do processo social desencadeadas a partir
dessas relações: solidariedades, estratégias, controle social, aprendizagem, regulações, etc.
(CARNEIRO, 2018, p. 50).

7
Observa-se pelas fontes pesquisadas que o bairro da Santa Ifigênia foi um dos locais em que muitas empresas
especializadas no ramo do cinema se instalaram. Em publicações futuras, pretende-se elaborar um mapa para visualizar
essa rede que também se dava de forma geográfica.
8
A periodicidade era semanal, e cada edição tinha entre quatro e oito páginas (em alguns casos, 12 ou até mesmo
18, pois havia edições especiais). Durante o Estado Novo, há relatos de que sofreu perseguição pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP), mas ainda não encontramos fontes seguras para aprofundar essa questão.
9
Até o momento localizamos 326 itens da Móveis CIMO S.A. no periódico, entre anúncios e notícias.
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Poderíamos, inclusive, propor que essas relações estiveram no campo das negociações, não
apenas no sentido do comércio, mas na formação de uma rede de contatos e o estabelecimento de
um grupo. O historiador, nesse sentido, continua:
É importante ressaltar que os indicadores dessa interdependência social utilizados
por esta metodologia são as relações sociais. E estas serão compreendidas como uma
transferência ou troca de recursos e como um compromisso intencional ou não entre um ou
mais parceiros de trocas; compromisso inseparável do sentido que a relação tem para esses
parceiros (CARNEIRO, 2018, p. 50).

Para concluir, é necessário observar que a metáfora da rede é utilizada de forma ampla, sendo indicado observar os pontos que formam a rede, assim como as ligações entre esses pontos, se
são densas ou fracas e em quais direções atuam (CARNEIRO, 2018, p. 51).
É o que nos parece que ocorreu entre a Móveis CIMO. S.A. e o Cine-Repórter, com mediação
de outro ponto da rede o comerciante Gustavo Zieglitz. Ele teve um papel fundamental no desenvolvimento do cinema em São Paulo, do ponto de vista da exibição. Diferente de Antenor Teixeira,
alguns elementos da biografia de Gustavo Zieglitz já são conhecidos. Segundo o pesquisador Rafael
de Luna Freire, Zieglitz nasceu em Curitiba (PR), em 1889 (2019, p. 37).
Zieglitz era um comerciante envolvido em diversos tipos de negócios. Em um anúncio de página inteira na revista Vida Paulista, de agosto de 1922, o nome de Gustavo Zieglitz está no topo da
página, seguido de suas três empresas: o departamento de filmes, com a razão social de Empreza
Cinematographica Pathé, o departamento de importação (desde brinquedos até automóveis) e o
departamento de acessórios cinematográficos, todas em endereços diferentes, mas próximos, localizadas no bairro de Santa Ifigênia (VIDA PAULISTA, 16 de agosto de 1922, p.2).
Uma
das
novidades
desenvolvidas
por
Zieglitz
foi
a
sonorização e a sincronização do som de filmes, na passagem dos anos de 1929 e 193010
. Na pesquisa A chegada do som nos cinemas de São Paulo segundo a Folha da Manhã (1928-1933), de
João Miguel Valencise, é possível verificar como, segundo o autor, Zieglitz foi um apoiador e financiador desse projeto:
Em notícia publicada pela Folha da Manhã do dia 12 de julho de 1929, com o título ‘O
primeiro filme brasileiro falado’, aparece a reprodução de um documento assinado por Luiz de
Barros e enviado à redação do jornal. Nele, o autor relata todas as dificuldades encontradas
com os equipamentos para a perfeita sincronização [...]. Em razão deste problema, o
documento informa a fabricação de um equipamento que estava sendo desenvolvido nas
oficinas Pathé de Gustavo Zieglitz” (VALENCISE, 2012, p. 100).

Para além da própria criação e dos novos modos de experimentar os filmes, a sonorização
teve outra consequência no modo de exibição: a especialização dos espaços para cinemas.
José Inácio de Melo Souza, no livro supracitado, desenvolve seu argumento a partir “uma
compreensão da história da exibição e dos exibidores na cidade de São Paulo”, no que diz respeito,
especificamente, “a entrada do corpo de engenheiros da prefeitura de São Paulo no controle e na
normatização das salas de espetáculos, e dos cinemas em particular (SOUZA, 2016, p. 14-15).
O autor analisa mudanças importes no mercado exibidor, como a transição de espaços pe10
É importante pontuar, no entanto, que esta foi uma das experiências que ocorria de forma simultânea para o
aperfeiçoamento técnico da sincronização do som em filmes, segundo João Miguel Valencise.
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quenos (os cinemas italianos) para os movie palacies (com lotação de 2000 lugares, podendo chegar
até mesmo a 3000) de inspiração norte-americana. Assim também com a chegada do som, que modificou o espaço por sua especialização a um tipo de espetáculo.
A partir da documentação levantada por José Inácio de Melo Souza, podemos reunir exemplos de que nas primeiras décadas do século XX, muitos cinemas eram casas de espetáculos que
poderiam abrigar diferentes eventos, como a projeção de um filme, uma apresentação de patinação,
ou até mesmo um baile de carnaval. Como, então, um cinema era mobiliado?
A plateia com cadeiras austríacas de palhinha ou metálicas eram soltas e [...]
provenientes de fabricantes diferentes. As razões para a liberdade de arranjo dos espectadores
na plateia não decorriam de uma imposição dos exibidores nem da preocupação em oferecer
uma melhor visualização do filme (hipótese que tinha o seu peso), mas da necessidade de
utilização do espaço para outras finalidades. [...] Outra razão comercial importante era a
possibilidade de encher a sala conforme a atração do público, decorrendo daí as avaliações
de ‘excesso de lotação’ e de ‘ganância’ dos exibidores, mais preocupados com a bilheteria do
que com o conforto dos espectadores (SOUZA, 2016, p. 164).

Logo adiante, o autor continua com a explanação a partir de outros componentes, como a
questão da padronização do espaço e até mesmo do contato físico entre os espectadores.
Havia uma preocupação dos engenheiros com a padronização das cadeiras, que
deveriam ter medidas de 0,40 m x 0,40 m e afastamento mínimo de 0,80 m entre as fileiras,
disposições em geral desrespeitadas, dadas as reiteradas observações registradas sobre
esses tópicos nas vistorias. As reclamações se dirigiam tanto a estreiteza dos corredores
de passagem, como publicou O Estado de S. Paulo, quanto ao contato físico entre homens e
mulheres [...]. O contato físico, de fato, não era uma preocupação dos engenheiros municipais,
embora o Código Sanitário ditasse que, nos teatros, as cadeiras deviam ser providas de
braços, individualizando o espectador (SOUZA, 2016, p. 165).

Somado a isso e o aspecto supracitado da especialização dos espaços a partir da sonorização,
observou-se a demanda, a partir da década de 1920 adiante, pela reforma ou construção de novos
cinemas com poltronas específicas.
Ou seja, o mercado de equipamentos de cinema em São Paulo, sobretudo poltronas, visto
a questão de fiscalização envolvida, estava em transformação e solidificação. O representante de
vendas da Móveis CIMO S.A. para poltronas de cinema, pelo menos entre as décadas de 1920 até
medos da década de 1940 era o próprio Gustavo Zieglitz.
Segundo Santi, Zieglitz foi nomeado por Jorge Zipperer como vendedor de poltronas em
São Paulo, justamente pelo fato dele já estar inserido no mercado cinematográfico (SANTI, 2013,
p. 320).
Em uma notícia do Cine-Repórter de dezembro de 1951, mas fazendo referência a seu arquivo, de 1937, encontramos um exemplo dessa rede de negócios formada entre a Móveis CIMO S.A.,
Gustavo Zieglitz e o periódico:
ZIPPERER, um nome que hoje vemos à frente de CIMO, prolonga na probidade, na
inteligência, no espírito progressista, o ZIPPERER de ontem, de há muitos anos – testemunha
e participa da brava luta com que o campo industrial colaborou nos triunfos e nas galas da
Sétima Arte em nossa terra. Revendo o arquivo CINE-REPÓRTER – tão rico em experiências
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e tão fiel no registro dos fatos realmente interessantes – vamos encontrar (remetendo-nos,
então, a setembro de 1937 – já lá vão 14 anos!) de par com uma homenagem a Gustavo
Zieglitz, diretor da E.C. Pathé, a consagração dos méritos de JORGE ZIPPERER e de MARTIR
ZIPPERER, aquele já roubado ao nosso convivio, e, este, em plena atividade, dando muito de
seu – dinamismo, entusiasmo, força de vontade, consciência acústica – à poderosa emprêsa
que é a CIMO. (CINE-REPÓRTER, 8 de dezembro de 1951, p.1, grifo nosso).

Destacamos um pequeno trecho dessa notícia no que diz respeito a questão da relação, não
apenas de amigos, mas de indústria e arte. Ismail Xavier em Sétima Arte: um culto moderno já havia
pontuado como essa relação exige um cuidado de análise, pois ao mesmo tempo que parecia algo
distante, também eram campos cultuados “por aqueles que desejavam fazer parte da elite ilustrada”
(XAVIER, 1978, p.124).
A notícia foi também acompanhada com uma fotografia. Ainda não temos condições de identificar com precisão os personagens, nem aqueles que são citados, apenas três cartazes: “Salve Jorge Zipperer”, “Salve Gustavo Zieglitz” e “Salve Martim [sic] Zipperer”.
Ou seja, essa rede de negócios, mas também de laços afetivos, possibilitou, em certa medida,
o crescimento de empresas que acompanharam a modernização da cidade de São Paulo a partir do
prisma do cinema como espaço de exibição, sociabilidade e espetáculo e equipamento urbano.
Algumas pesquisas já se concentraram na relação entre os cinemas e as cidades, sobretudo
no que diz respeito a dois impulsos modernizadores que se complementam: a urbanização e a construção de equipamentos culturais. Nesse sentido, a pesquisa de Paula Freire Santoro, A relação da
sala de cinema com o espaço urbano em São Paulo - do provinciano ao cosmopolita, é um dos maiores
exemplos de aprofundamento, pois ela analisa relações de empreendedores da elite cultural, mas
também de empresários, assim como a legislação criada por agentes públicos:
Uma série de planos e projetos modernizantes foram desenvolvidos nas décadas
de 20 e 30 e implantados durante as décadas seguintes, baseados no Plano de Avenidas.
As obras modernizantes do Centro acabaram provocando a abertura de cinemas nos eixos
viários “modernizados” no Centro Novo, e ao mesmo tempo deslocaram a abertura de novos
equipamentos urbanos, no caso salas de cinema, para fora do Triângulo Central. O Triângulo
Central, que era o símbolo da diversão nas décadas anteriores a 20, que concentrava jogos,
cafés, cine-teatros, terá algumas casas fechadas ou mesmo demolidas em função das obras.
Para a sociedade burguesa industrial que aspirava um lócus para a cultura moderna, não há
mais sentido investir na imagem do Triângulo Central e na imagem do cinema como diversão.
O cinema não é mais visto como diversão, torna-se símbolo da modernidade, ao lado dos
viadutos, avenidas e automóveis. É cercado por equipamentos, também modernos, que
assim como as salas de cinema, passam a ter um novo desenho, um novo padrão estético
(SANTORO, 2004, p. 120-121).

Uma característica presente nos anúncios da Móveis CIMO S.A. é a relação com a tradição.
Dois anúncios especificamente nos chamaram a atenção. Um deles, de 13 de abril de 1957 (fig. 1)
implica a história da Móveis CIMO S.A. com a história do cinema, desde a sua manchete: “As poltronas CIMO acompanham a história do cinema”:
Desde o nascimento do filme mudo de longa metragem e o aparecimento do
cinema falado, até o extraordinário Cinemascope de hoje, a cinematografia mundial tem
feito passos gigantescos, alcançando uma perfeição sempre maior. Acompanhando este
fabuloso desenvolvimento, as poltronas CIMO vem proporcionando um confôrto sem par
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aos espectadores do Brasil. De 1921 aos nossos dias, CIMO já equipou mais de 10.000
auditórios em tôdo o país, num total que supera dois milhões de poltronas. Esta preferência
justifica-se pela perfeição dos desenhos, pela perfeita técnica empregada pelo acabamento
esmerado a que são submetidas as Poltronas Cimo, apresentando um alto padrão de conforto
e durabilidade (CINE-REPÓRTER, 13 de abril de 1957, p. 7).

É interessante notar que nesse anúncio da Móveis CIMO S.A., veiculado por um meio
especializado em cinema, o Cine-Repórter (e, portanto, com leitores ligados não a um mercado de
massa, mas a um circuito restrito de compradores) faz um apelo relacionando a história do cinema
com os móveis.

Figura 1: Cine-Repórter. 13 de abril de 1957, p. 7

Mais que isso, pontuamos como a Móveis CIMO constrói um discurso de modernidade atrelada a uma tradição, a um lastro de avanços (como o próprio cinema passou para chegar no lugar que
ocupava naquele momento). No caso do cinema, é a partir de técnicas, mas também de filmes e suas
cenas (The Great Train Robbery, de 1903, que apresenta inovações como filmagens externas; The Jazz
Singer, de 1927 - primeiro filme com falas e música sincronizados; e The Robe, de 1953 – o primeiro
a utilizar a técnica do CinemaScope).
Outro exemplo em que aspectos da tradição são utilizados, é no caso de um anúncio (fig. 2)
em que há uma comparação verbal e visual das poltronas da Móveis CIMO S.A. com os assentos dos
teatros gregos: “as poltronas CIMO trazem e suas linhas a mesma perfeição e elegância, inspiradas
na arte grega!” (CINE-REPÓRTER, 9 de dezembro de 1959, p.14).
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Figura 2: Cine-Repórter. 9 de dezembro de 1959, p. 14.

A comparação também é feita a partir de uma imagem, em que é colocada uma poltrona estofada ao lado de uma fotografia de uma poltrona de sacerdote do anfiteatro de Dionísio, em Atena,
segundo a legenda. De início, pode parecer um pouco excêntrico, mas o texto que acompanha a
imagem é revelador.
Há 2.500 anos, poltronas como esta eram reservadas, nos anfiteatros, exclusivamente às autoridades. Hoje, porém, o conforto deixou de ser um previlégio [sic] para se tornar um direito
de todos. Outrora, para assistir aos espetáculos, o povo se assentava nas arquibancadas de
pedra, sem o minino [sic] confôrto. Na atualidade, qualquer pessoa poderá instalar-se, cômodamente, numa poltrona estofada (CINE-REPÓRTER, 9 de dezembro de 1959, p.14).

Esse apelo à tradição na questão estética (e até do conforto – ainda que o assento grego fosse de pedra) gera uma contradição quando o próprio texto do anúncio (até hoje não sabemos quem
os escrevia) pontua que, massificar o conforto e torná-lo acessível é uma inovação. Em um cinema
com 2000 poltronas, todas seriam iguais, da mesma fábrica e do mesmo modelo (no entanto, os
mecanismos de distinção são muitos e são sutis: havia diferenciação de cinemas, de salas e até os
camarotes e galerias). Construir esse argumento a partir do clássico para se chegar ao moderno, foi
um recurso que pôde abranger tanto a questão do desenho industrial como também da pretensa
democratização do entretenimento e do consumo que a fábrica postulava.
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UMA ANÁLISE DO CURTA-METRAGEM VINIL VERDE (2004), DE KLEBER MENDONÇA FILHO,
COMO EXPRESSÃO DO CINEMA MODERNO PERNAMBUCANO
Marcella Wiffler Stefanini1
RESUMO: Este trabalho propõe-se a analisar o curta-metragem Vinil Verde (2004), do cineasta
pernambucano Kleber Mendonça Filho, destacando as escolhas estéticas do diretor e como elas são
fundamentais para a construção da narrativa, com o objetivo de, posteriormente, desenvolver uma
audiodescrição da obra. O curta narra a história de uma mãe que presenteia sua filha com um caixa
repleta de discos de vinil, dentre os quais se destaca um em particular, o disco de vinil verde. A mãe,
repetidas vezes, proíbe a filha de escutar o vinil verde e, todos os dias, a filha desobedece a ordem.
Entretanto, toda vez que o faz, algo estranho acontece com sua mãe no regresso à casa. A atmosfera
de horror (Santos, 2018) provocada pelos eventos sobrenaturais narrados é reforçada pelas escolhas
estéticas do diretor, em especial pelo fato de a obra ser produzida a partir de fotografias tiradas
previamente, às quais são acrescentadas a narração e os efeitos sonoros – como o som da agulha
rangendo no vinil – técnica conhecida como fotofilme (Elias, 2014). Assim, pretende-se analisar o
curta a partir de seus elementos internos e externos, ou seja, a partir da materialidade da obra e de
seu contexto sócio-histórico-cultural de produção (Candido, 2006), mais especificamente, o cinema
moderno pernambucano (Paiva, 2014).
Palavras-chave: Vinil Verde; escolhas estéticas; cinema moderno pernambucano.

1. Introdução
Antes da análise, é importante pontuar alguns postulados teóricos que irão norteá-la, em
especial no que diz respeito à importância das escolhas estéticas para a significação da obra de arte
e da mensagem que ela se propõe a transmitir. Antonio Candido, na abertura do livro Literatura
e sociedade (1985), irá explicar que uma obra de arte é comumente analisada a partir de fatores
externos e internos, em que o primeiro seria o contexto sócio-histórico-cultural de produção dessa
obra e o segundo seria a materialidade da obra em si. A partir disso, Candido irá defender que, na
análise, é impossível separar os dois elementos. Para ele, “seria o caso de dizer, com ar de paradoxo,
que estamos avaliando melhor o vínculo entre a obra e o ambiente, após termos chegado à conclusão
de que a análise estética precede considerações de outra ordem” (CANDIDO, 2006[1985], p. 12),
tendo em vista que o fator externo também constitui a estrutura da obra – por isso a importância da
contextualização feita anteriormente.
Nesse sentido, o autor argumenta que o papel do crítico literário (e podemos estender
essa percepção da literatura para outras artes, como o cinema) é identificar quais fatores atuam
na organização interna e constituem a estrutura peculiar da obra. Isso se torna extremamente
relevante no que diz respeito às reflexões sobre a linguagem fílmica possibilitadas pelo cinema
moderno, que propõe o uso de uma linguagem mais experimental para debater temas considerados
1
Mestra em Linguística Aplicada e bolsista de doutorado CAPES do Programa de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas (PPG-LA / IEL-UNICAMP). E-mail:
marcella.wiffler@gmail.com
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relevantes na esfera social. No caso em análise, o curta apresenta linguagem muito diferente da
clássica e a escolha estética se mostra de extrema importância para, em conjunto com a temática
abordada, construir o significado da obra e materializar as críticas propostas pelo diretor.
Outro apontamento importante diz respeito à proposta de audiodescrição (AD) desse
curta-metragem. Embora o objetivo deste texto não seja discutir a AD, considera-se relevante uma
explicação do que se trata, uma vez que se propõe analisar a obra para, posteriormente, elaborara
uma AD.
Conforme definem Franco e Araújo (2011, p. 17),
A audiodescrição (audiodescription) é a tradução em palavras das impressões visuais
de um objeto, seja ele um filme, uma obra de arte, uma peça de teatro, um espetáculo
de dança ou um evento esportivo. O recurso tem o objetivo de tornar esses produtos
acessíveis a pessoas com deficiência visual (...). No caso de filmes e programas de TV, a
audiodescrição é normalmente inserida no intervalo entre os diálogos, evitando, sempre
que possível, a sobreposição com as falas do texto fonte.

2. Análise do curta-metragem Vinil Verde (2004)2
Vinil Verde narra a história de uma mãe que presenteia sua filha com uma caixa repleta de
discos de vinil, dentre os quais destaca-se um em particular, de cor verde. A mãe, todos os dias, diz à
filha que ela pode escutar qualquer um dos vinis, menos o vinil verde. Entretanto, dia após dia, a filha
desobedece a mãe e, como resultado, algo estranho acontece com a mãe sempre que a filha toca o
vinil verde. O roteiro foi escrito por Kleber Mendonça Filho em parceria com Bohdana Smyrnov, e
a fotografia e a direção são de Kleber Mendonça Filho. O curta foi reconhecido com as seguintes
premiações: melhor direção, melhor montagem e Prêmio da Crítica no Festival de Brasília de 2004;
Menção Honrosa ABD&C, “Os 10 mais – Escolha do Público” e “Prêmio Cachaça Cinema Clube” no
Festival Internacional de Curtas de São Paulo 20043.
1.1.

Fatores Externos

1.1.1. O Novo Cinema Pernambucano (ou Árido Movie)
Segundo Paiva (2016), a retomada do cinema brasileiro – projeto interrompido pela ditadura
militar – teve início na década de 1990. Em Pernambuco, ela começa com o manifesto Caranguejo
com cérebro, lançado em 1992 a fim de responder à crise sociocultural vivida pela cidade de Recife, e
resulta da articulação entre diversos grupos que tinham como propósito promover a circulação de
produções artísticas características da cultura pernambucana que emergia no período. Observase nesse movimento uma forte inter-relação entre cinema e música, mais especificamente entre o
que ficou conhecido como Árido Movie e Manguebeat, cujo objetivo era construir uma identidade
audiovisual e musical nordestina, buscando romper com a hegemonia cultural de São Paulo e Rio de
Janeiro e suas representações do nordeste brasileiro, comumente calcada em estereótipos.
O termo Árido Movie foi criado pelo jornalista Amin Stepple para designar os filmes que
2
3

O curta pode ser assistido em https://www.youtube.com/watch?v=2aFMf46nwEo
Informações retiradas de https://portacurtas.org.br/filme/?name=vinil_verde <acesso em junho de 2021>
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estabeleceram de forma mais explícita o diálogo com o Manguebeat. Como exemplo, Paiva cita o
filme Baile Perfumado (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, cuja trilha sonora foi composta por
integrantes de duas bandas do movimento Manguebeat: Chico Science & Nação Zumbi (que lançou
o álbum Da Lama ao Caos em 1994) e Mundo Livre S/A (cujo álbum Samba, Esquema, Noise também
fora lançado naquele ano). Nesse contexto, o pesquisador retoma a reflexão acerca da impureza
do cinema, uma vez que o novo cinema realizado em Pernambuco tem como ponto de partida o
movimento musical, e estabelece com um ele um forte vínculo na construção de uma nova identidade
para o cinema nordestino brasileiro, uma identidade que, através das batidas do maracatu, retoma
a ancestralidade africana do estado de Pernambuco, ao mesmo tempo em que introduz elementos
do pop, para marcar uma identidade pernambucana contemporânea.
Com isso, percebe-se que o cinema dialoga com as outras manifestações artísticas, e o
caso do Novo Cinema Pernambucano apenas reforça a afirmação de Bazin (1991, p. 102) de que
a genialidade se circunscreve dentro de uma conjuntura histórica. No contexto do Árido Movie, o
que se percebe é a busca dos artistas pernambucanos pela construção de uma identidade cultural
que conciliasse elementos do passado histórico e elementos da atualidade. Na música, é o diálogo
entre o maracatu e o pop. Já no cinema, é o uso da linguagem do cinema moderno para denunciar
os problemas socioeconômicos de Pernambuco, a partir da desconstrução de estereótipos e da
reafirmação da identidade pernambucana.
Nesse sentido, Stepple, ao cunhar o termo, explica que a proposta do Árido Movie era “fugir
à vocação miserabilista, tão presente no cinema nordestino”, e ainda acrescenta “Não flertamos
nem com a incomunicabilidade nem com a apologia da pobreza” (ORICCHIO, O Estado de São Paulo
2, 1 de abril de 1997 apud. NOGUEIRA, 2009, p. 59). Com isso, percebe-se a intenção de ruptura
em relação às produções cinematográficas do Cinema Novo, especialmente, no que diz respeito
à representação do nordeste brasileiro como um local de pobreza, visão estereotipada da região.
Além disso, percebe-se na fala do jornalista a problematização da capacidade de a obra comunicar
sua mensagem ao espectador, fator muito debatido no contexto do Cinema Novo, uma vez que a
linguagem complexa adotada dificultava a recepção de alguns filmes.
No caso do curta Vinil Verde (2004), percebe-se que Kleber Mendonça Filho optou por uma
linguagem moderna (através do fotofilme), contrapondo-se à narrativa clássica. Entretanto, o recurso de narração torna os acontecimentos explícitos, o que facilita a recepção da obra, de modo
que essa escolha estética, apesar de aproximar o curta do cinema moderno – muito explorado no
contexto do Cinema Novo –, não prejudica a compreensão do enredo.
É importante salientar, também, a intermidialidade existente no curta entre a imagem, a narração e a música, para não mencionar outros efeitos sonoros de extrema relevância para a constituição da obra. Desse modo, como pretende-se demonstrar, a intermidialidade, tal como o novo
cinema pernambucano (árido movie) trouxe, torna-se elemento fundamental na construção e significação dessa narrativa audiovisual.
1.2.

Fatores Internos

1.2.1. Gênero Horror
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Conforme explica Fernanda Sales Rocha Santos em sua dissertação de mestrado (2018, p.
47), “os gêneros cinematográficos, tal como entendidos principalmente no cinema norte-americano, também estão susceptíveis ao tempo, ao espaço, à cultura. São escolhas formais e categorias de
análise fluídas”. A autora continua pontuando que a classificação em gêneros no cinema deriva de
uma necessidade da crítica e da teoria no intuito de compreender e analisar as obras, assim como
ocorre na literatura, e que esse exercício de catalogação também decorre da recepção do público
em geral, e influencia muito as produções cinematográficas com viés mercadológico, citando em
particular as produzidas pelos estúdios de Hollywood.
Entretanto, torna-se difícil enquadrar algumas produções artísticas, tal como a analisada
neste trabalho, em gêneros estanques, principalmente porque os gêneros não são estanques, mesmo quando se pensa na definição bakhtiniana de gêneros do discurso. Segundo o linguista, o gênero
seria uma forma padrão “relativamente estável” de um enunciado (independentemente de sua materialidade) circunscrita a um contexto sócio-histórico-cultural. Por isso, o conceito de horror nas
produções audiovisuais é permeável, em especial por se tratar de um gênero, como Santos (2018)
aponta, pouco estudado e debatido, mas também por englobar uma série de subgêneros, como o
suspense.
A partir disso, a pesquisadora entende o sobrenatural como a principal característica do gênero horror, que teria como objetivo causar medo, estranhamento, choque ou aversão. Nesse sentido, é inegável que o curta Vinil Verde (2004) se constrói como uma obra de horror, por trazer de forma muito clara o componente sobrenatural. Não cabe aqui discutir os efeitos provocados por essa
construção no processo de recepção, que podem ser diversos e ir além dos enumerados por Santos
(2018). O que interessa é perceber como a escolha do diretor por esse gênero tornou-se uma marca
estilística de suas produções.
Entretanto, há uma mudança na forma como o cineasta constrói o horror em suas produções.
Se no curta estudado o elemento sobrenatural se destaca, em obras mais recentes, o horror irá partir do que a pesquisadora brasileira identifica como atmosfera, que, conforme esclarece “está necessariamente ligada à impressão sensória [...] está potencialmente em toda escolha formal fílmica (enquadramento, tipos de interpretação, relação entre objetos, etc.), se constituindo como um sistema
de forças visíveis e invisíveis” (SANTOS, 2018, p. 59). Apesar disso, a presença do sobrenatural não
exclui a existência de uma atmosfera de horror.
No caso de Vinil Verde (2004), essa atmosfera é construída a partir dos elementos visuais,
razão pela qual a AD do curta deve necessariamente considerar como a composição visual da obra
contribui para a construção do sentimento de horror e como AD, uma vez integrada à obra, será também um elemento constituinte dessa atmosfera. É possível perceber essa construção na sequência
visual da primeira vez em que a filha escuta o vinil verde – algo explicitamente proibido por sua mãe.
Nessa sequência, pode-se notar o destaque para o vinil verde e a expressão de curiosidade da
filha ao escutá-lo pela primeira vez, apesar das proibições da mãe. Percebe-se também que a menina
está em seu quarto, e que a câmera destaca objetos característicos da infância (bonecas e pelúcias),
o que nos possibilita associá-los como testemunhas da desobediência da filha, mas também como
elementos que marcam o contraponto entre a inocência da infância com a rebeldia da adolescência.
Além das imagens, há os elementos sonoros, que complementam a construção da atmosfera de hor-
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ror. A título de exemplo, quando a mãe retorna à casa do trabalho, depois que a filha escutou o vinil
verde pela primeira vez, a sonoplastia favorece a construção de um clima sobrenatural, ao mesmo
tempo em que se narra que a mãe perdeu um braço, com a imagem, um pouco borrada, aproximando-se da mãe, que está na porta (verde) do apartamento.

Figuras 1 e 2: imagens do regresso da mãe

Nessa sequência, percebe-se que a imagem está um pouco desfocada e granulada, o que prejudica sua nitidez. Isso, somado ao efeito sonoro, contribui para reforçar a atmosfera de horror, de
incerteza, de choque. Essa atmosfera é construída não só pelas escolhas estéticas, mas também pela
letra da música cantada no vinil verde, que diz: “Nós somos as luvas verdes e a gente vem te pegar”.
Antes de analisar o significado da luva verde, é importante notar que a cor verde é muito
explorada ao longo de todo curta, aparecendo, inclusive, nos créditos inicias da obra. Por conta de
sua importância na construção da estética do curta, é necessário, portanto, que a cor seja levada
em consideração durante a AD. O verde não é escolhido por acaso. Segundo publicação de Daniel
Kossmann Ferraz, a narrativa do curta foi inspirada em uma cantiga infantil russa, que trazia a
imagem das luvas verdes e os dizeres “Nós somos as luvas verdes, e a gente vai te pegar”. Outro
fator estético que contribui para a construção da atmosfera de horror é a técnica do fotofilme, que
será explorada no próximo tópico.
1.2.2. Fotofilme
Segundo reportagem do portal Interrogação4, o curta Vinil Verde (2004) foi todo feito com
fotografias, totalizando 500 imagens estáticas. Estas foram, posteriormente, organizadas em uma
sequência de imagens, a qual se sobrepôs uma narração. Tal técnica não é recente, e tornou-se marca
registrada do cineasta francês Chris Marker na década de 1950, um dos representantes da nouvelle
vague. Conforme explica Érico Elias (2014)5, há dois tipos de fotomontagem: aquelas que resultam
em fotofilmes de apropriação, ou seja, que partem de fotografias pré-existentes para sua utilização
na montagem de um filme, ou aquelas que produzem fotofilmes plenos, quando as fotografias são
capturadas com a intenção prévia de ser transpostas para o formato fílmico. Ainda segundo Elias
(2014), o primeiro fotofilme pleno de Marker foi La Jetée (1962).
Vinil Verde (2004) é, portanto, um fotofilme pleno, pois as fotografias que o compõem foram
4
5

Acesso à página: https://www.interrogacao.com.br/2013/03/vinil-verde/
O artigo de Elias está disponível em: https://www.studium.iar.unicamp.br/36/9/index.html
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tiradas com o propósito de produzir o filme, e é acompanhado por uma narração das ações, ilustradas
pelas imagens. Pode-se dizer, também, que o curta configura-se como uma narrativa ficcional, já que
seu propósito é narrar uma história e não documentar fatos, no entanto, está longe de se caracterizar
como melodrama, reforçando seu lugar como expressão do cinema moderno, especialmente por
recorrer a um recurso marcadamente nascido no contexto da nouvelle vague francesa.
Além disso, é curioso notar como a escolha dessa técnica contribui para a construção da
atmosfera de horror mencionada anteriormente. Isso pode ser ilustrado na sequência de imagens a
seguir, que marcam o momento em que a filha vai ao encontro da mãe depois de receber uma ligação
do porteiro do prédio. A mãe, que já havia perdido os dois braços depois que a filha descumpriu
por duas vezes a ordem de não escutar o disco de vinil verde, havia chegado em casa, mas estava
impossibilitada de entrar no apartamento. O espectador não sabe o que lhe aconteceu, visto
que a filha escutou novamente o vinil verde naquela tarde. A composição da cena através do uso
da montagem dos fotogramas contribui para o clima de suspense, pois o percurso da menina ao
encontro da mãe é ritmado e acompanhado apenas pelos sons das portas se abrindo, com uma
música ao fundo que realça a atmosfera de suspense.
Também é importante pontuar que a técnica do fotofilme se associa à sonoplastia na medida
em que, além da trilha sonora e efeitos de som adicionados a fim de causar suspense ou impacto,
há a relação com o som do vinil tocando na vitrola, cuja agulha, por vezes, provoca um som de que a
música “travou” ou faz com que alguns trechos sejam pulados, dando a sensação de descontinuidade,
que a foto também proporciona, pois ela registra um momento único e é a sua sequencialização
que permite a construção de uma narrativa visual. O fotofilme, portanto, remonta a uma técnica
anterior ao cinema (a fotografia), assim como o vinil e a vitrola remontam a tecnologias mais antigas
de reprodução de músicas.
Novamente, a AD do curta precisará encontrar uma forma de transpor a linguagem do
fotofilme para a linguagem verbal, tendo em vista que a técnica do fotofilme, assim como a cor verde,
é fundamental para a construção da atmosfera de horror e a presença do sentimento de medo, que
percorre toda a nossa análise.
1.2.3. Relação Mãe e Filha: feminismo
Em relação à temática principal do curta, apesar de a narrativa girar em torno do vinil verde,
não se pode negar que o tema explorado é a relação entre a mãe e a filha, marcada por afeto, mas
também por desobediência e rebeldia, que podem ser associadas à curiosidade da filha e à sua busca
por autonomia. Isso ocorre todas as vezes que a menina desobedece aos pedidos da mãe para não
escutar o disco de vinil verde e também ao descumprir o pedido final da mãe para não comprar luvas
verdes – algo que a filha faz na viagem de regresso à casa após o velório da mãe.
Essa desobediência afeta a relação entre ambas, em especial porque a mãe perde todos os
membros do corpo, ou seja, as atitudes da filha provocam limitações de ordem física em sua mãe,
fazendo com que os papéis entre elas sejam invertidos, já que a mãe se torna dependente da filha
para comer, se vestir, etc. Como destaca o narrador na cena ilustrada abaixo, depois que a mãe já
perdeu os dois braços: “Filha se sentia agora um pouco mãe”, ao mesmo tempo em que reforça “O
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amor das duas estava cada vez mais forte”:

Figuras 3 e 4: filha se tornando mulher

O narrador também pontua que, além de desobedecer a mãe escutando o vinil verde, a filha
aproveitava a ausência da mãe para usar suas maquiagens e se parecer mais com aquela que sempre
cuidou dela, se sentir adulta e independente. Essa atitude característica das crianças é mencionada
na música do disco de vinil no trecho “Fantasia, contos de outros cantos. Imaginação”. Apesar de
remeter a uma prática comum da infância, essa atitude mostra o desejo de se tornar adulta, mulher
e independente, uma mudança que se percebe depois da morte da mãe, quando a filha desocupa
seu quarto de criança e passa a dormir na cama de casal da mãe. Isso é ilustrado pela imagem das
bonecas sem cabeça. É nesse momento que a luva verde, recém-comprada, ataca a filha, o que pode
ser associado ao seguinte trecho da música: “A música da vida lembra a criança. A vida é perene,
como a infância”, remetendo, assim, à representação do fim da infância, uma vez que a filha, agora
órfã, precisa se tornar independente e assumir responsabilidades.
Entretanto, o vinil verde não representa o fim da infância. Na verdade, ele é uma metáfora
dos medos da mãe, que tentou, por zelo e proteção, transferi-los à filha, proibindo-a de escutar o
vinil e, depois, de comprar a luva verde. A filha, no entanto, optou por desobedecer a mãe, não se
deixando levar pelo medo de sua progenitora. Esse medo pode remeter a preocupações da mãe
com a passagem da infância para a adolescência e a consequente autonomia e independência da
filha, mas também pode se referir a outras aflições que a mãe teve em sua vida e situações que quis
evitar para a filha. Nesse sentido, retomando Santos (2018), o gênero horror remete a sentimentos
como medo, estranhamento, choque ou aversão, que estão muito presentes no curta e relacionados
à ideia de proteção da mãe para com a filha.
Desse modo, o vinil verde representa o medo da mãe, a necessidade instintiva de proteger
a filha. Isso é reforçado pela fala final do narrador, que explica que “Mais tarde, ela própria [a filha]
se apaixonou, teve filhos. Para eles, deu todo o seu amor e todos os seus medos e mais profundas
aflições”. A mudança da filha da infância e dependência em relação à mãe para uma vida mais madura e independente se torna evidente ao compararmos imagens da filha no início do curta e no final,
quando ela olha diretamente para o espectador, mostrando segurança e firmeza no olhar, sem medo
do futuro.
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Figuras 5 e 6: filha se tornou mulher

Por outro lado, a desobediência da filha pode ser interpretada como uma luta feminista por
autonomia e independência, marcada pela recusa em seguir os passos da mãe e tentativa de trilhar
seu próprio caminho, sem as amarras das gerações passadas.
2. Considerações Finais
A partir da análise, é possível perceber que essa obra de Kleber Mendonça Filho se enquadra
na proposta do cinema moderno, em especial pelas escolhas estéticas e pela linguagem fílmica, que
em nada se assemelham à linguagem clássica consolidada pelos filmes dos estúdios estadunidenses
no século XX.
Em relação à temática, percebe-se um diálogo com o Cinema Novo no que diz respeito à
representação da relação opressor e oprimido, no caso, mãe e filha. Esta, ao desobedecer a mãe
continuamente, rompe com a ordem dita natural da relação mãe e filha em que a primeira assume
o papel de autoridade. Além disso, observa-se o trabalho em torno do medo, particularmente da
transmissão do medo de mãe para filha.
Mais importante, é ressaltar a importância de uma análise tal como proposta por Antonio
Candido (2006[1985]), que leve em consideração tanto os elementos externos quanto os internos,
uma vez que a interpretação do vinil verde como uma metáfora para o medo, bem como a relação
entre a música tocada por ele e os eventos narrados – a intermidialidade – foram fatores que
possibilitaram a análise proposta acima.
Por isso, na AD que se pretende realizar para esse curta-metragem, os elementos internos,
ou seja, a estética da obra deverá ser lida dentro do contexto do Novo Cinema Pernambucano, para
que, na tradução envolvida na AD, ela seja transposta ao público de modo a possibilitar uma análise
e interpretação da obra que consiga conciliar os elementos internos com os elementos externos.
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VÁRIAS CAMADAS DE UM FILME: ENTREVISTA COM O VAMPIRO (1994) E SUAS CONEXÕES
CINEMATOGRÁFICAS
Maytê Regina Vieira 1

RESUMO: Parte de minha tese em História, a ideia desse trabalho é fazer uma análise fílmica de
Entrevista com o vampiro (1994) do diretor Neil Jordan. A partir de apontamentos espero demonstrar
como essa obra encaixa em um quadro maior de temáticas comuns ao diretor, ao mesmo tempo,
defender a categorização dele como um diretor pós-moderno, conforme a conceituação de Fredric
Jameson (2006) e Linda Hutcheon (1991) que definem o cinema pós-moderno baseado numa ideia
de que tudo já foi dito e é necessário retomar as regras e renovar o que pode ser renovado através
de pastiches ou paródias através de imitações de outros estilos ou obras, conexões, paráfrases e
referencialidades ligadas à cultura de massa. A intenção aqui é demonstrar esses pontos e as obras
originais aos quais ele remete e usou como exemplo através da análise pormenorizada do filme e
suas intersecções com a obra de Jordan e de outros diretores que abordaram a mesma temática
servindo como inspiração na construção fílmica.
Palavras-chave: Cinema e História; Vampiros no cinema; Entrevista com o vampiro; análise fílmica
Entrevista com o vampiro é um filme produzido em Hollywood e lançado no ano de 1994. A
obra é uma adaptação do romance homônimo da escritora de ficção Anne Rice e é o primeiro livro
da série As crônicas vampirescas2. A história acompanha o vampiro Louis de Pointe du Lac, que tem
cerca de 200 anos e, ao vagar pela noite de São Francisco acaba se interessando por um repórter
para quem decide dar uma entrevista contando sua existência. A intenção de Louis é mostrar o
vazio e a solidão da imortalidade, suas experiências e frustrações, mas acaba por exercer um efeito
contrário no repórter que ouve fascinado sua narrativa e termina por desejar ser transformado,
para desgosto e desespero do entrevistado.
Louis começa sua história em 1791 quando era um fazendeiro de algodão, proprietário de
uma grande extensão de terras às margens do Mississipi e havia perdido a poucos meses a esposa
e o filho. Estando inconsolável, deseja morrer, mas sua criação católica não lhe permite o suicídio,
assim ele se expõe a todos os riscos esperando que, em algum momento, seja morto. Por fim, quem
aceita seu convite para a morte é um vampiro que o transforma prometendo o fim da dor, da doença
e das preocupações. Para sua infelicidade a existência como vampiro só potencializa sua amargura
e frustração o que resulta num vampiro que se recusa a matar para sobreviver.
A obra de Anne Rice modificou o ponto de vista narrativo para o vampiro que é o sujeito de
sua própria história e acabou por criar uma subcultura de fãs e entusiastas que renovou a literatura
gótica com vampiros que têm personalidades únicas e diferentes, formas diversas de ver o
1
Doutoranda em História, Pós-graduação em História na Universidade Federal do Paraná – PGHIS/UFPR,
maytevieira@gmail.com. Orientador: Prof. Dr. Clóvis Mendes Gruner.
2
A série The vampire chronicles (no original) é composta, até o momento, por cerca de 15 livros que percorrem os
últimos 30 anos com os mais diversos vampiros personificados, todos parte do mesmo universo literário publicados na
seguinte ordem: Entrevista com o vampiro (1976); O vampiro Lestat (1985); A rainha dos condenados (1988); A história
do ladrão de corpos (1992); Memnoch (1995); O vampiro Armand (1998); Pandora (1998); Vittorio, o vampiro (1999);
Merrick (2000); Sangue e Ouro (2001); A fazenda Blackwood (2002); Cântico de sangue (2003); Príncipe Lestat (2014);
Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida (2016); Comunhão de sangue (2018).
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mundo, podem ser bons, maus, cruéis e generosos, não se transformam em animais, não precisam de
convite para entrar em qualquer lugar que seja, frequentam igrejas, não são repelidos por símbolos
religiosos, alho ou qualquer coisa que o valha, possuem reflexos no espelho, são cosmopolitas e
vivem normalmente em grandes cidades invisíveis na multidão, sendo percebidos pelos humanos
somente quando atacam. Ainda assim há a manutenção de alguns clichês como a necessidade de
dormir em caixões. Eles são virtualmente indestrutíveis, sendo mortos somente por exposição ao
sol, ao fogo ou por decapitação.
Publicado em 1976, Entrevista com o vampiro levou cerca de 20 anos para ser adaptado para
o cinema. Logo após o lançamento a Paramount entrou em contato com a autora e comprou os
direitos para um filme que não aconteceu, permanecendo quase 10 anos nas mãos dos executivos
do estúdio. Após vários questionamentos, finalmente lhe foi dito que seria impossível fazer o filme
naquele momento. Nas palavras de Anne: “Eu lembro que em algum ponto houve uma mulher
envolvida – eu acho que seu nome era Dawn Steel – e ela me disse: É impossível fazer isso nesse
momento. Tem incesto; tem criança molestada. Ninguém quer fazer esse filme3.”
O temor era por medo da relação entre Louis e Lestat, o vampiro que o transformou e sua
relação homoerótica que, mais tarde, transformam também uma criança, Claudia. A partir daí, vivem
como uma família em moldes que para o conservadorismo dos anos 1970, 1980 eram impensáveis
e dificultados pela sombra do código de conduta4 que, mesmo extinto em 1968, ainda pairava sobre
os estúdios.
[...] as regras do Código de Produção estabeleciam que “crimes contra a lei [...] nunca
devem ser apresentados de forma a despertar simpatia, que o furto, o roubo [...] etc. não
devem ter seu método exposto em detalhes e que do início ao fim, o público deve ter a
certeza de que o mal é errado e o bem é o certo, [...]. Além disso o Código também afirmava
que a sedução [...] nunca deve ser mais do que apernas sugerida, e apenas quando for
estritamente necessário, que poses sugestivas não devem ser mostradas e não continha
nem ao menos a palavra adequada, apenas uma menção condenatória a aberrações
sexuais, para descrever a ideia de condutas sexuais “impróprias” como homossexualidade
ou qualquer outra atitude moralmente reprovável como sexo fora do casamento5.

A obra foi adaptada somente em 1994, quando o produtor David Geffen, assumidamente
gay decidiu levar o roteiro escrito pela própria Anne Rice, às telas por sua ousadia e representatividade. A procura por um diretor foi um novo problema a ser contornado, pois muitos recusaram,
outros tantos queriam mudar completamente a história e alguns ainda temiam o fracasso por conta
da produção de Drácula de Bram Stoker que estava em andamento e era dirigido por Francis Ford
Coppola.
3
RILEY, M. Conversations with Anne Rice. New York: Ballantine Books, 1996. Posição 311 - Edição Kindle.
Tradução nossa. Texto original: “I remember at one point there was a woman involved with it – I think her name was
Dawn Steel – and I heard that she said this is totally politically impossible to make right now. It’s got incest in it; it’s got
child molestation. Nobody’s going to make this movie.”
4
O Código Hays, recebeu esse nome por conta de seu criador, William Hays foi criado nos anos 1930 pela
Associação de Produtores e Distribuidores Cinematográficos (MPPDA) após pressões do Escritório Nacional Católico
para o Cinema. Ele previa que os próprios estúdios e produtores regulassem e gerissem censurando questões sensíveis
à moral e aos bons costumes proibindo cenas de nudez, sexo ou qualquer comportamento considerado fora das normas
da sociedade conservadora. O código vigorou oficialmente até 1968, quando pressionado por uma nova geração de
cineastas, parte da Nova Hollywood, foi extinto, mas não abandonado totalmente, alguns ainda tinham restrições para
determinadas inserções nos filmes.
5
HARRIS, M. Cenas de uma revolução: o nascimento da Nova Hollywood. Porto Alegre: L&PM, 2011. p. 23
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Muitos diretores diziam ‘não é para mim’ ou ‘não com Drácula em produção’. Passamos
por vários, Cronenberg, Oliver Stone. Ninguém queria. Geffen queria se manter leal a
história, e eles, quando nos ouviam, queriam mudar radicalmente, fazer outro filme. Então
Geffen falou: O que você acha de Neil Jordan? Eu não reconheci o nome, não percebi que
era o diretor de um filme que eu havia amado, A companhia dos lobos. E David perguntou:
Você viu o novo filme dele? Crying game? Então eu assisti e gostei. David propôs a coisa
toda a Jordan e ele quis fazer. Então Geffen renovou o contrato, que já estava prestes a
vencer, por mais um ano e nesse ano Jordan fez Entrevista6

Por fim, eles optaram por Neil Jordan um diretor irlandês que iniciou sua carreira como escritor, o que contribui para sua carreira já que também escreve seus roteiros na maior parte dos casos,
inclusive, apesar de não creditado, o roteiro final de Entrevista com o vampiro foi reescrito por ele.
Suas obras foram afetadas pelo ambiente em que nasceu e cresceu, a cidade de Sligo na República
da Irlanda em uma Irlanda dividida e em conflito entre católicos independentes e protestantes subordinados à Inglaterra, uma mistura explosiva de ideologias política e religiosa.
Com a entrada em 1973 da República da Irlanda na União Europeia a cultura paroquial dominada pelo catolicismo e seus conservadorismos religiosos, aliada à reforma econômica modificou a
ilha, inserindo-a em uma sociedade globalizada o que alavancou um período de internacionalização
abalando a hegemonia católica que, por sua vez, perdeu seu controle sobre o governo e a sociedade
enquanto via irromper uma sucessão de escândalos sexuais nos anos 1980. Em decorrência, entre
as décadas de 1980 e 1990, inúmeros tabus passaram a ser discutidos e contestados publicamente
constitucionalizando o divórcio, o aborto, a utilização e disponibilização de contraceptivos e a descriminalização da homossexualidade em 1993. Todas essas modificações e conflitos foram tomados
pela cultura popular irlandesa contemporânea a eles e divulgados mundialmente através da música
por Sinead O’Connor, U2, The Cranberries e outros; e no cinema por diretores como Jim Sheridan
e Neil Jordan7.
No final dos anos 1970, um jovem Neil começa a demonstrar a base dramática de suas narrativas, histórias que focam a intimidade e os conflitos familiares. Mais tarde, por volta da metade dos
anos 1980 ele começa a abordar constantemente questões sobre identidade – principalmente de
gênero – personagens confusas em busca de sentido, marginalizadas ou excluídas, o tema do outro
e do estranho, os conflitos na Irlanda do Norte, questões de moralidade, temas oníricos que são recorrentes em suas obras e seus roteiros.
A primeira produção longa-metragem de Jordan foi Angel em 1982. Um roteiro original, escrito por ele e levemente referenciando os assassinatos da banda Miami Showband em 31 de julho
de 1975 e que chocaram a Irlanda. Angel conta a história de Danny (Stephen Rea) – chamado de
Danny Boy numa referência a uma canção tradicional irlandesa – um saxofonista que ao final de
uma apresentação sai com uma garota. Nesse interim um grupo paramilitar vai até o bar e mata o
empresário da banda da qual ele faz parte com a justificativa de que não foi paga a taxa usual de pro6
RILEY, M. op. cit., posição 207 - Edição Kindle. Tradução nossa. Texto original: “I remember at one point there
was a woman involved with it – I think her name was Dawn Steel – and I heard that she said this is totally politically
impossible to make right now. It’s got incest in it; it’s got child molestation. Nobody’s going to make this movie.”
7
PRAMAGGIORE, M. Neil Jordan. Chicago: University of Illinois Press, 2008.
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teção. Enquanto Anne (Veronica Quilligan), a garota que estava com Danny, também é assassinada e
o bar é incendiado, ele permanece escondido, apenas observando. Após o episódio, sentindo-se culpado por não ter feito nada para impedir as mortes, Danny busca vingança e passa a caçar um a um
dos envolvidos nos assassinatos. Algumas das temáticas que se tornarão lugares comuns nos filmes
de Neil Jordan já aparecem na produção: a violência cotidiana na Irlanda, os atentados de grupos
paramilitares, a culpa e a vingança. Contudo, não foi um filme de grande alcance internacional.
A obra que o colocou no radar de Hollywood foi A companhia dos lobos de 1984, uma releitura
do conto de Chapeuzinho Vermelho, porém mais sombrio e sexualizado. O roteiro escrito por Jordan em parceria com Angela Carter, traz uma perspectiva feminista através da história que se passa
como um sonho da adolescente Rosaleen (Sarah Patterson), em seu devaneio ela vive em uma vila
isolada, próxima a uma floresta e perde a irmã atacada por lobos. Sua avó lhe conta várias histórias
aterrorizantes que envolvem lobisomens e a alerta para os perigos de sair do caminho correto quando estiver andando pela floresta e para nunca confiar em homens, principalmente os que tiverem
sobrancelhas juntas, numa aproximação de uma das variantes do conto original escrito por Charles
Perrault em 1697. “O texto de Perrault tem um caráter de fábula moral, ensina que quem transgride
regras se expõe ao perigo, é punido e fim de história8”.
Em A companhia dos lobos, assim como em Entrevista com o vampiro, Neil Jordan revisita o
gótico e seus monstros são fascinantes, perversos e seduzem os protagonistas que se tornam monstros por vontade própria, subvertendo os filmes de terror dos anos 1960, 1970 em que o monstro
é o “outro”, um elemento externo à comunidade que deveria ser destruído para que a vida pacata
pudesse voltar ao normal. A obra de Jordan, por outro lado, pode ser enquadrada na categoria de
cinema pós-moderno ou terror pós-moderno com finais ambíguos, sem encerramento, sem a destruição dos monstros que são híbridos, sexualizados, além de narrativas com fronteiras borradas
entre certo e errado, racional e irracional.
Os monstros de Jordan incorporam formas de erotismo que se afastam das convenções
de gênero e diferença sexual. Seus lobisomens e vampiros fazem mais do que elevar o
espectro de sexualidade, ultimamente eles desestabilizam categorias de homem/mulher,
humano/não humano e heterossexual/homossexual.9

Tanto os lobisomens de A companhia dos lobos quanto os vampiros de Entrevista com o vampiro são o “estranho” de que fala Freud10, ambos superficialmente parecem humanos, mas não são,
desencadeando o sentimento de angústia e familiaridade distorcida pelo reconhecimento do incomodo que não se consegue identificar. No caso do primeiro porque, como diz a avó de Rosaleen, os
lobos que têm pelos por fora são perigosos, entretanto muito mais são aqueles que tem pelos por
dentro, ou seja, os lobisomens que não podem ser identificados num simples olhar. Já o segundo traz
vampiros totalmente inseridos na sociedade, caminhando tranquilamente entre os homens que
8
CORSO, D.L.; CORSO, M. Fadas no divã: psicanálise nas histórias infantis. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 51.
9
Tradução nossa. Texto original: Jordan’s monsters embody forms of eroticism that depart from conventions of
gender and sexual difference. His werewolves and vampires do more than raise the specter of alternative sexualities,
however; ultimately, they destabilize categories of male/female, human/inhuman, and heterosexual/homosexual
altogether.
10
FREUD, S. op. cit., p. 4-28.
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reconhecem o perigo à espreita, mas não conseguem entender exatamente de onde vem e o que
os assusta. Embora tenha sido produzido na Irlanda, A companhia dos lobos (1984) fez sucesso em
Hollywood num período em que estavam em alta filmes de terror com lobisomens11 ainda que não
tenha chamado tanta atenção do público por ter uma narrativa complexa e cheia de camadas.
A consagração viria com The crying game (1992) indicado para 6 Oscar12 e ganhador do prêmio Melhor Roteiro Original que foi escrito pelo próprio Neil Jordan.
À primeira vista The crying game, um filme feito de forma independente, trata do sequestro executado pelo IRA – Exército Republicano Irlandês – de um soldado britânico para ser usado como moeda
de troca na libertação de integrantes presos. Enquanto está em cativeiro, o soldado Jody (Forest
Whitaker) é vigiado por Fergus (Stephen Rea), um terrorista comprometido que acredita na causa,
mas não se sente confortável com a violência. Enquanto exerce sua vigilância Jody e Fergus passam
a conversar e a desenvolver uma imprevisível amizade. Ao perceber que realmente não teria saída
e seria assassinado pelo restante do grupo, Jody mostra a foto de sua namorada, diz que ela vive em
Londres e pede que Fergus a procure e diga que morreu pensando nela. Após a morte de Jody, Fergus se afasta daquele grupo ligado ao IRA e vai para Londres. Chegando lá, ele muda sua identidade
e passa a ser conhecido como Jimmy e parte à procura de Dil (Jaye Davidson), quando a encontra os
dois se sentem atraídos um pelo outro e iniciam um relacionamento.
Ao longo dele, Fergus começa a contar para Dil a verdade sobre como a encontrou e sobre
Jody. Daí em diante a questão relativa ao IRA é posta de lado e o filme passa a focar no relacionamento entre Jimmy (Fergus) e Dil. Num final atordoante, Jimmy é surpreendido com a revelação que
Dil, na verdade, é uma mulher transsexual que ainda não alterou seu corpo. Com isso, Jordan choca
o público junto com Jimmy já que ao longo da narrativa nada sugere ou põem em dúvida o gênero de
Dil, o choque é compartilhado pelo espectador que descobre a verdade junto com o personagem, e
agora, como ele, terá que lutar também com seus preconceitos e um dilema em relação a sua própria
sexualidade. Além da discussão sobre xenofobia, ele insere o tema da homossexualidade e da transexualidade, da busca e confusão de identidades e aprofunda questões sobre intolerância, todos
temas caros à Jordan e que vão aparecer, em maior ou menor grau, em seus filmes.
É evidente que uma discussão detalhada de todas os filmes do diretor seria, além de infrutífera
por sua extensão, desnecessária. Desta forma a seleção de algumas de suas obras foi feita buscando
aquelas que tiveram maior impacto no cinema mainstream que levaram produtores e executivos de
Hollywood a convidá-lo para dirigir Entrevista com o vampiro em 1993, um filme de alto orçamento e com elenco estelar. Jordan se move com desenvoltura em várias situações transitando tranquilamente entre filmes independentes de baixo orçamento e superproduções comerciais13. Essa
dualidade entre o pessoal e o artificial, entre o vivido e o obsessivo, tem marcado sua carreira de
cineasta. Em alguns momentos de verdadeira harmonia entre essas dicotomias surgem autenti11
Em 1981 foi lançado nos Estados Unidos numa produção conjunta com a Inglaterra Um lobisomem americano
em Londres, escrito e dirigido por John Landis, conta a história de dois estudantes que são atacados por um lobisomem
durante uma excursão e um deles é morto, enquanto o outro é infectado e começa a apresentar sintomas de
transformação. O filme teve um orçamento de U$ 10 mi e faturou, no total, cerca de U$ 60 mi. Já A companhia dos lobos
teve um custo de U$ 2 mi e lucrou no total cerca de U$ 10 mi. Proporcionalmente, tiveram uma arrecadação próxima.
12
Foi indicado para Melhor Roteiro Original, Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor ator para Stephen Rea,
Melhor ator coadjuvante para Jaye Davidson, Melhor diretor para Neil Jordan.
13
ARDID, J.; GIRÁLDEZ, M. Neil Jordan. Madri: Cátedra, 2017.
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cas películas conceituais, como é o caso de Companhia dos Lobos ou interessantes revisões de mitos
fantásticos como em Entrevista com o vampiro14. Ele insere em seus filmes a violência, a loucura, a
irracionalidade, a confusão, o equívoco. É onde ele utiliza os recursos de sonhos, de contos, de simulacros para nos fazer participar de sua história, ainda que essa seja sobre um grupo de vampiros
espreitando na noite ou um licantropo escondido no bosque ou um terrorista apaixonado por um
transsexual ou um menino homicida; de forma maior ou menor sempre os entenderemos15.
Para fazer Entrevista com o vampiro ele diz que foi convidado por Geffen e ficou encantado
com a história que, com o roteiro certo, seria um ótimo filme que ele tentaria fazer. Sua surpresa
maior foi a autonomia dada por Geffen, um homem com poder suficiente para dobrar o estúdio a
sua vontade, sendo assim ele pode fazer o filme como desejou16. Como roteirista em Entrevista com
o vampiro, mesmo não tendo sido creditado após a reelaboração do script de Anne Rice, suas alterações causaram choque em algumas sequências com mais violência e crueldade do que a autora
havia sugerido17, além de outros pontos que trazem sua marca ou assinatura.
Entrevista com o vampiro tem várias referências incorporadas em seus diálogos referentes a
filmes de vampiros anteriores, o que nos permite categorizá-lo como um diretor pós-moderno que
usa em suas obras, entre outras coisas, o pastiche, tomado aqui no sentido dado por Jameson18 ao
apontar esse conceito como central ao pós-modernismo. Para o autor o pastiche pode ser definido
como uma imitação de outro estilo particular em uma obra ou o estilo de outros autores como uma
composição de vários textos. Dessa forma, Jameson pondera que não há novos estilos ou invenções,
restando a imitação, paráfrase ou referencialidade. Sendo essa prática do pastiche ligada a cultura
de massa e apontada como “cinema nostálgico” que “consiste apenas em filmes sobre o passado, ou
ainda, em momentos de gerações especificas19” trazendo uma sensação de volta ao passado para
aqueles que acompanharam as obras referenciadas, enquanto traz novas experiências aos espectadores mais jovens20 e Neil Jordan se utiliza várias vezes deste expediente, empregando tanto a
literatura quando o cinema.
A sequência de abertura do filme emula a abertura de Os garotos perdidos (1987) de Joel
Schumacher. Nele a câmera, em travelling passeia sobre o mar e vai lentamente se aproximando de
uma cidade litorânea, até sobrevoar um parque de diversões e parar no plano panorâmico em frente
à multidão no parque, até focar nos adolescentes que fazem parte da gangue de vampiros local. Em
Entrevista, da mesma forma, a câmera sobrevoa o mar, aproximando-se da cidade de São Francisco,
passeia por sua paisagem noturna, até chegar ao hotel em que está o vampiro Louis. A mesma forma
de linguagem cinematográfica se repete.
Há também inúmeros diálogos que são homenagens a outros filmes.
14
ARDID, J.; GIRÁLDEZ, M. op. cit., p. 58.
15
Ibidem, p. 58.
16
ZUCKER, C. Neil Jordan: Interviews (conversations with filmmakers). Mississipi: University Press of Mississipi,
2013. p. 21.
17
RILEY, M. op. cit. passim.
18
JAMESON, F. op. cit. passim.
19
JAMESON, F. op. cit. p. 26.
20
Presentes em diálogos que não estão constam nem no romance, nem no roteiro escrito por Anne Rice,
possibilitando a afirmação que foram ideias inseridas por ele.
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Noite, mansão Pointe du Lac.
Louis em sua cama, tossindo à beira da morte, depois de ser mordido por Lestat e
abandonado na beira do rio.
Louis: - Quem é você? O que faz em minha casa? – apontando uma arma ao vulto que se
esgueira em seu quarto.
Lestat: - Vim atender às suas preces. A vida não tem mais sentido certo? O vinho não tem
sabor. A comida provoca enjoo. Não há razão para mais nada certo? Mas se eu devolver isso
a você? Acabar com a dor e der a você vida nova? Uma que nunca imaginou. E seria para
sempre. Doença e morte nunca mais se aproximarão de você. Não tenha medo. Vou dar a
você a escolha que eu nunca tive.21

A frase grifada acima é uma referência ao filme A hora do espanto (1985). Quando descobre
que seu vizinho, Jerry Dandrige, é um vampiro, Charlie Brewster tenta denuncia-lo. Na noite
seguinte, Dandrige invade o quarto do adolescente.
Noite, quarto de Charlie, Jerry surge das sombras, silenciosamente:
Jerry: - Sabe quanto problema me causou? Me espionando, quase atrapalhou meu sono esta
tarde. Falando de mim para a polícia. Você merece morrer, garoto. Claro, eu vou dar a você
algo que eu não tenho, uma escolha. Me esqueça e eu esquecerei você. O que diz disso,
Charley?22

Quando Lestat transforma Claudia tornando-se sua ‘filha’ sua intenção é aplacar a angústia
e o desejo de autodestruição de Louis. Nesse momento a dinâmica da relação deles muda
completamente. Mesmo chocado com a ação, Louis se rende a ela e fica, como Lestat havia imaginado
que ocorreria. A intenção foi manter Louis a seu lado e logo após tornar Claudia uma vampira como
eles, Lestat lhe explica que sua mãe morreu e agora ela será filha dos dois vampiros, ao que a menina
retruca que não é sua filha e corre para os braços de Louis. Lestat ao ver que o outro está contrariado
diz que agora eles serão “Uma família feliz”23.
Frase que faz menção à Os garotos Perdidos. Quando é revelado que o vampiro mestre, por
trás da gangue, na verdade é o namorado de Lucy, mãe de Michael e Sam, este se justifica a ela dizendo que queria que seus filhos se entendessem e que ela o aceitasse, assim seriam uma “grande e
feliz família24.”
Mais uma vez, Drácula de Bram Stoker é mencionado, como não poderia deixar de ser, quando Louis e Claudia ao chegar na Paris do século XIX em busca de outros que sejam seus iguais se
deparam com o Teatro dos Vampiros. Após a apresentação, Armand, líder do grupo e o vampiro mais
velho conhecido os convida a conhecer o local onde eles vivem, as catacumbas parisienses sob o
prédio do teatro. Quando entram no local, Armand vira em direção a eles e diz: Bem vindos a minha
casa25.
Da mesma forma, quando Louis precisa ser salvo do amanhecer, a carruagem de Armand surge em meio à névoa evocando a carruagem de Drácula quando se encaminha ao desfiladeiro de Borgo em busca de Harker. Tanto em Dracula (1931) quanto em Bram Stoker’s Dracula (1992) há versões
21
22
23
24
25

Entrevista com o vampiro, 1994, 0:09:43 a 0:10:44 min.
A hora do espanto, 1985, 0:28:57 a 0:29:53.
Entrevista com o vampiro, 1994, 0:44:45 – 0:45:40
Os garotos perdidos, 1987, 01:29:18 – 01:29-47.
Entrevista com o vampiro, 1994, 01:20:23.
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variadas da mesma carruagem fazendo referência à Carruagem fantasma (1921) que é conduzida
pelo cocheiro da própria Morte26.
Ao finalizar a narrativa completa um ciclo que se inicia entrando em São Francisco ao anoitecer e termina saindo de São Francisco ao amanhecer, novamente a câmera sobrevoa, agora no
caminho inverso, das ruas da cidade para a Ponte Golden Gate e, depois, para o mar terminando no
mesmo lugar em que começou.
Em Entrevista não há redenção pelo amor ou pela virtude, não há um final feliz, Louis encerra
sua história dizendo que é vazio e sem nenhuma paixão. Um encerramento ambíguo característico
do cinema pós-moderno que remete à desilusão e vazio da sociedade atual, que se dissolvem em
sujeitos fragmentados e deslocados que passeiam pelo mundo focando apenas em seu individualismo e satisfação de seus próprios desejos, uma sociedade narcisista em que somente o que “eu”
desejo é que importa.
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LAURA E SANTA: ALEGORIA DA (I)MORALIDADE EM O DRAGÃO DA MALDADE
CONTRA O SANTO GUERREIRO
Andrea Rosas de Almeida1
RESUMO: Este trabalho analisa as personagens Santa e Laura em O dragão da maldade contra o santo
guerreiro (Glauber Rocha, 1969), tendo em vista seus modelos polares de feminilidade associados
aos enredamentos da modernização do país. Inserido em um contexto histórico marcado pelo
autoritarismo do Estado, O dragão da maldade recompõe elementos constitutivos do popular dos
filmes de Glauber anteriores ao golpe civil-militar, deslocando-os do microcosmo sertanejo ao
presente modernizante, que colaciona o moderno e o tradicional popular. Nesse cenário, Laura
compõe o imaginário da mulher urbana, adúltera, interesseira, ligada aos privilégios do poderio
e indiferente aos problemas do povo, a figuração dos aspectos da modernização moralmente
condenáveis; o oposto de Santa, dissociada da degradação moral por sua pureza, essência maternal
e pela sabedoria que intervém na consciência dos homens. Pela metodologia da análise fílmica, este
estudo investiga a representação das mulheres na elaboração do moderno levada ao filme, propondo
um olhar crítico sobre o contraste entre moralidade e imoralidade incorporado às personagens
femininas.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Novo; Glauber Rocha; personagens femininas
INTRODUÇÃO
No fluxo dos acontecimentos da década de 1960, marco mundial de agitações políticas,
sociais e culturais, O dragão da maldade contra o santo guerreiro abarca objeções ao processo de
modernização do país. Lançado em 1969, o filme problematiza o avanço social balizado pela
conturbada conjuntura histórica, levando às telas alegorias que situam o arcaico e o moderno em
perspectivas opostas.
No elenco das alegorias em conflito, Laura e Santa figuram a distinção moral entre opressores
e oprimidos, contraste engendrado por modelos de feminilidade que reafirmam ideações
comportamentais das mulheres pelo viés androcêntrico. Nessa configuração, um controverso
conservadorismo cerceia os lugares performados pelas personagens mulheres nas alegorias,
percepção que instiga a análise da representação de Laura e Santa, figuras femininas de maior
destaque em O dragão da maldade.
O FEMININO NORMATIVO E A POLARIZAÇÃO DAS ALEGORIAS
Imagens, lendas, mitos, ritos, crenças e outros incontáveis elementos constituem memórias
coletivas e produzem sentido por integrarem narrativas culturalmente consolidadas. Assim é
a imagem de São Jorge matando o dragão que inicia o filme, elaborando a ideia de uma memória
1
Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São
Carlos. E-mail: andrearosasdealmeida@gmail.com
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comum associada à tradição.
Sinaliza, portanto, um conteúdo – a ação paradigmática do herói – e sua difusão na cultura:
o estilo da imagem atesta a natureza popular de sua circulação no mundo atual, objeto de
coleção que repõe a tradição da Idade Média (os próprios elementos da imagem explicitam
tal tradição: o cavaleiro, a virgem, a Igreja). (XAVIER, 2012, p. 265 –266)

A inserção de um texto explicativo em rolagem anuncia a inspiração do filme na lenda da luta
do dragão da maldade contra o santo guerreiro. Sobreposto à imagem do santo matando o dragão,
o enunciado elege seus heróis populares: cangaceiros, destacando-se a luta de Lampião contra o
governo ao longo de 25 anos; São Jorge, o santo católico mais popular no Brasil; e Oxóssi, divindade
análoga ao santo no sincretismo do catolicismo com religiões de matriz africana. À margem do
heroísmo, jagunços, coronel e beatos são incorporados ao didatismo introdutório, além da Santa,
personagem que dirige espiritualmente a comunidade. Em outros termos, no rol dos arquétipos que
compõem a tradição popular, a Santa integra o grupo dos que atuam em favor de sua comunidade,
mas é deslocada do lugar ocupado pelas figuras heroicas masculinas. Seu arquétipo converge com
o androcentrismo da lenda inspiradora de O dragão da maldade, atualiza e reafirma um padrão de
feminilidade conservador que, na perspectiva do filme, é prestigiado e associado à dignidade do
oprimido.
Diante do reconhecimento de novidades externas que minam a tradição, O dragão da maldade
atualiza o mito em uma região de fronteira entre arcaico e moderno para um combate arquetípico
entre o bem e o mal (XAVIER, 2012, p. 270-271). Nesse cenário, o filme endereça a condenação
moral à modernização, traz o Brasil arcaico como reserva de dignidade e moralidade da revolução e
força simbólica que produz a crítica ao avanço do presente (XAVIER, 2012, p. 310). Tal polarização
vigora na composição alegórica de Laura e Santa, à luz de seus modelos de feminilidade em oposição.
Nessa disposição, padrões comportamentais conservadores são acionados em uma espécie de
elaboração orgânica do senso moral.
A oposição santa/prostituta se representa aqui, de modo a figurar, na esfera dos homens,
uma separação de territórios – sublime (popular-camponês) e grotesco (pequeno-burguês)
– que se desenha a partir de suas relações com as figuras femininas. (XAVIER, 2012, p. 299)

No elenco das figuras expostas na imagem do santo guerreiro e no texto em rolagem,
os jagunços e o coronel integram a cena da tradição, ainda que representem o lado opressor.
Notavelmente deslocada do arcaico, Laura corporifica a imoralidade modernizante, associandose “às figuras mais urbanas, as que vieram com a modernização [...] com seus desejos, ambições,
mazelas, fofocas (XAVIER, 2012, p. 296 – 297). Assim dizendo, Laura situa-se em um campo menos
digno do que os opressores arcaicos, além de que lacera a contextura imagética da tradição com sua
presença estranha.
Tal estranhamento é notório desde a primeira aparição da personagem em O dragão da
maldade. Antônio das Mortes caminha de um lado ao outro do plano, a câmera fixa emoldura o
arcaico exposto pelo matador de cangaceiro em frente à arquitetura rústica da fachada da casa do
coronel Horácio. Através da porta e da janela percebe-se o interior da residência particularizado
pela escuridão. Laura aparece na janela com um extravagante vestido roxo, cabelo de tom loiro
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acintosamente antinatural e piteira na mão. Essa, que é sua primeira presença no filme, viola a
moldura arcaica e dispõe a degeneração do poder do coronel, intervenções asseveradas pela chegada
de Matos, que também surge do breu doméstico de Horácio. A intrusão dos amantes na escuridão,
análoga à cegueira do coronel, sinaliza a vulnerabilidade do coronelismo diante da modernidade e
canaliza em Laura a índole corruptora acentuada pela fala de Horácio, que só quer saber dela e de
suas vacas, recusando as mudanças propostas por Matos. Ela personifica a eminente ameaça ao
poder do coronel que, apesar de opressor, preserva certa dignidade por seu caráter arcaico.
Na contraposição entre os ““heróis dignos” - associados à tradição local, mesmo quando vêm
para questioná-la – e as “personagens laicas” do mundo atual, que não têm a mesma dignidade”
(XAVIER, 2012, p. 296), a ruptura de Laura com padrões de feminilidade conservadores a situa na
condição de menor dignidade entre as “personagens laicas”.
Suas características de “mulher moderna” são perniciosas: ela não tem qualquer pudor em
trair, é interesseira, se alia a quem for necessário para manter seu status social, não tem
qualquer solidariedade em relação ao povo oprimido. Elemento urbano na arcaica Jardim
das Piranhas, ela reúne características da perversidade dos diferentes opressores do povo
[...]. (SILVA, 2020, p. 78)

À vista disso, torna-se assunto de bar, quando o professor objetifica a “mulher boa” que
proporciona a Matos a condição de “cama e mesa” do coronel. Não bastando a referência à Laura
como “coisa da casa”, a fala do professor, sarcástica e embriagada pela cachaça, expõe que toda a
cidade sabe do relacionamento de Laura com o delegado. Sendo assim, ela é a causa e o efeito da
exposição pública da vergonha e da decadência de Horácio.
Pelo viés da teoria psicanalítica, Mulvey (1983) analisa o modo pelo qual o inconsciente da
cultura patriarcal estrutura a centralidade ideológica no cinema hollywoodiano.
A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como o significante do outro masculino
presa por uma ordem simbólica na qual o homem pode exprimir suas fantasias e obsessões
através do comando linguístico, impondo-as sobre a imagem silenciosa da mulher, ainda
presa a seu lugar como portadora de significado e não produtora de significado. (MULVEY,
1983, p. 438)

Convergindo com a análise da autora, a existência da personagem Laura em O dragão da
maldade é confinada à ideação alegórica da imoralidade modernizante, destacando-se, na perspectiva
do filme, sua conduta descompassada dos valores morais conferidos às mulheres, ordenação que
valida sua condenação moral. De mais a mais, a inadequação da personagem à normatividade embasa
o tom debochado da fala do professor, além de justificar sua serventia ao desejo dos homens, tendo
em vista que “é no seu relacionar, como figura do desejo, que as personagens masculinas adentram
um de seus territórios, o grotesco” (XAVIER, 2012, p. 299).
Laura serve ao desejo dos homens, é, portanto, a mulher adúltera que mina a estrutura
patriarcal, introduzindo o caos no espaço doméstico do coronel. Em razão disso, a mando de Horácio,
é agredida em praça pública por jagunços, torna-se chacota diante do público presente. Enquanto
isso, O cheiro da Carolina, xote interpretado por Luiz Gonzaga, anuncia a canalização do desejo dos
homens na personagem: “todo mundo é caidinho pelo cheiro que ela tem” (O DRAGÃO, 1969). Isto
é, Laura é desejada pelas personagens masculinas, mas o rótulo da imoralidade é afixado nela. Além
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do mais, a música extradiegética intenta atenuar a truculência, leva a tensão da cena ao festejo da
vingança, à espetacularização da violência contra a mulher. A propósito, essencialmente associada
ao ambiente privado, a exposição de Laura na praça funda o ápice de sua atuação no espaço público,
quando, inclusive, mata Matos.
Assim, é costumeiramente delimitada ao ambiente doméstico, não realiza seus planos sem
a ajuda dos homens, já que depende de Matos para sair de Jardim das Piranhas e reconhece que o
coronel a ajudou muito, insinuando que chegou e permanece no lugar por não ter autonomia para
agir individualmente. A solidão da personagem sinaliza sua desconexão com o lugar e, embora figure
a mulher moderna, ocupa uma posição ambígua entre a transgressão e a conformidade à normativa
de feminilidade.
Tal solidão se radicaliza pelos movimentos de câmera que em vários momentos a enquadra,
como se delimitasse rigorosamente os seus espaços, restringindo as suas possiblidades de
ação e convivência. Não raras são as vezes em que Laura é apreendida encarcerada pelas
linhas de uma janela, que acabam funcionando como a moldura de um porta-retratos. É
formatada, assim, uma figura sem marcas de pertencimento à comunidade do Jardim das
Piranhas. (RUBIM, 1999, p. 8 – 9)

Com tal característica, é incorporada ao ambiente doméstico como um objeto estranho à
composição do espaço, destacando-se entre o mobiliário antigo. A mulher moderna é retida no
isolamento e nas frustrações de seus anseios, condição agravada após a morte do amante, dado que,
destituída de autonomia, dependia de Matos para matar Horácio e abandonar Jardim das Piranhas,
o que não ocorreu. Enlutada pela morte do seu projeto pessoal, que morre com Matos, Laura não
vislumbra melhor sorte para si, troca seu vestido extravagante pelo traje de luto, despindo-se do
moderno para cumprir um ritual fúnebre tradicional.
Na esteira das convenções sociais, uma intrínseca decência concebe o arquétipo da Santa,
sustenta sua dignidade e, em contraposição, valida a condenação moral de Laura. Nesse viés,
a elaboração das alegorias evoca a produção de sentido a partir de referências de moralidade
historicamente construídas.
Face ao exposto, a Santa integra o elenco das figuras dignas da tradição, “portadora que é
da força dos orixás e profeta do Cristo-Coirana” (XAVIER, 2012, p. 282). Distintamente de Laura,
é dissociada dos espaços internos e situada “fora” dos conflitos iniciados, em geral, nos ambientes
internos. Ela transita na rua, nas montanhas rochosas e na caatinga com sua presença desumanizada,
levada à condição etérea. Contudo, também experimenta o isolamento, pois circula com facilidade
entre as personagens, mas distancia-se como quem pertence a um mundo diferenciado (RUBIM,
1999, p. 9). Aliás, suas ações se resumem a deambular em meio aos acontecimentos e a mediar a
consciência de Antônio das Mortes.
Todavia, o poder transcendental da beata contribui para a conversão de Antônio para o lado
dos oprimidos, mas não parece atuar de maneira determinante, uma vez que em nenhum momento
ele se mostra favorável
aos opressores. A exemplo disso, antes de chegar a Jardim das Piranhas,
o matador de cangaceiros diz a Matos que não entrou para o cangaço por orgulho. Para mais, não é
o poder da beata que toca a consciência de Antônio, mas a semelhança entre ela e uma menina que
foi “fazer a vida” e acabou morta após engravidar do filho de um coronel. Diga-se de passagem, tal
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fala revela que o filme não é indiferente à opressão de gênero, sendo a condenação moral dirigida
à mulher burguesa figurada em Laura, de modo que a classe social também rege os parâmetros de
distinção entre moralidade e imoralidade das mulheres.
Assim, vale indicar a incorporação de Laura ao estereótipo cinemanovista das personagens
femininas burguesas: “egocêntricas [...] e que não possuem consciência ou não se importam com o
sofrimento das classes oprimidas” (SILVA, 2020, p. 37). De maneira oposta, Santa fala em nome do
coletivo, dos pais, dos irmãos, do povo, é destituída de vontades individuais, embora suas falas sejam
desnaturalizadas e restritas a momentos de isolamento e a influenciar a conversão de Antônio das
Mortes. É notável a mudez da beata ao longo de suas andanças pelos espaços públicos, mesmo na
presença das personagens com as quais sustenta afinidades.
Do lado da indignidade e da imoralidade do moderno, Laura é vetor da decadência da família
patriarcal e, ainda, serve a representar as ambições e as angústias das personagens masculinas.
Do outro lado, na representação da dignidade e da moralidade da tradição, a beata não deflagra
conflitos, “sua potência espiritual submete sua condição humana, [...] nela a mulher também deixa
de existir” (RUBIM, 1999, p. 13). Deste modo, a polarização dos arquétipos femininos apaga a
corporeidade da Santa e exacerba os atributos questionáveis da mulher moderna em Laura.
Em vista do exposto, as personagens femininas constituem alegorias elaboradas à luz de
modelos de feminilidade em oposição. Nesse cenário, o conservadorismo conduz tanto a construção
arquetípica de Laura, quanto a da Santa, tendo em vista o imaginário historicamente constituído
acerca da dignidade e da indignidade das mulheres, fator operante na construção de sentido das
alegorias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O olhar retrospectivo direcionado aos lugares ocupados pelas duas figuras femininas em O
dragão da maldade nos leva a observar a ambiguidade do conservadorismo que elabora as alegorias
em oposição. A começar pelo androcentrismo narrativo, ambas são situadas à margem da atuação
das personagens masculinas. É certo que Laura participa dos acontecimentos vultuosos do filme e
alcança um destaque nas ações dramáticas, mas é restrita à representação da sordidez do moderno.
À Santa é dada a sabedoria, atributo subversivo à ideia de irracionalidade comumente associada às
mulheres, embora o arquétipo etéreo anule sua condição de mulher.
Como pudemos observar, a distinção entre moralidade do oprimido e imoralidade do opressor
é referenciada pela oposição entre os parâmetros de feminilidade que constroem as alegorias das
duas personagens. Tais parâmetros relacionam a tradição ao conservadorismo enquanto lugar de
virtude da mulher, sendo Laura moralmente julgada por transgredir os valores patriarcais e Santa
dignificada por sua adequação à normativa.
Por fim, embora se reconheça a ruptura da mulher moderna com padrões de feminilidade
opressivos, o filme produz um sentido retrógrado e controverso ao incorporar a transgressão
de Laura ao cerne dos problemas da modernidade e ao compará-la ao seu oposto: uma beata de
moralidade incontestável que, para tanto, é destituída da sua condição de mulher e lançada à
margem do heroísmo dos homens.
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MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA E ESTILO NO CINEMA
REICHENBACH – FILME DEMÊNCIA E OS ANOS 80
Cauê Costa Soares1
RESUMO: Nesta pesquisa pretendemos analisar a obra Filme Demência de Carlos Reichenbach.
Principalmente, tendo em vista a questão da experiência do personagem com relação à cidade de
São Paulo. E se podemos enxergar esta obra como uma alegoria do período histórico dos anos 80
e do cinema paulista. Sabemos que há uma enorme bibliografia sobre a questão da cidade e a vida
mental de seus habitantes. Também, observamos essa temática em filmes estrangeiros como Berlim
– Sinfonia de uma grande cidade e Metrópolis de Fritz Lang. Ou mesmo, em filmes brasileiros como
São Paulo Sinfonia da metrópole, Fragmentos da vida de José Medina e São Paulo S.A de Luís Sérgio
Person. Assim, buscamos observar como se processam essas relações na experiência do personagem
com relação à metrópole em Filme Demência de Carlos Reichenbach. Logo, se podemos encarar
esta obra como uma alegoria de seu período histórico. Portanto, buscamos realizar uma análise do
filme em questão, contando com os estudos de Jean-Claude Bernardet sobre o período histórico
dos anos 80. Também, com os textos de Ismail Xavier sobre o conceito de alegoria. E por fim, com o
apoio das obras de Jacques Aumont em nossa metodologia como a Análise do filme, A Imagem e a
Estética do filme.
Palavras Chave: Reichenbach; Demência; Anos 80
Introdução
O cinema sempre teve fortes relações com a questão do impacto da vida nas cidades sobre
a subjetividade de seus cidadãos. É fato que temos desde o começo do cinema filmes como Berlim Sinfonia da Metrópole (1927) de Ruttman, ou ainda, a presença dessa temática nos filmes brasileiros,
que será o nosso foco. No cinema brasileiro temos amplos pontos de vista sobre esse tema. Desde
filmes como São Paulo - Sinfonia da Metrópole (1929) que já tem algo de positivista ao contrário do
filme de Ruttman. E também, o filme de José Medina chamado Fragmentos da Vida (1929) que já
relata algo da experiência urbana sobre o indivíduo.
Ou ainda, partindo dos estudos sobre a experiência contemporânea da metrópole desde os
teóricos como Benjamim e filmes como Metrópolis (1927) de Fritz Lang. E também, chegando ao
filme São Paulo S.A (1965) de Luís Sérgio Person que revela ainda um forte impacto sobre o estado
emocional do personagem e sua relação com a cidade de São Paulo. Ainda, temos um importante
trabalho sobre a questão da cidade e do cinema por parte da pesquisadora Andréa Barbosa em seu
livro São Paulo, Cidade Azul resultado de investigações sobre o cinema e a cidade de São Paulo nos
anos 80. Uma pesquisa que faz muito sentido no âmbito do nosso objeto de estudo, retratando uma
cidade noturna, azul, úmida, povoada de anjos e marginais (ou anjos marginais) que
perambulam entre becos e muros intermináveis. Anjos que moram numa cidade luz que
também é uma cidade lixo, abrigando vida e morte, luz e sombra(BARBOSA, 2012, p.102)
1
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E obviamente que a cidade do filme que estamos pesquisando possui muito dessas
características do ensaio de Andréa Barbosa. Então, partindo destas análises de filmes e livros que
tratam do tema da cidade e subjetividade, faremos uma recapitulação disso tudo, e buscaremos
avaliar como se dá a experiência do personagem com relação à cidade em Filme Demência (1986)
de Carlos Reichenbach. Também é relevante apontarmos que o elemento urbano é totalmente
pertinente no cinema de Reichenbach tanto na temática, quanto no processo criativo do diretor.
Seja, na vivência do cotidiano da cidade como material para a criação de suas obras ou uma
familiaridade com questões urbanas na cultura dos quadrinhos, telejornais ou os cineastas que
admira (MACHADO JR.,2007, p.97).
Logo, pretendemos realizar uma análise fílmica da obra em questão e avaliar se a sua
concepção visual pode ser tomada enquanto uma expressão de seu tempo. Com as imagens de
uma metrópole cinzenta e que inviabiliza um outro tipo de experiência mais selvagem ou libertária
talvez. Assim, tentaremos estabelecer se é possível enxergar nesta obra uma alegoria de seu tempo
pautado pelo avanço da política neoliberal e uma virada para um cinema puramente comercial sem
tantas pretensões culturais. Obviamente, que nos remetendo ao sentido de alegoria pautado pelas
observações de Ismail Xavier
A alegoria ficou em evidência, e uma das principais razões para seu ressurgimento nos
tempos modernos é o fato de que ela sempre constituiu o processo de significação que mais
se identifica com a presença da mediação, ou seja, com a idéia de um artefato cultural que
requer sistemas de referências específicos para ser lido, estando, portanto, distante de
qualquer sentido do “natural”.(XAVIER, 2005, p.339-340)

Enfim, se podemos enxergar uma mudança do tipo de experiência cultural que aponta para
outras formas de relação com a arte do cinema. Talvez, com um comportamento e uma postura em
consonância como o avanço das forças políticas da época. Logo, pretendemos também contextualizar
o filme dentro da produção cinematográfica do período dos anos 80.
E para a nossa metodologia buscaremos bases teóricas em autores como Jean-Claude
Bernardet no que diz respeito a esse período do cinema. E ainda, textos como os de Ismail Xavier
sobre o sentido do conceito de alegoria, na simbologia do período histórico. E finalmente, usaremos
as obras de Jacques Aumont como A Imagem, A Análise do Filme e Estética do Filme. Isso tudo para
os procedimentos de análise fílmica que procuramos realizar para atingir nossos objetivos.
Revisão de literatura
Assim, como nos propusemos a analisar a obra filme demência de Carlos Reichenbach,
faremos uma revisão do conceito chave que buscamos nessa obra. Justamente, sua relação com a
cidade e a experiência do personagem e sua subjetividade.
Já apontamos que há uma enorme quantidade de material sobre o tema cinema e cidade.
Tanto textos e filmes como no cinema alemão o filme Berlim – Sinfonia de uma grande cidade, que
se constrói como uma verdadeira crítica ao modo de vida dos centros urbanos. Essa obra vai
documentando em imagens aspectos da vida contemporânea na cidade. Logo de cara vemos um trem
que chega em uma enorme estação e assim vão sendo exibidas cenas do cotidiano da metrópole.
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Como, por exemplo, os transportes públicos o povo nas ruas e as aglomerações, as pessoas em locais
de trabalho como operários em fábricas. Ou ainda, um ritmo de vida pautado por uma racionalidade
matemática e repetitiva. E até mesmo, o momento de lazer que se pauta por diversões ou músicas
de jazz ou orquestra que reproduzem uma aceleração e repetição. Ou seja, como vemos em Adorno,
em que até mesmo a diversão é um trabalho:
A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por
quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições
de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre: a pessoa
em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das
mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa
senão as cópias que reproduzem o processo de trabalho. (ADORNO, 1947, p.64)

Enfim, é isso que vemos nesta obra, não queremos expor mais aspectos dela, pois falaremos
de outras coisas. No entanto, continuando nossa recapitulação dos conceitos teremos outra obra
que aponta essa questão de modo de vida urbano. No caso, um filme brasileiro que se inspira no filme
alemão, só que inverte esse aspecto de crítica. Ou ainda, vai na direção oposta, ao invés de criticar
o positivismo ele louva esse modo de vida da racionalidade instrumental. Estamos falando de São
Paulo Sinfonia da metrópole. Ele funciona como se apontasse que todos esses traços da vida moderna
fossem algo de bom, enfim uma apologia do capitalismo. E nesta obra vemos cenas da cidade de São
Paulo e seu funcionamento logico e positivista. Assim vemos em Machado Jr:
A sinfonia paulistana, ao contrário, sem qualquer eco desesperado, libertário ou trágico,
apropria-se da técnica ruttmanniana para movimentar a urbe de modo pouco controverso,
sugerindo pujança e dinamismo de permeio a sequências mais convencionais, próximas do
cinejornal que fala de urbanidades jactantes. (MACHADO JR., 2013, p.40)

Também nesse caminho do cinema e cidade temos também um clássico do movimento
expressionista alemão do grande diretor Fritz Lang. O filme chamado Metrópolis que expõe todo o
aspecto opressivo da cidade capitalizada e seus problemas de exclusão e dominação e até mesmo
podemos enxergar como se fosse uma experiência em que esse modo de vida urbano sufocasse outra
energia selvagem ou primeva. Daí quem sabe as imagens da fábrica como uma panela de pressão e
que estoura. Como vemos em Xavier:
A abertura do filme compõe uma alegoria moderna que descreve um mundo de feição
opressiva, desencantado(no sentido weberiano), onde se exibem os dispositivos que
materializam a razão instrumental e tempo do relógio a presidir o trabalho.(XAVIER, 2011,
p.20)

Enfim, retomaremos esse aspecto da metrópole e da subjetividade no filme que será analisado.
Então, já podemos enxergar que a vida urbana também engendra aspectos neuróticos ou
impacta a subjetividade de seus cidadãos como podemos ver nos trabalhos de Ben Singer e Simmel.
Ainda, é importante mencionar que Walter Benjamin pensador da escola de Frankfurt já aponta
esses aspectos da vida contemporânea e essa experiência empobrecida de realidade atual do século
XX:
“Sim, é preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda
a humanidade. Surge assim uma nova barbárie”. (BENJAMIN, 1987, p.115)
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Mas, voltando ao nosso tema, justamente como se processa essa questão do urbano no
brasil. Assim, temos também no cinema brasileiro obras como Fragmentos da vida de José Medina
e o clássico de Luís Sérgio Person São Paulo S.A(LOTTELLI, 2018, p.97). Ambos apontam para
a dificuldade de se habitar a cidade e seus aspectos da vida psicológica. Mais profundamente no
filme de Person a cidade parece instransponível com sua racionalidade fabril. Enfim, são obras que
expressam essa questão da cidade e subjetividade. E obviamente que a questão da subjetividade
de filme demência é a que é apontada no artigo de Ismail Xavier em O cinema moderno segundo
Pasolini. Em que temos uma experiência realizada pelo personagem para a nossa visão
“Na caracterização acima, toda a minha ênfase recaiu sobre a criação de um parâmetro
formal que, pela estrutura do filme, se assinala como um correlato a um estilo individual de
percepção do mundo”(XAVIER, 1993, p.108)

Ou então, convém observar que esse aspecto da subjetividade em filme demência se encaixa
dentro de um conceito de estilo indireto livre em que o autor da obra mistura elementos de sua
cultura com aspectos do universo do personagem. Vemos isso no artigo de Fábio Uchôa ao dar
exemplos em Pasolini e Ozualdo Candeias. E se observarmos o filme de Reichenbach notaremos
que ele se processa dessa maneira em seu estilo. Ou seja, imiscuindo referências do autor da obra
com o mundo do personagem em sua experiência (UCHÔA,2015,p.102).Ainda nesse caminho, não
podemos nos esquecer dos trabalhos de Rubens Machado Jr. sobre essas questões da cidade e
subjetividade. Por exemplo, no texto já citado, conhecido como Cinema alemão e sinfonias urbanas
do entreguerras. Em que temos a análise do filme de Ruttman e da obra São Paulo sinfonia da
metrópole. Também, é de grande relevância a tese de livre docência sobre as imagens de da cidade
de São Paulo no cinema.
Contexto e Análise do Filme
Assim, como já recapitulamos essa questão da metrópole e subjetividade, partiremos para
começo de nossa análise. Nosso foco principal é analisar a obra Filme Demência de Carlos Reichenbach.
Mas, devemos levar em conta que ele foi produzido nos anos 80. Mais precisamente em 1986, e logo
vamos contextualizar essa obra no período dos anos 80. E assim, tentaremos entender se essa obra
pode ser enquadrada como uma alegoria do período em questão.
Logo, temos que compreender que os anos 80 foram pautados pela consagração do modo
de vida neoliberal e personagens políticos como Ronald Regan ou Margareth Thatcher. E também a
consagração do cinema de Hollywood como os blockbusters e os efeitos especiais.
Mas, devemos apontar que a produção brasileira dos anos 80 também foi pautada por algo
mais comercial no brasil. Mas também por outros cineastas que surgiram nos anos 80 como vemos
no texto de Jean-Claude Bernardet -Os Jovens paulistas. Cineastas como Chico botelho, Sergio
Bianchi, Guilherme de almeida Prado, ou ainda filmes como Noites paraguaias (1982), ou a o trabalho
de André Klotzel com a Marvada Carne (1985), ou também Wilson Barros. Obviamente, que existiam
experiências relevantes esteticamente, mas isso também contrastava com filmes de mercado como
Xuxa ou filmes dos trapalhões.
Portanto, depois de fazer essas várias relações sobre cinema, cidade e vida emocional e
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contemporaneidade. E também, contextualizar o período dos anos 80, falaremos de nosso objeto
de estudo principal.
Filme Demência é uma obra criada pelo cineasta Carlos Reichenbach. Basicamente, sua
premissa é a história de um homem dono de uma fábrica de cigarros que vai a falência. E diante
de uma crise pessoal, sai perambulando pela cidade de São Paulo em contato com uma espécie
de Mefistófeles. O personagem chamado Fausto vai andando pelos submundos da cidade ou até
mesmo locais comuns. Na verdade, o tempo todo ele busca uma espécie de paraíso perdido ou uma
idealização. Só que ao final ele acorda e tudo aquilo não passou de um sonho. Assim, a obra termina
com uma imagem de uma menina inocente que durante o filme ele via e agora está no rótulo de um
maço de cigarro.
E também, notamos que o filme começa e termina com a imagem de um rótulo de cigarro que
no início apresenta uma imagem de um sol e a palavra asteca escrita nele. E ao final temos a imagem
da menina inocente de branco no rótulo com a palavra Eden. Assim, convém mencionar que esse
método de análise que usaremos é amparado nos conceitos de descrição de Jacques Aumont que
vemos em Análise do Filme e também faremos algumas referências a questão do espaço do filme a
partir de A Estética do Filme.
Assim, a partir de agora tentaremos propor uma abordagem desta obra que buscamos
analisar. Mediante os conceitos de alegoria trabalhados por Ismail Xavier e as técnicas de análise
de Jacques Aumont, buscaremos propor que esta obra se constitui enquanto uma alegoria que
expressa o seu período os anos 80 e a consagração do neoliberalismo e uma guinada para um cinema
mais puramente comercial. Logo, faremos algumas descrições de momentos do filme e veremos que
essas cenas se encaixam na simbologia apontada por Xavier.
Primeiramente, se observarmos a paleta de cores do filme ela oscila entre tons de cinza,
preto e não há cores mais fortes apenas algo sombrio ou até mesmo cenas que evocam um certo
expressionismo (AUMONT,1993,p.295).Portanto, temos o predomínio do noturno, do obscuro e
ainda a presença do elemento da arquitetura urbana cinzenta e o personagem que usa um terno e
as vezes se sente sufocado.
Em contraste com isso, o personagem principal do filme vive motivado por duas imagens que
o intrigam. Primeiro, temos a imagem de uma menina, uma criança vestida de branco como se fosse
uma simbologia de inocência. Também, contrasta com essa atmosfera obscura do filme uma imagem
de uma praia ensolarada e idílica. Ao que observamos Fausto, o protagonista, se sente tocado por
essas imagens e vai em busca de um sentido para essa busca do que poderíamos compreender como
uma espécie de paraíso. Tudo isso acompanhado por imagens do personagem olhando o horizonte
ou mesmo o sol se pondo. Uma eterna simbologia típica da pintura e da cultura do período do
romantismo. Em que o personagem busca um certo tipo de paraíso perdido e ideal, ou ainda uma
busca por uma redenção absoluta.
Assim, desde o início do filme em que o personagem Fausto está olhando o horizonte de uma
praia e enxerga essa menina símbolo de inocência, ele irá empreender uma longa jornada nessa
busca por esse paraíso. Notamos, que depois desse início do filme, o personagem está em frente
a televisão sentado. Posteriormente, ele até está no banheiro de sua casa e tem uma visão de uma
praia idílica como falamos. Depois, vemos que ele sai de sua casa e vai partir nessa jornada por algo
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que lhe traga sentido, como podemos notar.
Logo, ele vai percorrer espaços típicos do submundo paulistano como as ruas do centro de
são Paulo. Ou mesmo, cinemas da cidade e também locais da boemia paulistana, como bares ou até
inferninhos. Também, Fausto percorre espaços da cidade como até a sua antiga fábrica de cigarros
fechada e a casa de uma de suas antigas funcionárias. E ainda, temos um momento que o personagem
vai até a avenida paulista em um escritório. Momento em que temos imagens da arquitetura urbana
dos prédios da cidade e como vimos anteriormente os elementos pictóricos da cidade. Ou seja, as
cores do filme mais neutras ou mais frias e até mesmo uma simbologia da cultura corporativa e do
capitalismo contemporâneo.
Existem, cenas que nessa jornada ele vive assombrado por estas duas figuras que
mencionamos. Tanto, a figura de Mefistófeles ou a menina inocente. Também, notamos que o
personagem faz esse percurso espacial andando por São Paulo como falamos. E posteriormente sai
da cidade e compra um carro e vai descer para a praia. O que já é ao final do filme em que ele está no
carro. E como se concluísse essa jornada existencial joga o carro contra um espelho e menciona uma
frase tipicamente filosófica de jornada de autoconhecimento “Que eu me reduza a destroços a fim
de que o outro lado surja”.
Logo, depois desse momento vemos o personagem, novamente sentado em frente a televisão
como se despertasse de um sonho. Ou como se toda essa jornada fosse um grande devaneio. Ou
como poderíamos até notar seria algo parecido ou mesmo referente ao filme São Paulo S.A de Luís
Sergio Person em que o personagem tenta sair da cidade, mas volta para o mesmo lugar.
No caso de filme demência, Fausto não saiu do lugar encontra-se ali parado em sua casa na
frente da tv. Depois de acordar, ele escuta uma menina a mesma atriz mirim que estava vestida de
branco e que simbolizava a inocência dizer “Tive um sonho ruim” antes Fausto havia dito “O que
houve?”. Em seguida Fausto acompanha a menina pegando em sua mão. Assim, o filme termina com
o foco em uma imagem no canto da tela que é um rotulo de cigarro escrito com a palavra Eden
e a figura da menina inocente. Ou, como se essa idealização e essa busca não passassem de uma
imagem do consumo ou da publicidade.
Convém lembrar que nessa ótica temos os aspectos que mencionamos na introdução de um
elemento que é a questão do impacto da cidade na subjetividade das pessoas. Vale lembrar que
o enredo de filme demência, sem dúvida, remonta a tradição fílmica que relatamos. Por exemplo
desde os filmes de Ruttman e São Paulo sinfonia da metrópole. Ou mesmo, o filme de José Medina
ou como já falamos do filme de Person. Assim, o filme de Carlos Reichenbach se inscreve dentro
desta tradição que já mencionamos. Ou ainda, nas observações dos textos de Rubens Machado Jr.
teríamos essas questões do aspecto opressivo e enlouquecedor das metrópoles contemporâneas.
Ou mesmo como esses aspectos de opressão e que influenciam a mente das pessoas como temos
em Metrópolis de Fritz Lang que mencionamos.
Também, poderíamos mencionar o curta Olhar e Sensação (1994) de Reichenbach que
expressa essa questão da metrópole e as pessoas. Enfim, como se esse aspecto cinzento, opressor,
corporativo implicasse a busca por algum tipo de escapismo. Ou, como já apontamos sobre esse
aspecto opressor da cidade, como vimos nos trabalhos de Andrea Barbosa(BARBOSA, 2012,
p.102). Justamente, o que podemos notar na experiência sensorial do personagem neste filme e
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neste curta. Em que temos imagens de animais presos e o aspecto da cidade como algo que oprime o
cidadão. Nesse caso, poderíamos fazer um paralelo com filme de Reichenbach em que Fausto busca
essa espécie de alivio, ou o oposto da opressão. Por exemplo, como vemos a imagem da praia idílica
ou mesmo a menina inocente.
E também, devemos mencionar uma outra cena que é bastante simbólica da questão da
alegoria. Assim, temos o momento em que o personagem principal (Fausto) vai até o bairro da
liberdade em São Paulo para ir em busca de um amigo que possui uma loja de carros, para comprar
um veículo. Ao chegar no local os dois tem uma conversa em que fica evidente uma fala do amigo
apontando a questão da ascensão do capitalismo neoliberal dizendo que “o mass bank substituirá a
anarquia individual” e em seguida temos uma imagem do sol se pondo no horizonte juntamente com
o discurso do amigo. Isso, sem dúvida pode apontar para um elemento próximo a simbologia que
estamos descrevendo. Como um elemento alegórico.
Ou ainda, devemos mencionar que o personagem principal do filme se chama fausto e o enredo
da obra foi inspirado na lenda de Fausto. Isso foi uma opção do diretor do filme Carlos Reichenbach.
Vale lembrar que neste mito amplamente trabalhado na história da literatura e das artes temos a
história de um homem que vende a alma para o diabo (Mefistófeles). Poderíamos também apontar
que existe toda uma literatura sobre o significado dessa lenda. A referência ao mito de Fausto,
aponta uma simbologia de passagem para outra era da história da humanidade, ou como se diz que
seria a passagem da idade média para a modernidade (HEISE, 2001). Ou, como se costuma afirmar
que teríamos a passagem para a ascensão do capitalismo industrial. Um tempo marcado pelas
questões que o mundo passou a enfrentar com a consagração desse sistema econômico. Logo, isso
também é aproveitado na estrutura do filme e pode apontar para essa simbologia de consagração do
neoliberalismo. Fazendo, consonância com outros aspectos do filme, dentro dessa ideia de alegoria
de seu tempo.
E assim, juntando essas descrições é possível ver que o filme expressa o seu momento político
mediante sua construção audiovisual e se constitui enquanto alegoria do período, como vemos a
partir do texto de Ismail Xavier:
Como uma regra válida para diferentes contextos nacionais, as representações alegóricas
tiveram um papel determinante nos filmes dos anos 1980 e 1990, revelando as conexões
íntimas entre formas de representação e conjunturas sociais específicas. (XAVIER,2005,p.377)

Conclusão
Logo, partimos dos conceitos da cidade e questão da subjetividade e em seguida
contextualizamos o filme no período em que se insere. Logicamente, mencionamos que sua época
histórica é o momento da ascensão neoliberal. Obviamente, que vimos toda a simbologia alegórica
do filme. Assim, convém observar que o ano de lançamento do filme é 1986, o que sem dúvida marca
o cinema nacional, o mundial e o da carreira de Reichenbach. Logo, temos um momento de mudança
no cinema para outras formas de experiência cultural. Talvez, uma guinada para uma queda em
experiências não mais tão culturais. Obviamente, mais puramente mercadológicas, pautando assim
a ascensão da postura neoliberal.
Bibliografia

208

ADORNO, Theodor W. Dialética do Esclarecimento - Fonte 1947. P.64. Disponível em: https://files.
cercomp.ufg.br/weby/up/208/o/fil_dialetica_esclarec.pdf. Acesso em: 6 out. 2021.
AUMONT, Jacques. A Estética do Filme. Campinas: Papirus, 1995.
AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993.
AUMONT, Jacques. Marie, Michel. A Análise do Filme. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010.
BARBOSA, Andréa. São Paulo, Cidade Azul. São Paulo. Alameda Casa Editorial, 2012.
BERNARDET, Jean-Claude. Os jovens paulistas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 1985
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas – Magia e técnica, arte e politica – Volume 1 – Experiência
e pobreza. Editora Brasilense. 3 ed. São Paulo. 1987.
HEISE, Eloá. Fausto: a busca pelo absoluto. 2001. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/
home/fausto-a-busca-pelo-absoluto/. Acesso em: 6 out. 2021.
LOTTELLI, Bruno Vieira. Por um cinema corsário: rotas cinematográficas de Carlos Reichenbach.
Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018.
MACHADO JR, Rubens. Imagens brasileiras da metrópole: a presença da cidade de São Paulo na
história do cinema. Tese Livre Docência. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.
MACHADO JR, Rubens. Cinema alemão e sinfonias do entreguerras. In Almeida, Jorge de (org.).
Pensamento alemão no século XX. Vol III. Cosac Naify. São Paulo. 2013.
SINGER, Bem. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo. In. CHARNEY, Leo;
SCHWARTZ, Vanessa.O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2001. P.
95-123.
SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, O. G. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro:
Zahar, 1967.
UCHÔA, Fábio Raddi. Pasolini e Candeias: a coexistência de estilos na obra de dois cineastas
modernos. In Revista Diálogos Mediterrânicos. Curitiba, número 9,p 99 -118, Dezembro 2015
XAVIER, Ismail. O Cinema moderno segundo Pasolini. In R. Italianística. São Paulo, ano I, n.1, p 101109, 1993.
XAVIER, Ismail. A alegoria Histórica. In. RAMOS, Fernão (org.). Teoria contemporânea do cinema.
Vol. 1. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2005.
XAVIER, Ismail. A alegoria langiana e monumental: a figura de Babel em Metropolis. In. Capelato,
Maria Helena(org.). História e cinema. Alameda. 2ed. São Paulo. 2011.

209

A IDENTIDADE NACIONAL A PARTIR DOS MATERIAIS MITOLÓGICOS NA OBRA DE LUIZ
FERNANDO CARVALHO DOS ANOS 2000
Douglas Gasparin 1

RESUMO: Esse texto tem como objetivo apresentar uma introdução à pesquisa de doutorado a
partir dos seguintes pontos: a) subjetividades da escolha do objeto de análise; b) contextualização
dos temas, das fontes escolhidas e como elas desembocam na problemática da pesquisa; c)
articulações possíveis entre as fontes e os aspectos teórico-metodológicos que fundamentam a
problemática da pesquisa, qual seja: como o Luiz Fernando Carvalho apresenta suas interpretações
sobre a identidade nacional e as articula em suas obras televisivas e cinematográfica dos anos 2000
através do uso de materiais mitológicos? As fontes primárias que serão utilizadas na pesquisa são as
obras LavourArcaica (2001), Hoje é dia de Maria – Primeira e Segunda Jornada (2005) e A Pedra do
Reino (2007). Nesse texto, há um enfoque maior na relação entre teoria e metodologia em diálogo
com o filme LavourArcaica. Estavam dentro do recorte temporal outras duas obras do diretor: Os
Maias (2001) e Capitu (2008). Diante da limitação temporal da pesquisa de doutorado, deixo estas
fontes como opções de pesquisa para um outro momento.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Brasileiro; Identidade Nacional; Mitologia
1. Das subjetividades por trás das escolhas
“O cinema implica numa subversão total de valores, numa desorganização completa da
visão, da perspectiva, da lógica. É mais excitante que o fósforo, é mais cativante que o amor. Antonin
Artaud.”2 Essas duas frases de Antonin Artaud foram enviadas numa carta de Luiz Fernando
Carvalho para Walter Carvalho no ano de 1999. Quatro anos depois Walter Carvalho lança seu
livro “Fotografias de um filme: Lavoura Arcaica”. Entre as várias imagens selecionadas destacamse duas páginas em que Walter Carvalho se expressa através do texto escrito: um desses textos
está na abertura do livro, outro no fechamento. Suas primeiras frases são pistas no sentido de se
compreender os níveis de imersão que envolveram a produção de LavourArcaica3: “Só realizamos
um filme quando o vivemos plenamente. Fazer e viver são a mesma coisa. LavourArcaica, no entanto,
foi mais do que fazer um filme, quase uma purificação.4” Penso que o texto de abertura, impactante
como as imagens fotográficas que o sucedem, dialoga com a carta de Luiz Fernando Carvalho, que
finaliza o livro, no sentido de que ambas nos mostram uma faceta da arte que a indústria do cinema
nem sempre nos permite reconhecer: a da obra artística não como um mero produto de mercado,
mas como vida e, como tal, intensa em seus sentimentos - “mais cativante que o amor.5”
Dezessete anos depois do lançamento do livro, pesquisando sobre essas duas frases
1
Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: douglasgasparin@gmail.com
2
CARVALHO, Walter. Fotografias de um filme – Lavoura arcaica. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 122.
3
Observação: há uma diferença entre a grafia do título do filme (LavourArcaica) e da obra literária (Lavoura Arcaica,
Raduan Nassar, 1975). Seguirei essas grafias para facilitar a diferenciação entre a obra literária e a cinematográfica.
4
CARVALHO, Walter. Fotografias de um filme – Lavoura arcaica. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 12.
5
Compreendo aqui os sentimentos não como uma dicotomia em rel ação a razão, mas como campos
indissociáveis da subjetividade. Dito isto, considero que o filme LavourArcaica foi elaborado segundo regras racionais e
também pautado no campo das paixões. Para essa consideração inspiro-me em: ANSART, Pierre. A gestão das paixões
políticas. Curitiba: Editora UFPR, 2019.
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de Artaud, encontro uma entrevista de Rodrigo Grota (jornalista, doutor em Literatura e diretor
de cinema) com Luiz Fernando, concedida em 2003, durante o Festival de Brasília para a Revista
Taturana: “Essa frase de Artaud, em meio ao silêncio do mundo, dá um pequeno indício do que
sentimos diante de uma obra como LavourArcaica, o filme6”, afirma Grota logo após a citação.
LavourArcaica irrompeu como uma epifania quando eu refletia, na escuridão do vazio de
ideias, sobre meus próximos passos na pesquisa acadêmica. O cinema, como bem percebe Artaud,
tem uma potência visceral, mas não são muitos os filmes que nos fazem querer mergulhar em suas
sutilezas durante toda uma pesquisa de doutorado. Assim que terminei de assistir ao filme (por
indicação da minha companheira Caroline Gonzaga), não tive dúvida de que ali estava a fonte da
minha pesquisa. Rodrigo Grota, ao comentar sobre as imagens do filme que foram apresentadas no
Festival, afirma que sentiu “a força de cada imagem queimando, convocando para uma relação com
o cinema mais forte que a vida”. O desafio, então, se tornou mobilizar uma metodologia que desse
conta, ao mesmo tempo, de analisar o filme como uma fonte da História sem deixar de lado sua força
artística, suas patologias, enfim, sua potência de vida.
A primeira ideia que surgiu foi a de desenvolver uma análise fílmica (metodologia que utilizei
na pesquisa de mestrado) de LavourArcaica e outras obras que a circulam (documentários, livros,
making off), partindo de algumas problematizações que envolviam a mitologia e que remetia a uma
temporalidade ancestral. Com essa ideia elaborei o projeto de doutorado intitulado Ancestralidade
mitológica no conjunto da obra LavourArcaica (Luiz Fernando Carvalho, 2001). Da aprovação no
processo de seleção até o presente momento ocorreram mudanças significativas. O texto a seguir
apresenta essas mudanças e o esforço para tentar construir questões que, partindo da obra de Luiz
Fernando Carvalho, nos permitam refletir sobre alguns pontos da História do Brasil, seus mitos
fundacionais e como eles se articulam nas construções (ou tentativas) de uma identidade nacional
fundada em materiais mitológicos.
2. Dos caminhos autorais à obra artística
Luiz Fernando Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 1960. Frequentou os cursos de
Arquitetura e Literatura. Aprendeu sobre cinema frequentando a cinemateca do MAM, sem ter
passado por uma formação acadêmica na área. Em 1986 começa sua carreira na direção com o
curta-metragem A Espera, e duas de suas marcas autorais já se mostram presentes logo de início:
as aproximações entre cinema e literatura, sendo o filme um diálogo com a obra Fragmentos de um
Discurso Amoroso, de Roland Barthes, bem como a parceria com o diretor de fotografia Walter
Carvalho. Com A Espera Luiz Fernando recebeu o prêmio de Melhor Curta no Festival de Gramado,
Concha de Oro no Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Espanha) e Prêmio Especial do
Júri no Festival de Ste Therèse (Canadá)7.
Em seguida, começou a dirigir novelas televisivas. No final dos anos 1980 estreou com Helena
(1987) para a rede Manchete. No mesmo ano dirigiu Carmen. Pela Rede Globo fez as novelas Vida
6
GROTA, Rodrigo. A subversão – entrevista com Luiz Fernando Carvalho. Disponível em: <https://revistataturana.
wordpress.com/2012/01/26/a-subversao-entrevista-com-luiz-fernando-carvalho/#:~:text=O%20cinema%20
implica%20numa%20subvers%C3%A3o,como%20Lavoura%20Arcaica%2C%20o%20filme.> Acesso em outubro de
2021.
7
Informações disponíveis na biografia da página pessoal do diretor, disponível em: <http://
luizfernandocarvalho.com/bio/>. Acesso em outubro de 2021.
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Nova (1989), Gente Fina (1990), Pedra sobre Pedra (1992), Renascer (1993), Irmãos Coragem
(1995), O Rei do Gado (1996), Esperança (2002), Meu Pedacinho de Chão (2014) e, por fim, Velho
Chico (2016). Dirigiu também as minisséries Riacho Doce (1990), Os Maias (2001), Hoje é Dia de
Maria e Hoje é Dia de Maria: Segunda Jornada (2005), A Pedra do Reino (2007), Capitu (2008),
Afinal, o Que Querem as Mulheres? (2010), Suburbia (2012), Correio Feminino (2013) e Dois
Irmãos (2017). Parte dessas obras mantém diálogo8 direto com a literatura brasileira, onde o diretor
utilizou como referência escritores como Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Eça de Queirós, Mário
de Andrade, Câmara Cascudo, Jorge Amado, Silvio Romero, Ariano Suassuna, Machado de Assis,
Clarice Lispector e Milton Hatoum. Das onze novelas dirigidas por Carvalho, seis foram escritas por
Benedito Ruy Barbosa (1931), que, assim como o diretor, deu grande destaque ao tema da vida rural
no Brasil.
O contexto dos anos 2000 é um momento singular na carreira do diretor, destacando-se por
suas experimentações estéticas, tanto no cinema quanto na televisão, e por formulações intelectuais
sobre a questão da identidade nacional. Essa foi a única década em que o Luiz Fernando não dirigiu
nenhuma novela, focando no lançamento de seu único longa-metragem e das séries televisivas.
Um dos elementos que chama atenção nesse contexto da obra do diretor está relacionado
aos estranhamentos causados pela estreia de LavourArcaica. Durante minha pesquisa de mestrado,
em que estudei o filme Quanto Vale ou é Por Quilo? (Sérgio Bianchi, 2005), assisti diversas obras
do contexto da chamada retomada9 , e, após a defesa da dissertação, assisti pela primeira vez
LavourArcaica. De imediato o filme rasgou com minhas interpretações sobre o cinema brasileiro dos
anos 2000. Nada naquele filme parecia se relacionar com as demais obras do período. Ismail Xavier
e Ilana Feldman, escrevendo sobre o evento de quinze anos do lançamento do filme, chamaram a
obra de corpo estranho:
Lavoura” nascia em 2001 como um corpo estranho face ao cenário do cinema brasileiro
de início do século, naquele momento marcado pelas estéticas do realismo e pelo
enfrentamento direto das questões sociais e urbanas nacionais em filmes como “O Invasor”
(2001), “Cidade de Deus” (2002), “Carandiru” (2003), “Ônibus 174” (2002) e “Notícias de
uma Guerra Particular” (1999) – que deram o tom do debate acerca do cinema do país
na imprensa e na academia. (...) Em “Lavoura”, nosso problema é arcaico, da ordem do
mito e das formações familiares afeitas a migrações mais recentes. Trata-se assim de
uma encenação lúgubre e agonística da própria ideia de cultura, com sua contraparte de
destruição, implicada no embate entre tradição e transgressão.10

Nesse curto trecho selecionado do texto, destaco dois elementos que vão pautar algumas
reflexões teórico-metodológicas: a ideia do filme enquanto um corpo estranho, e aqui penso nas
possibilidades de se analisar esse estranhamento a partir do conceito de anacronismo de Didi8
Luiz Fernando Carvalho não gosta do termo “adaptação”, preferindo sempre o conceito de diálogo. Isso pode
ser observado em diversas entrevistas que o diretor deu ao longo dos anos, já que a pergunta sobre essas relações entre
cinema e literatura foram recorrentes, especialmente ao longo dos anos 2000.
9
Considera-se por “retomada” as produções cinematográficas nacionais posteriores a crise de 1990-1993.
Segundo Melina Marson, o termo “Cinema da Retomada” não diz respeito a uma “proposta estética” ou a
um “movimento organizado de cineastas”, mas sim a um “ciclo da história do cinema brasileiro”,
vinculado à “política cultural baseada em incentivos fiscais para os investimentos no cinema”. MARSON,
Melina I. Cinema e Políticas de Estado: da Embrafilme à Ancine. São Paulo: Escrituras, 2009, p.11.
10
FELDMAN, Ilana. XAVIER, Ismail. Quinze anos depois, filme LavourArcaica ainda é corpo estranho. Artigo publicado
na Revista Folha em 16/10/2016. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/10/1822788quinze-anos-depois-filme-lavoura-arcaica-ainda-e-corpo-estranho.shtml>. Acesso em outubro de 2021.
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Huberman; e o “problema arcaico, da ordem do mito”, que pode ser analisado sob as perspectivas
propostas por Furio Jesi, onde as articulações entre os conceitos de mito, máquina mitológica e
materiais mitológicos nos auxiliam a pensar nos impactos da temática do mito na História.
3. Das leituras anacrônicas das imagens
Didi-Huberman, em Diante do tempo, escreve sobre o conceito de anacronismo partindo suas
interpretações sobre a leitura de um afresco (pano de pintura renascentista) do Convento de São
Marcos, pintado por volta do ano de 1440 por um frade dominicano chamado Beato Angelico. A
obra, na leitura de Didi-Huberman, não se encaixava na narrativa da história tradicional da arte
sobre o período. O desafio do texto seria, portanto, o de
(...) estabelecer uma arqueologia crítica dos modelos de tempo, dos valores de uso do
tempo na disciplina histórica que elegeu as imagens como seus objetos de estudo. Questão
tão vital, tão concreta e quotidiana - cada gesto, cada decisão do historiador, desde a
mais humilde classificação de suas fichas até as suas mais altas ambições sintéticas, não
dependem, cada vez mais, de uma escolha de tempo, de um ato de temporalização?11

Nesse sentido, Didi-Huberman parte sua análise da recusa dos historiadores com o
anacronismo, reconhecendo
(...) como valiosa a necessidade do anacronismo: ela parece interna aos próprios objetos
- as imagens - dos quais tentamos fazer a história. O anacronismo seria, assim, numa
primeira aproximação, um modo temporal de exprimir a exuberância, a complexidade, a
sobre determinação das imagens.12

Não pretendo aqui entrar no campo da futurologia. Considero que é cedo para dizer se o filme
Lavoura Arcaica vai despertar leituras semelhantes no campo da historiografia do cinema às que
Didi-Huberman faz do afresco de Fra Angelico. Mas, partindo de leituras que já foram feitas, como o
texto de Ismail Xavier e Ilana Feldman, podemos afirmar que ele já é visto por seus contemporâneos
como um corpo estranho. É possível que a imagem de LavourArcaica tenha ganhado certo destaque
justamente por esse estranhamento, que ainda hoje, quase 20 anos após sua estreia, ainda nos
parece um corpo estranho, anacrônico na cinematografia brasileiro. É justamente nessa singularidade
que repousa um grande potencial de reflexões no campo da História.
Peça dissonante num tabuleiro já desgastado por fórmulas mercadológicas, o filme só se
tornou viável graças a certos movimentos também estranhos aos jogos da indústria. Na produção
de um filme, dentro da lógica sistêmica, espera-se dele certo retorno financeiro, o que desperta na
sua elaboração uma pressão pela busca do público consumidor. O que possibilitou a produção de
LavourArcaica é uma dessas sintonias raras de se ver no mundo capitalista, quer dizer: como esperar
que, partindo de investimentos privados relacionados a herdeiros de instituições bancárias, um
filme possa ser produzido com liberdades raríssimas dentro do cenário nacional? E, de fato, quando
se investiga a produção do filme, o que temos é justamente isso: os irmãos cineastas João Moreira

11
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2015. p. 19
12
Idem. p. 22
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Salles e Walter Salles, cuja fortuna somada chega perto dos U$4 bilhões13, estiveram por trás da
produção do filme, dando a Luís Fernando aquilo que qualquer artista sonha em ter: liberdade. Há,
inclusive, uma história curiosa sobre essa questão. A rede francesa Canal Plus negociou a compra
dos direitos de transmissão do filme pelo valor de U$600 mil, exigindo em contrapartida um prazo de
lançamento e que o filme tivesse entre 1h30 e 1h50. O contrato, assinado pelo diretor e pelos irmãos
Salles, sócios da produtora Videofilmes, não foi respeitado. Luiz Fernando Carvalho finalizou o filme
com 3h40 e, auxiliado por Raduan Nassar, chegou em 2h50. A produtora buscou uma montadora
para diminuir o tamanho do filme, mas o resultado desagradou o diretor, e então ficou decidido que
o contrato com a rede francesa seria rompido. Sobre a questão, João Moreira Salles afirmou que:
Não houve a pretensa pressão de produtores argentários sobre um autor artista, até
porque eu e o Walter, que somos diretores antes de mais nada, aceitamos produzir o filme
sabendo que seria uma obra autoral. Houve sugestões nossas, sempre subjetivas, para
melhorar um filme que nós achávamos muito bom; elas não foram aceitas e prevaleceu a
vontade do Luiz Fernando.14

Partindo de Didi-Huberman, penso nas possibilidades de leitura da anacronia das imagens
fílmicas e anacronia do mercado que tornam possíveis esses projetos artísticos singulares. Utilizandose das palavras de Vinícius Honesko, busco esse caminho do jogar anacronicamente com os objetos
para compor sua análise:
Quase uma década após seu livro sobre Warburg, Didi-Huberman irá retomar (...) todo o
problema do saber histórico, do como posicionar-se, do como jogar anacronicamente para
desmontar, montar e remontar nossas imagens de modo a criar, a partir da visibilidade e
da temporalidade, sua legibilidade (fazer delas questão de conhecimento, não de ilusão).
Tirar da imaginação sua conotação negativa, sua ligação com a simples ilusão, com a
miragem: esse tem sido o trabalho de Didi-Huberman na última década. Imaginar, para ele
(e aqui, como p.ex. Giorgio Agamben ou mesmo Emanuele Coccia, resgata uma tradição
averroísta) não é abandonar-se às miragens de um reflexo, mas é a montagem de formas
plurais colocadas em correspondência, isto é, não algo deixado ao delírio subjetivo do
artista, mas um movimento – talvez o mais arriscado – do conhecimento; é a arriscada
operação de levar ao extremo o desencanto das imagens.15

Amparado por esses debates teórico-metodológicos, busquei as demais obras e entrevistas
de Luiz Fernando nos anos 2000 e percebi que havia ali, naquele recorte temporal, a possibilidade
de uma problemática que serve como base dessa pesquisa: como o diretor apresenta suas
interpretações sobre a identidade nacional e as articula em suas obras televisivas e cinematográficas
dos anos 2000 através de materiais mitológicos e de uma estética audiovisual autoral?
4. Das possíveis definições sobre o conceito de mito
A opção por trabalhar com materiais mitológicos parte de uma abordagem específica dentro
das perspectivas de análise dos mitos que, partindo de uma tradição germânica (e um tanto
deslocada do debate francófono estruturalista que chega no Brasil a partir de Claude Lévi-Strauss)
13
Informações do site da Forbes disponíveis em: <https://www.forbes.com/profile/walther-moreira-sallesjunior/#26ccbd54bf42 > e < https://www.forbes.com/profile/joao-moreira-salles/#1faccfbf265d>. Acesso em julho de
2020.
14
Notícia veiculada no jornal Folha de S. Paulo em 09/11/2001. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/
folha/ilustrada/ult90u18910.shtml>. Acesso em julho de 2020.
15
HONESKO, V. Resenha MÃOS AO ALTO: OLHOS ARMADOS. Revista Sopro, n° 56, agosto de 2011. p. 2.
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e seus desdobramentos na obra de Karl Kerényi, desemboca na conceitualização do conceito de
máquina mitológica do mitólogo italiano Furio Jesi (1941 – 1980).
Em um primeiro momento de sua carreira, Jesi estuda
as antigas mitologias e suas modernas sobrevivências (para retomar um termo
warburguiano que lhe era caro) na poesia e na literatura, na história das religiões, na
filosofia, mas também na cultura popular; estudará criticamente o método dos mitólogos e,
sobretudo em âmbito alemão, o modo como as figuras antigas podem ser representadas
em um contexto que já lhes é estranho, portanto, de maneira distorcida e perigosa.16

No começo dos anos 60, Jesi inicia as primeiras aproximações com o mitólogo húngaro Karl
Kerényi, tendo-o, a partir de então, como um mestre e com quem vai, nos próximos anos, iniciar uma
intensa correspondência17. Kerényi havia elaborado uma definição do mito dividido em duas esferas:
a do mito genuíno (a autêntica experiência mítica) e a do mito tecnicizado (“distorção instrumental dos
antigos mitologemas com fins de propaganda política18”). Com essa distinção, Kerényi percebia que
o mito já havia perdido aquilo que era tão importante aos antigos, ou seja: sua potência enquanto
verdade relacionada ao contato com o divino, cujo som de verdade, no mundo grego, encontrava-se
acima de qualquer outra imagem do real19.
Desse período de aproximação com o mitólogo húngaro, Jesi vai escrever dois livros:
Alemanha Secreta (1967) e um de seus mais conhecidos, a coletânea intitulada Letteratura e
mito, publicada em 1968, pouco antes do rompimento entre Jesi com seu mestre por divergências
políticas . Com o livro Spartakus, Jesi rompe teoricamente com Kerényi e, a partir de então, vai
começar a esboçar uma definição própria a respeito do mito. Anos depois, no ensaio de 1973 A festa
e a máquina mitológica, publicado depois no livro de 1979 Materiali mitologici. Mito e antropologia
nella cultura mitteleuropea, Jesi desenvolve o modelo da máquina mitológica (que já havia sido
apresentado na Leitura do “Bateau ivre”, nas páginas de Comunità, em 1972) que “radicaliza e então
substitui a noção kerényiana de tecnicização” . Na perspectiva de análise do mitólogo italiano,
não há uma substância do mito, mas apenas uma máquina que produz mitologias e que
gera a tenaz ilusão de selar o mito dentro das suas próprias e imperscrutáveis paredes.
(...)»a máquina mitológica é autofundante: coloca sua origem no fora de si que é o seu
interior mais remoto, o seu coração de pré-ser, no instante em que se põe em ato.20

Nesse mesmo livro de 1979 Jesi apresenta o texto Gastronomia Mitológica, articulando uma
analogia entre a culinária e a mitologia para desenvolver seu conceito de máquina mitológica. De
partida, Jesi assinala:
A finalidade da moderna ciência do mito ou da mitologia, a finalidade dos mitólogos
modernos, é esta: ter sobre a mesa algo muito apetitoso que, sem hesitação, dir-se-ia
vivo, mas que está morto e que, quando estava vivo, não possuía uma cor tão agradável.
A cor da vida não é uma prerrogativa muito frequente do que está vivo. O que está vivo
frequentemente não é muito comestível para nós e a cor da vida é, aos nossos olhos, a cor
16
CAVALLETTI, Andrea. Ler Spartakus. In__: JESI, Furio. Spartakus. Simbologia da revolta. São Paulo: N-1, 2018.
Trad.: Vinícius Honesko, p. 9.
17
Idem. p. 10
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Idem.
19
Idem, p. 49.
20
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blogspot.com/2011/09/o-talisma-de-furio-jesi.html>. Acesso em outubro de 2021.
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do que comemos com viva satisfação. O modelo “máquina mitológica” – já disse – é uma
receita útil para tornar os materiais mitológicos agradavelmente mortos, pulverizados pela
cor da vida, esplendidamente comestíveis. É preciso acrescentar, de fato, que se o que
está vivo frequentemente não é muito comestível para nós, também o que está morto e
aparece exatamente como morto não é muito apetitoso. A “máquina mitológica” é a receita
para preparar materiais mitológicos a fim de que apareçam sobre a mesa científica bem
mortos, mas também muito apetitosos.21

		É dessa analogia com a culinária que Jesi apresenta uma definição para os materiais
mitológicos:
Evidentemente, no entanto, as palavras do mestre Escoffier me deixaram de tal modo
hipnotizado com a sua precisão, com a exatidão das regras metodológicas que propõe, que
me fizeram cair num erro, aos meus olhos muito grave. A competência desse mestre me
fascinou tanto ao ponto de me fazer esquecer a minha norma metodológica fundamental:
eu disse “mitos” onde deveria ter dito “materiais mitológicos”. Edifiquei conscientemente
os muros que sempre deveria levantar entre o mito, não verificável na história e cuja
existência ou não existência não é predicável, e os materiais mitológicos, verificáveis na
história, materiais cuja existência é indubitável.22

		
A máquina mitológica, nesse sentido, pode ser compreendida como um quarto secreto cujo
centro não nos é acessível. O que nos chega – e que pode, enfim, se tornar objeto de nossas análises
– são apenas os materiais mitológicos.
Há, no centro da máquina mitológica, um quarto secreto: o que se encontra nos sonhos
e que muito provavelmente está vazio. Os garçons que, sem trégua, vêm e vão de lá
com as bandejas cheias, fingem não ser outra coisa que garçons, ainda que sejam
verossimilmente cozinheiros. E quando nós dizemos “os mitos” ao invés de “os materiais
mitológicos” fingimos acreditar em tal engano. Poder-se-ia agora perguntar se a máquina
mitológica pode verdadeiramente ser útil, dado que nos impõe um engano: engano no
qual fingimos acreditar. Ainda responderei: sim, pode ser útil como modelo gnosiológico,
uma vez que transpõe para o nível do seu engano mecânico, do seu engano funcional,
normativo da sua existência, o engano que K. Kerényi chamava de “tecnicização do mito”.
Assim fazendo, a máquina mitológica coloca nas nossas mãos, ao mesmo tempo, um
modelo gnosiológico e um espelho do nosso engano. Ambiguidade, claro. Mas depois
dessa forçada ambientação do leitor na linguagem da gastronomia, será fácil lembrá-lo
de que em francês “ambigu” [“ambíguo”] quer dizer também “repas froid, ou l’on sert à la
fois tous les mets et les desserts” (Larousse) [“refeição fria na qual se serve ao mesmo
tempo todos os pratos e sobremesas”], refeição na qual “les parfums, les couleurs et les
sons se répondent” (Baudelaire) [“os perfumes, as cores e os sons se correspondem”].
Assim, o leitor perdoará essa irrupção do Ambigu cômico num âmbito científico, o qual é
usualmente distante da comédia. 23

		
Assim, penso nas obras de Luiz Fernando dos anos 2000 enquanto permeadas por materiais
mitológicos que se relacionam e propõe projetos de identidade nacional para o Brasil contemporâneo.
O mito ancestral mencionado por Ismail Xavier e Ilana Feldman – ou, nas palavras de Furio Jesi, o
centro da máquina mitológica – não nos é acessível. Isso, contudo, não nos impede de buscar uma
compreensão de seus desdobramentos na sociedade contemporânea.
5. Do trabalho com as fontes audiovisuais e seus desdobramentos teórico-metodológicos
21
22
23

JESI, Furio. Gastronomia Mitológica. Trad: HONESKO, V. Revista Sopro, n° 52, julho de 2011. p. 6.
Idem. p. 7.
Idem. p. 9.
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Tendo em vista essas questões mencionadas até aqui, proponho uma metodologia de
estudos dos objetos audiovisuais que se utiliza das ferramentas da análise fílmica, sempre que estas
ajudarem a desenvolver a pergunta que norteia a pesquisa, ou seja: os pontos que serão ressaltados
na fonte são aqueles que tem potencialidade de fazer movimentar a problemática proposta. Nesse
sentido, as entrevistas concedidas pelo diretor sobre as três produções, bem como a fortuna crítica,
serão investigadas. Essas ferramentas da análise fílmica estão fundamentadas na articulação entre
a metodologia de alguns pesquisadores que se debruçaram sob o uso do cinema enquanto fonte de
pesquisa para a História no Brasil, tais como: Eduardo Victorio Morettin, Rosane Kaminski, Nezi
Heverton Oliveira, Leandro Rocha Saraiva, Maurício Cardoso e Ismail Xavier.
Ismail Xavier apresenta uma grande preocupação com o “foco narrativo”, em como a história
é contada, as implicações na escolha dos planos e movimentos de câmera, os enquadramentos,
a música. Em síntese, examinar “o trabalho do narrador é mergulhar dentro do filme para ver
como imagem e som se constituem, numa análise imanente que, ao caracterizar os movimentos
internos da obra, oferece instrumentos para discussões de outra ordem, particularmente aquelas
que nos levam ao contexto da produção do filme e sua relação com a sociedade.” Ismail influencia
diretamente a metodologia de Maurício Cardoso, que parte do argumento de que essas opções de
análise implicam em distintos níveis de abordagem, que vão da compreensão da estrutura formal
(construção das cenas, das sequências, o uso do som, a iconografia utilizada), o entendimento dos
princípios narrativos (tratamento dado aos personagens, focos narrativos), e a contextualização da
época de produção do filme (condições políticas, esquemas de produção, trajetória do diretor).
Outro aspecto importante para a metodologia, apontado por Maurício Cardoso, é a questão
da relevância no modo de representação histórica do filme, onde se faz necessário observar “a
definição dos personagens (a caracterização, a trajetória), a ambientação da época, as referências
aos fatos, a valorização ou não de determinados processos sociais.”
Dessa forma, o modelo analítico utilizado deverá seguir alguns pontos fundamentais, a saber:
a observação da estrutura do filme, percebendo o modo como são construídas as cenas, a relevância
da fotografia, do som, enfim, dos aspectos técnicos que envolvem a estética do filme; o estudo da
narrativa, dos diálogos, da linguagem e da construção psicológica dos personagens; extrapolando a
obra em si (e, por vezes, extrapolando também aquilo que o autor queria que sua obra fosse), a análise
da fortuna crítica, que nos leva até a opinião que seus contemporâneos tiveram a respeito do filme
nos veículos de imprensa, percebendo seus impactos – negativos ou positivos - e potencialidades
reflexivas na sociedade que o recebe; e, por fim, uma análise contextual, inserindo o autor tanto nos
problemas referentes à concepção de cinema e arte do período quanto às questões problemáticas
político-sociais, percebendo dessa forma seus posicionamentos estéticos, políticos e ideológicos.
A partir desses elementos que levam em conta não apenas o filme, mas todo o seu entorno, penso
na possibilidade de se compreender com mais clareza as propostas de Luiz Fernando quanto a sua
ideia de uma identidade nacional.
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IMAGENS CRUZADAS: IMAGINÁRIOS DO CORPO MASCULINO
EM AMORES IMAGINÁRIOS, DE XAVIER DOLAN
Rafael Alessandro Viana 1

RESUMO: Partindo da ideia de que as imagens pensam e possuem um poder de ideação (Samain,
2012), este trabalho tem como objetivo explicitar o cruzamento de imagens como dispositivo
de análise fílmica, a partir do cotejo, da comparação, da colagem das imagens eróticas do corpo
masculino no filme Amores Imaginários (2010), de Xavier Dolan, com imagens de diferentes
períodos da História da Arte, a fim de que um pensamento sobre a erótica do corpo masculino
possa ser delineado a partir das próprias imagens. O objetivo é evidenciar que a poética da
corporeidade erótica masculina no cinema está assentada sobre uma longa história e ativa uma
profunda memória discursiva mitológica que perpassa séculos da História da Arte no Ocidente,
adensando um imaginário cultural do corpo erótico masculino que remonta à figura de Eros. Além
disso, serão analisadas cenas específicas com o objetivo de elucidar uma possível autoconsciência
dessa imagética dentro da narrativa, quando a própria forma do filme propõe esse cruzamento de
imagens a partir de seus recursos de linguagem, como a montagem.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Cruzamento de imagens; Amores Imaginários.

1 INTRODUÇÃO
A partir do cruzamento de imagens, procedimento analítico apresentado por Etienne Samain
em Como pensam as imagens (2012), propomos um olhar para como se constrói a imagética do
personagem Nicolas, ao longo do filme Amores Imaginários, dirigido por Xavier Dolan, recuperando a
iconografia de Eros, tanto em sua produção artística estatuária e pictórica quanto em sua literatura
mitológica. Para isso, partimos de um pensamento acerca das imagens e do imaginário, apresentando
o dispositivo de Samain como um método capaz de revelar as sobrevivências das imagens, seus
diálogos e paridades.
Em seguida, antes de realizarmos o cruzamento de imagens com o longa-metragem,
propomos um gesto de emersão das imagens de Eros das profundezas do nosso imaginário a partir
de uma revisão de sua iconografia, que se revela na literatura, na escultura e na pintura, a fim de
verificar seus ecos e discordâncias. Trata-se de um gesto fundamental para estabelecermos com
qual imagética de Eros trabalharemos no cruzamento de imagens de Amores Imaginários, uma vez
que a transposição da mitologia grega para a cultura romana promoveu iconografias díspares a Eros
(na Grécia) e Cupido (em Roma).
1
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A partir da análise de cenas de Amores Imaginários, notaremos, ainda, como existe um gesto
autoconsciente da própria montagem do filme em realizar um cruzamento de imagens relacionando
Nicolas a um erotismo grego clássico. Por fim, realizaremos o cruzamento de imagens do personagem
com a imagética de Eros anteriormente apresentada e verificaremos ainda como essa iconografia
é absorvida pelo longa-metragem e até mesmo descontruída posteriormente, de acordo com os
interesses do enredo.
2 IMAGENS EM CRUZAMENTO
No artigo As imagens não são bolas de sinuca. Como pensam as imagens, de Etienne Samain
(2012), o autor apresenta o cruzamento de imagens como um dispositivo de análise das imagens.
Samain, que dedica sua pesquisa à antropologia visual, defende em seu artigo que toda imagem é
“uma forma que pensa”:
Independente de nós – autores ou espectadores – toda imagem, ao combinar nela um
conjunto de dados sígnicos (traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas
pontuações sensíveis e sensoriais), ou ao associar-se com outras(s) imagem(ns), seria ‘uma
forma que pensa’ (SAMAIN, 2012, p. 23).

O autor vê no cruzamento de imagens uma maneira de fazer com que elas tenham um
pensamento próprio: “a imagem teria ‘vida própria’ e um verdadeiro ‘poder de ideação’ (isto é, um
potencial intrínseco de suscitar pensamento e ‘ideias’) ao se associar a outras imagens” (SAMAIN,
2012, p. 23). E assim como numa frase verbal, em que a associação de palavras é capaz de despertar
e promover ideias ou ideações, as imagens teriam o mesmo poder ideativo ao passarem por uma
curadoria que propõe uma interação, um cruzamento entre elas.
Com esse gesto curador seria possível desvelar paridades e evidenciar diálogos entre as
imagens, as quais, para Samain, representam “memória de memórias, um grande jardim de arquivos
declaradamente vivos” (SAMAIN, 2012, p. 23), arquivos que além de vivos, possuem uma capacidade
de “sobrevivência”, ou “supervivência”, o que permite que eles renasçam e sejam reconhecidos – se
olharmos com atenção – em outras imagens.
Numa outra perspectiva teórica, e a partir de outros referenciais, é possível expandir a
percepção da memória das imagens para aquilo que Michel Foucault irá chamar, dentro do campo
dos estudos do Discurso, de um “já dito”. O cruzamento de enunciados imagéticos, por exemplo,
poderia evidenciar em uma imagem contemporânea um “dito” (ou “visto”), que se refere a um “jádito” (ou “já-visto”) de uma imagem anterior.
[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que este já-dito não
seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um “já-mais-dito”, um
discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o
vazio de seu próprio rastro (FOUCAULT, 2005, p. 28).

Este paralelo da imagem com a ideia foucaultiana do “já dito” do discurso é possível uma vez
que, segundo Samain, “toda imagem pertence a um tempo muito profundo, quase imemoriável.
Tempo muito longínquo, tempo mítico que, por assim dizer, a fecundou, ‘formou-a’ lentamente e
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permanece capaz de fazê-la renascer e reviver um dia” (SAMAIN, 2012, p. 33). E o cruzamento
de imagens poderia auxiliar o antropólogo visual a retroceder, escavar, para buscar em imagens
anteriores (no “já-visto”) os fantasmas que se repetem, que sobrevivem.
Esse “trabalho de memória” das imagens é comparado pelo autor ao “trabalho do mar”. Na
analogia, Samain resgata o movimento das ondas, do fluxo e do refluxo, e dos seus mistérios e
segredos que se escondem em suas profundidades, que, tal qual na imagem, ficam adormecidos nas
profundezas, mas que podem emergir a qualquer momento.
O dispositivo do cruzamento de imagens proposto por Samain pode ser ainda aproximado ao
“método de convergência”, de Gilbert Durand – antropólogo que se dedica ao estudo de uma cultura
do imaginário – quando trata dos isomorfismos nas imagens:
Para delimitar os grandes eixos desses trajetos antropológicos que os símbolos constituem,
somos levados a utilizar o método pragmático e relativista de convergência que tende a
mostrar vastas constelações de imagens, constelações praticamente constantes e que
parecem estruturadas por um certo isomorfismo dos símbolos convergentes. (DURAND,
2012, p. 42)

Nessas constelações, as imagens se organizam ao redor de um núcleo, um ponto de união,
convergência. E essa convergência de determinados símbolos só é possível porque os símbolos “são
desenvolvidos de um mesmo tema arquetipal, porque são variações sobre um arquétipo” (DURAND,
2012, p. 43). Isto é, são desdobramentos de um discurso, ou de uma imagem pré-existente - um jádito, um já-visto.
O imaginário, para Durand, não privilegia apenas imagens já produzidas, fechadas, mas leva
em consideração também aquelas que ainda serão produzidas por uma determinada sociedade.
Desta forma, esse museu ou constelação de imagens, que é o imaginário, está em construção e
aberto para que novas imagens possam retornar e reincidir na cultura, em diferentes contextos,
como na produção cinematográfica contemporânea. Assim, antes de ir ao filme, buscando provocar
as ressurgências da imagem, vamos fazer emergir das profundezas do imaginário cultural ocidental
imagens de Eros.
3 IMAGINÁRIOS DE EROS
Não há uma narrativa única para a origem de Eros dentro da literatura mitológica, e a ele sequer
foi dado um protagonismo nas histórias de outros deuses. A narrativa literária mais canônica de Eros
talvez seja a contada por Lucio Apuleio, que no século II d.C. (um período relativamente recente, em
comparação com outras narrativas mitológicas) escreveu O asno de ouro (ou Metamorfoses).
No texto, o mito de Eros e Psiquê é narrado por uma personagem que conta que, segundo o
mito, Vênus (Afrodite) pede a seu filho Cupido (Eros) que realize uma vingança em seu nome: atingir
com suas setas do amor uma moça chamada Psique, uma bela mortal que recebia honrarias dos
homens de outros reinos e cidades por sua beleza. Irritada com essa adoração a uma mortal, Afrodite
pede que seu filho faça com que a donzela se apaixone ardentemente pelo ser mais miserável do
mundo. O que ela não esperava era que Eros iria se ferir acidentalmente com a própria flecha e se
apaixonaria por Psique.
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Escondido de sua mãe, Eros leva então Psique para viver em seu palácio, e impõe a condição
de que a moça não poderá vê-lo, para assim preservar sua identidade. Com inveja das riquezas do
palácio, as irmãs de Psique a fazem acreditar que seu marido na verdade é um dragão e sugerem à
irmã um plano para seu assassinato.
Enquanto seu marido dormia, Psique acendeu um candelabro em uma mão e em outra
segurava uma navalha, mas antes de feri-lo reconheceu o deus do amor:
Mas logo, por mais esgotada, por mais lânguida que estivesse, contemplar a beleza do
divino rosto restituiu-lhe o ânimo. Viu uma cabeça dourada, uma nobre cabeleira inundada
de ambrosia. Sobre um níveo pescoço e faces coradas, erravam cachos, graciosamente
enrolados, que caíam uns para a frente, outros para trás, e tão vivo era o seu brilho que fazia
vacilar a própria luz da lâmpada. (APULEIO, 1963, p. 99).

Ao tocar suas flechas, com curiosidade para descobrir se eram agudas como diziam, Psique
feriu-se e ficou ainda mais apaixonada pelo deus. Enquanto o beijava, atônita de amor, derrubou
uma gota do azeite fervendo no ombro direito de Eros, que se levantou e partiu voando para o céu,
triste com a traição de sua amante.
Eros retorna infeliz à sua mãe, que o recebe com insultos após descobrir que havia
desobedecido suas ordens, e Psique passa a procurá-lo. Incapaz de encontra-lo, ela se apresenta
à Afrodite, pedindo benevolência. A deusa humilha a jovem e exige que ela cumpra trabalhos que
coloquem sua vida em risco. Após a terceira tarefa, Eros, recuperado de sua dor, intercede a Zeus
(Júpiter) por sua amada. À Psique é oferecido o vinho dos deuses, que a torna imortal, e seu laço de
matrimônio com Eros é oficializado.
Na história de Apuleio, temos alguns indícios de uma iconografia do personagem, como
suas asas, arco e flecha, rosto belo e jovem, cabelos cacheados e dourados. Iconografia que se
fazia presente também na produção estatuária, como na cópia romana do Eros Centocelle, que foi
atribuída a Praxiteles, e também em Eros e Psique (1787-1793), de Antonio Canova, que remonta o
momento do reencontro dos amantes, quando Eros toma Psique em seus braços.

(Figuras 01, 02, 03 e 04: Eros Centocelle, atribuída a Praxiteles, Eros e Psique, de Antonio Canova, Vênus e Cupido, de
Pierre Delafontaine e A Educação de Cupido, de Correggio).

E assim como há uma divergência literária sobre a origem de Eros, existe também uma
divergência quanto à sua representação imagética ao longo dos anos. Na “transposição” da mitologia
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grega para a cultura romana, onde podemos quase sempre estabelecer paralelos entre diferentes
deuses, Eros se manifesta como Cupido. Nas palavras de Cláudio Moreno, “Eros, o deus grego, o
belo jovem casado com Psiquê, foi substituído por Cupido, que era um menininho rechonchudo,
com a aparência inocente de nossos anjinhos de calendário” (2008, n.p).
Essa figura, que se origina de um deus pagão, vai até mesmo ser incorporada e popularizada
como um artefato decorativo da arte sacra. O putto deriva dessa representação infantil de Eros,
como uma criança gordinha, com asas, rosto rosado e inocente: “O putto surgiu no fim do século XVI,
e, sem a menor dúvida, representou uma revivescência do Eros helenístico. O tema da criança nua
foi logo extremamente bem recebido, até mesmo na França, onde o italianismo encontrava certas
resistências nativas” (ARIÈS, 1981, p. 25).
Apesar dessa imagética dupla que a tradição artística cultivou de Eros e Cupido, nos
interessa, no cruzamento de imagens, uma iconografia de um Eros jovem, belo e rebelde, tal qual
proposta por Praxiteles e Antonio Canova. E será essa imagética que trabalharemos ao analisar o
longa-metragem.
4 CRUZAMENTO DE IMAGENS E (AMORES) IMAGINÁRIOS
Antes de montarmos o cruzamento de imagens que relaciona a imagética de Eros ao filme
Amores Imaginários, propomos a análise de um outro cruzamento interno, realizado pelos próprios
recursos de linguagem do longa-metragem.
Durante uma festa, em que estão presentes os três protagonistas – os amigos Francis (Xavier
Dolan) e Marie (Monia Chokri), além de Nicolas (Niels Schneider), objeto da paixão dos dois –, o
tempo é dilatado em uma câmera lenta e a iluminação do ambiente passa a piscar, promovendo
instantes de completa escuridão na tela. E são nesses espaços escuros que a montagem do filme
encontra sua própria maneira de realizar um cruzamento de imagens.
Enquanto Nicolas dança em câmera lenta e a luz trepida, são intercaladas imagens outras,
que não dizem respeito àquela diegese. São recortes de fotografias que exibem fragmentos de
esculturas gregas clássicas, como o Davi, de Michelangelo. Esses fragmentos colocam em destaque
seus olhos, torço, pênis.
Existe, então, um gesto do próprio filme em relacionar Nicolas a essas esculturas clássicas, o
que demonstra uma autoconsciência iconográfica da construção imagética do personagem em cena
e direciona o espectador a essa associação de imagens, lembrando-o de que ali está presente um
“trabalho de memória”, que recupera essas imagens sobreviventes, tal qual apontado por Samain.
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(Figuras 05 e 06: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan)

(Figuras 07 e 08: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan)

Mas para além desse cruzamento realizado pelo próprio filme, propomos também uma
associação de imagens, que se limita agora à representação de Eros na arte ocidental. E nesse
gesto curador, ao selecionar, aproximar e cruzar as imagens, pretendemos relevar as “memórias de
memórias” que se manifestam na imagética de Nicolas, e como essa imagética pode ser lida como
uma sobrevivência de uma iconografia de Eros.
Nesse cruzamento, a argumentação se constrói nas imagens e pelas imagens, e não por
palavras. Essa reflexão retoma em parte a vontade de Aby Warburg ao propor “uma história da arte
sem palavras” em seu Atlas Mnemosyne - trabalho que inspirou o pensamento de Samain acerca do
cruzamento de imagens.

(Figuras 09, 10, 11 e 12: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan, e Eros Farnese, autoria
desconhecida, 350 a.C.)
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(Figuras 13 e 14: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan, e L’Amour tourmentant l’âme, de Augustin
Dumont, 1827)

(Figuras 15 e 16: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan, e estátua em bronze de Eros
dormindo, autoria desconhecida, século III a.C.)

(Figuras 17 e 18: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan, e Eros deixando Psique, de Rudolph Tegner,
1920)

E esses paralelos podem ser desdobrados. Podemos ainda pensar como a construção do
personagem de Nicolas dentro do enredo também nos remete à mitologia de Eros, como esse
deus travesso, que causava temor nos mortais e até mesmos nos outros deuses, ao provocar suas
paixões, e como seu desenvolvimento dentro da narrativa parece estar diretamente conectado à sua
construção imagética. Isto é, como nós, como espectadores, vemos Nicolas pelo olhar apaixonado
de Marie e Francis, e como existe uma desconstrução desse olhar e, consequentemente, dessa
imagética.
Nossa primeira visada de Nicolas parte de uma câmera subjetiva, que pelo posicionamento
do enquadramento e certa instabilidade na imagem emula o olhar de Marie e Francis. Enquanto
os dois amigos e nós, como espectadores, estamos sendo apresentados ao personagem, o tempo é
dilatado em uma câmera lenta, que decompõe os movimentos de Nicolas fumando, rindo e mexendo
em seus cabelos. E o gesto Marie e Francis de virar a cabeça para olhar para o personagem, segundos
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antes da cartela com o nome do filme tomar o quadro, demarca o que Robert McKee define como
o incidente incitante de um enredo: “o primeiro grande evento da narrativa, (...) a causa primária de
tudo o que segue” (MCKEE, 2013, p. 173).
É a partir daí que se estabelece essa comunhão de Marie e Francis com o espectador de
seu olhar apaixonado para Nicolas – na câmera subjetiva, na dilatação do tempo que decompõe os
movimentos do personagem. É dessa forma que a linguagem do longa-metragem atinge a audiência
com suas flechas de Eros, fazendo com que nós também nos apaixonemos pelo personagem, assim
como os dois amigos.
Então, duas frentes parecem operar com o objetivo de despertar essa paixão ou desejo no
espectador: a linguagem cinematográfica, que utilizará seus recursos de montagem, iluminação e
até mesmo trilha sonora para deificar Nicolas em sua mise-en-scène, e a iconografia do personagem,
que é capaz de ativar nosso imaginário cultural, mobilizando “memórias de memórias”, que uma vez
já foram esculturas, pinturas, mitos, e que agora se manifestam nesse personagem.

(Figuras 19 e 20: Frames cruzados de Amores Imaginários, de Xavier Dolan)

Ao cruzarmos imagens dentro do próprio filme, fica evidente que na última cena, por exemplo,
quando Nicolas já não tem mais poder algum sobre os dois amigos que parecem “curados” de sua
paixão, aquela deificação presente no regime de produção de imagens do personagem parece
regredir.
Seus cachos, que antes reluziam na luz, agora parecem escuros e estão presos debaixo
de uma touca. A iluminação passa a destacar suas linhas de expressão e até mesmos espinhas e
manchas que antes não estavam evidentes. A mise-en-scène toma de Nicolas suas flechas de Eros,
quando desconstrói sua imagética pelos recursos de linguagem que antes o deificavam. Por fim, o
personagem está humanizado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe em Amores Imaginários um gesto de recuperação de uma iconografia clássica – revelado
pelo cruzamento de imagens -, que remete à imagética de Eros, materializada em obras de arte a
partir de sua literatura mitológica e que está bem assentada em nosso imaginário. Esse gesto se
manifesta tanto na figura de Nicolas, quanto nas articulações de linguagem do filme, quando em
movimento declarado de revelar essa recuperação de memórias, opta por cruzar imagens em sua
montagem – a partir de uma alternância entre o “visto” e o “já visto”.
Essa emersão de imagens do passado, já adormecidas nas profundezas, parece ainda estar
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a serviço do desenvolvimento do enredo, quando a mise-en-scène, responsável por nos mostrar
Nicolas, opera de formas distintas em determinados pontos da narrativa, variando entre uma
imagem deificada do personagem – que potencializa sua iconografia sobrevivente de Eros e faz
com que o espectador, assim como os protagonistas, se apaixonem por Nicolas –, e uma imagem
humanizada – que toma suas flechas e reduz seus “poderes”, mantendo assim uma coesão entre o
desenvolvimento do enredo e o regime de produção de imagens.
É a partir das imagens e pelas imagens que essa análise é possível. O dispositivo do
cruzamento de imagens de Samain se confirma como um método capaz de revelar as sobrevivências
das imagens, seus diálogos e paridades que pode ser aplicado aos estudos cinematográficos, tanto
abrindo o filme para interações com imagens externas, quanto propondo um confronto de imagens
de dentro do próprio filme – em um gesto poético, como o realizado por Dolan em sua montagem,
ou em um gesto de análise, como o desta pesquisa.
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REPRESENTAÇÕES DA DITADURA NAS ADAPTAÇÕES DE SÃO BERNARDO (1972) E ELES
NÃO USAM BLACK-TIE (1981)
João Vitor Moreno Brunieri1
RESUMO: Esta pesquisa é parte de um projeto de Mestrado e tem como objeto de estudo os
filmes São Bernardo e Eles Não Usam Black-tie, ambos dirigidos por Leon Hirszman em 1972 e 1981,
respectivamente, e em ambos os casos, são adaptações de obras consagradas da literatura e
dramaturgia nacionais. O objetivo é compreender como o processo de abertura política do final da
ditadura pode ser compreendido a partir das obras, já que foram feitas em contextos bem distintos
- uma no auge da repressão, e a outra no início da redemocratização. Como há um limite de páginas
para publicação no evento, decidimos focar a análise em apenas um dos filmes trabalhados na
dissertação, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento. O filme será Eles Não Usam Black-tie,
já que nele é possível identificar os principais pontos pesquisados no trabalho, e também por ser
uma reflexão sobre a arte “nacional-popular” dos anos 1950 e início de 1960.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; história; adaptação literária.
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Eles Não Usam Black-tie foi dirigido por Leon Hirszman e lançado em 1981. A obra é baseada
em uma peça de Gianfrancesco Guarnieri, encenada pela primeira vez em 1958. O foco desta
análise é sobre como a adaptação faz alterações no texto original, ao mesmo tempo em que mantém
elementos básicos, buscando um diálogo com o tempo presente e refletindo as contradições e
disputas internas no campo da esquerda em um momento de abertura política e redemocratização.
Esta é uma obra em diálogo direto com acontecimentos recentes e de repercussão nacional:
as greves metalúrgicas que marcaram o início de uma reorganização civil de oposição ao regime
militar, já no poder há quase duas décadas e que enfrentava uma crescente crise econômica. Ao
mesmo tempo, o filme é na verdade uma adaptação de uma obra escrita em um outro contexto, em
um período de democracia e crescimento industrial.
Esta complexidade particular será um dos focos principais da análise, bem como a maneira
como o cineasta utiliza elementos de linguagem audiovisual para ilustrar seus pontos de vista e
defender uma linha de pensamento específica dentro da esquerda da época, que não era consenso.
2. A PEÇA
Gianfrancesco Guarnieri escreveu a peça Eles Não Usam Black-tie ao longo do ano de 1955,
quando tinha pouco mais de vinte anos de idade, e a viu encenada pela primeira vez em 1958, pelo
tradicional Teatro de Arena. Guarnieri era ligado ao Partido Comunista, que vivia na ilegalidade desde
1946, mas mantinha forte influência nos meios intelectuais, acadêmicos e artísticos (NAPOLITANO,
2017).
A peça acompanha uma família pobre que mora em um morro na cidade do Rio de Janeiro: o
pai (Otávio), a mãe (Romana), o filho mais novo (Chiquinho) e o filho mais velho (Tião), que logo no
1
Formado em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); especialista em Literatura Contemporânea
pela Faculdade de Educação São Luís; mestrando em História Social na Universidade Estadual de Londrina (UEL);
professor de Montagem e Crítica Cinematográfica na Unicesumar (Maringá); e-mail: joaovitormoreno97@gmail.com

228

início fica noivo da namorada (Maria) quando descobre que ela está grávida. Pai e filho trabalham
em uma fábrica em que os trabalhadores decidem fazer uma greve por aumento de salários. O pai,
militante de esquerda, adere à greve, mas o filho, preocupado em perder o emprego e com visão
mais individualista, decide não participar e vai trabalhar, fazendo com que o pai o expulse de casa.
A estrutura da peça é divida em três atos, com duas cenas cada:
Ato 1: (cena 1) Tião e Maria chegam em casa, ela anuncia a gravidez, eles ficam noivos, há
diálogo com os pais e o irmão; (cena 2) festa de noivado, outros personagens são apresentados,
dentre eles Bráulio, também funcionário da fábrica e amigo de Otávio, que chega e anuncia a greve
para o dia seguinte.
Ato 2: (cena 1) no dia seguinte, Tião combina com Jesuíno, outro funcionário, de furar a greve;
(cena 2) Tião deixa Maria em casa após um dia no parque.
Ato 3: (cena 1) Tião sai antes de Otávio para ir trabalhar, sem dizer que vai furar a greve,
Maria anuncia a gravidez para Romana, Tião chega, Bráulio conta que ele furou a greve e que Otávio
está preso, Romana vai até a delegacia; (cena 2) Otávio retorna para casa, expulsa Tião, Maria não
aceita ir com ele pois não quer deixar seus amigos e família no morro, Otávio diz que um dia ele deve
voltar.
Eles Não Usam Black-tie foi amplamente elogiado no meio da crítica especializada da
época. Delmiro Gonçalves, por exemplo, defendeu que a obra iria ficar marcada na história do
teatro brasileiro como a “primeira peça séria escrita sobre as favelas cariocas” (Folha da Manhã 27/2/1958). Paulo Francis, na Revista Sr., em janeiro de 1960, disse que a obra marcava “o despertar
da geração de hoje” (Revista Sr - janeiro/1960).
A peça seguia a temática do “nacional-popular”, que a partir da década de 1950 era tida como
o ideal a ser seguido pelos militantes do Partido Comunista.
O nacional-popular seguia uma linha de “emoção-consciência-catarse-resistência”, e deveria
ter como objetivo a formação de “um idioma cultural comum, transregional e policlassista em
diálogo com elementos estéticos ou obras estrangeiras incorporadas pelas elites nacionalistas”
(NAPOLITANO, 2017, p. 21)
Ou seja, as obras nacionais deveriam se aproveitar de estruturas já consagradas pela indústria
cultural estrangeira e, portanto, de fácil aceitação pelo grande público, para a partir daí incluir
discussões temáticas nacionais que estimulassem a consciência de classe. Nesse sentido, Eles Não
Usam Black-tie é uma obra bastante representativa desta corrente de pensamento artístico, já que
possui uma estrutura clássica de três atos, busca um vocabulário informal e próximo da linguagem
cotidiana, ao mesmo tempo em que traz para discussão questões políticas sobre desigualdade social
e exploração do trabalho.
Ainda assim, não deixa de ser uma obra escrita através de um olhar externo. Garnieri nunca
viveu nos morros cariocas, e a visão da classe trabalhadora pobre ao longo da trama não deixa de ser
romantizada, como fica claro em um diálogo entre Tião e Maria, onde esta fala sobre como todos ali
formam uma comunidade unida e com senso familiar. Tanto que a “punição” dada ao protagonista
por trair seus companheiros é justamente ser obrigado a se mudar, deixar para trás aquele ambiente
de fraternidade (como Romana diz em certo momento, ele iria perceber que “é melhor passar fome
entre amigos do que entre estranhos”).
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Além disso, a própria organização dos trabalhadores em torno da greve é idealizada, já que
a paralização é um sucesso e os funcionários têm suas reivindicações atendidas. E apesar de Otávio
ser preso, ele já é solto no mesmo dia e volta para casa e sua família.
Essa visão romântica da classe trabalhadora, consciente da exploração e da necessidade de
se organizar, é bastante comum no teatro da década de 1950 e no cinema pré-1964. O próprio Leon
Hirszman, que décadas depois adaptaria Eles Não Usam Black-tie, começa sua carreira com um curta
chamado Pedreira de São Diogo (1962), que compunha o longa Cinco Vezes Favela, e que trazia uma
visão parecida: um grupo de trabalhadores se recusa a cumprir uma ordem injusta do patrão que
significaria destruir várias casas em um morro de favela.
Isso certamente se deu pelo contexto político que o país viva: um período de democracia,
onde grupos representativos puderam se organizar, havia liberdade de imprensa e um sentimento
de contestação na sociedade civil, que fez com que as eleições de 1950, 55 e 60 fossem sempre
vencidas por candidatos oposicionistas.
Nas palavras de Reinaldo Cardenuto, nas peças e filmes daquele período, “a constante está em
um popular que, mesmo sofrendo derrotas na ficção, carrega em si traços de um heroísmo sacrificial
e exemplar, além da essência de uma cultura considerada por aquela esquerda como originalmente
brasileira” (2021, pp. 63-64).
O povo seria então um agente histórico e revolucionário, refletindo muito mais um desejo da
esquerda intelectual do que uma realidade, como ficou claro depois do golpe de 1964.
3. AS ARTES DURANTE O REGIME MILITAR
Pouco antes do golpe, ainda na década de 1950, surge no cinema brasileiro o movimento que
ficou conhecido como Cinema Novo.
Formado por jovens cineastas, em sua maioria pertencentes à classe média, engajados
politicamente e que buscavam dois pontos principais: uma linguagem audiovisual autenticamente
nacional, que não tivesse como modelo o espetáculo norte-americano, como era comum nas
produções nacionais da época; e também a necessidade de falar sobre temas e problemas próprios
do Brasil, como a exploração no campo, as dificuldades vividas nas periferias dos grandes centros
urbanos, etc. (XAVIER, 2007)
Um dos filmes que marca o início do movimento é Rio, 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos,
feito em 1955, mesmo ano em que a peça Eles Não Usam Black-tie foi escrita. O longa acompanha
meninos de um morro carioca que tentam ganhar algum dinheiro vendendo amendoim em um dia de
jogo. A paisagem periférica filmada em locações reais, muito influenciado pelo cinema neorrealista
da Itália, representou uma visão diferente do padrão cinematográfico da época.
Filmes como Cinco Vezes Favela, Barravento, Deus e o Diabo da Terra do Sol, Ganga Zumba, Vidas
Secas e Os Fuzis foram feitos no início da década de 1960 e chamaram a atenção em festivais ao
redor do mundo, com uma linguagem sofisticada e original, com temáticas sociais (DESBOIS, 2016).
Com o golpe militar de 1964 e o apoio que recebeu de setores da sociedade civil e da classe
média, o cinema passa a deixar de lado a visão de povo pronto para revolução, que não condizia com
a aparente apatia com que o golpe foi recebido, e passa a se concentrar mais em personagens de
classe média e cenários urbanos (XAVIER, 2014).
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Entre 1964 e 1968 ou seja, ainda antes do AI-5, filmes como O Desafio, O Bravo Guerreiro,
Terra em Transe, São Paulo Sociedade Anônima e A Opinião Pública deixam o rural de lado e vão para
as cidades, retratando a alienação das classes médias e refletindo sobre o papel do intelectual na
sociedade. Leon Hirszman, que tinha começado a carreira com filmes sobre o poder de organização
dos trabalhadores, também segue esse caminho dirigindo uma adaptação de Nelson Rodrigues, A
Falecida (1965), que explora a alienação urbana nos subúrbios do Rio.
Com o AI-5, em dezembro de 1968, e o aumento da repressão política e censura por parte
da ditadura (a censura do período 64-68 era feita com base em uma lei já existente), o cinema
respondeu com filmes mais alegóricos que não tratavam diretamente de assuntos políticos, embora
trouxessem visões críticas claras. Alguns títulos desta leva são Macunaíma, Os Deus e os Mortos e
Como Era Gostoso Meu Francês.
Neste meio tempo, em 1969, o governo cria a Embrafilme, órgão estatal que iria produzir
e distribuir os filmes nacionais. Em parte, a criação da empresa, que era de capital misto e tinha
participação nas bilheterias, se deu como uma aposta econômica, já que os filmes eram um produto
de exportação e havia legislação interna que exigia cota de tela para filmes nacionais, mas era também
uma tentativa de controlar a temática das produções, buscando discussões mais “inofensivas”, que
falassem sobre a história “oficial” do país, adaptações de obras já consagradas, ou propostas mais
próximas do cinema americano.
Ao longo da década de 1970, embora houvesse produtores e distribuidores independentes,
a Embrafilme foi responsável por uma relação bastante complexa e contraditória entre Estado
e cineastas: se por um lado muitas obras eram cesuradas e diretores como Glauber Rocha, Cacá
Diegues e Rogério Sganzerla tiveram que viver no exílio, por outro, o governo investia na produção
nacional e buscava algum controle criativo.
Mas vale lembrar, que mesmo com as propostas dirigistas, não é possível afirmar que o
cinema produzido pela Embrafilme tenha sido um “cinema oficial” ou de propaganda, como ocorreu
em vários regimes autoritários como o alemão da década de 1930 ou o russo pós-revolução. Filmes
como Os Inconfidentes (sobre Tiradentes) ou São Bernardo (adaptação do livro de Graciliano Ramos),
ambos de 1972, partem de histórias consagradas para criar paralelos com a realidade presente e
criticar o autoritarismo e a ganância dos militares.
Segundo Pierre Bourdieu (1992), um “campo” artístico para se consolidar passa por três
estágios, e todos eles o cinema brasileiro cumpria na década de 1970: sua constituição como esfera
autônoma (consolidado entre os anos 30 e 50, principalmente através da realização dos Congressos
de Cinema, em 1952 e 53), a emergência de uma estrutura dualista (disputas internas entre
ortodoxos e heterodoxos, que no cinema ocorreu com o início do Cinema Novo, e sua contraposição
em relação ao cinema industrial que era tentado até então), e a constituição do mercado de bens
simbólicos (consolidado entre o fim da década de 1960 e início da de 1970, quando se inicia a melhor
fase da relação entre cinema brasileiro e público).
Já no teatro, ao longo da década de 1960, houve um embate claro entre os dramaturgos
ligados ao Partido Comunista, que tinham o “nacional-popular” como base, eram contra a luta
armada, e a favor de uma revolução “por etapas”, e uma nova geração, que propunha uma estética
mais agressiva, que quebrasse paradigmas e fosse mais experimental - essa corrente tem como
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representante máximo o Teatro Oficina, comandado por José Celso Martinez, que fez peças como
Roda Viva (1968) e O Rei da Vela (1967).
No cinema, algo parecido ocorreu entre os cineastas ligados ao Cinema Novo e uma nova
geração, chamada por alguns - por vezes até pejorativamente - como Cinema Marginal, que ganham
cada vez mais espaço, principalmente a partir do lançamento de O Bandido da Luz Vermelha, em
1968.
Essas dualidades são bem mais complexas do que simplesmente dois grupos antagônicos
brigando por um ideal artístico, mas explorar essas contradições não está entre nossos objetivos.
Assim sendo, quando, em 1979, Leon Hirszman decide adaptar Eles Não Usam Black-tie para
o cinema, depois da peça ter ficado proibida por um período da ditadura, o contexto, tanto social e
político quanto artístico, era completamente diferente do cenário dos anos 1950.
4. O FILME
O roteiro adaptado de Eles Não Usam Black-tie começou a ser escrito em 1979, em uma
parceria entre Leon Hirszman e Gianfranceso Guarnieri, ambos militantes do Partido Comunista
desde antes da ditadura. A produção foi financiada pela Embrafilme, órgão estatal, mas que não teve
influência criativa na adaptação (SALEM, 1997).
Durante a adaptação do texto, eclodiu uma greve metalúrgica no ABC paulista, o que acaba
tornando a temática da trama ainda mais atual. Isso inclusive leva Hirszman a dar uma pausa no
projeto para filmar um documentário intitulado ABC da Greve, que acabou sendo distribuído apenas
depois de sua morte, em 1990.
Um ponto importante que precisamos levar em conta é a pluralidade dentro da esquerda
naquele momento. Se o Partido Comunista tinha certa hegemonia até os anos 1960 dentro do
campo intelectual e artístico, sua postura moderada ao longo da ditadura, evitando a luta armada e
ao mesmo tempo se afastando de setores da sociedade civil, fez surgir um novo tipo de oposição que
tinha como centro justamente o novo sindicalismo do ABC, representado pela figura de Lula.
Mais uma vez, esta dicotomia não deixa de ser simplista, pois havia muitas correntes dentro
do pensamento de esquerda, mas focaremos nestes dois campos mais amplos (que nomearemos,
conforme propôs Marcos Napolitano, “esquerda ortodoxa” pecebista e “nova esquerda” sindicalista)
pois são os que assumem o protagonismo e mesmo certo embate nesta obra cinematográfica.
Desta forma, adaptar uma peça de um autor ligado ao PCB, feito por um diretor de mesma
origem, para o contexto do novo sindicalismo poderia trazer alguns atritos. Antes de aborda-los,
vamos ver a estrutura geral do filme, em sequências (conjunto de cenas), que é bastante fiel à peça,
mas ao mesmo tempo vai além de algumas limitações do teatro, como o espaço reduzido.
(As indicações em cor mostram as cenas que já estavam na peça, ou eram diretamente
sugeridas).
(Sequência 1) Tião e Maria saem do cinema e vão de ônibus para a casa dele, na periferia de
São Paulo. No caminho, veem policiais fazendo uma batida em um bar e humilhando um violeiro,
levando-o detido; (Sequência 2) ao chegar em casa, ela anuncia que está grávida, Tião decide se
casar e conhecemos a família dele, que ainda não sabem da gravidez: o irmão Chiquinho, a mãe
Romana e o pai Otávio, que fala sobre a exploração dos patrões na fábrica e a iminência da greve;
(Sequência 3) Maria vai para sua casa e conhecemos sua família: um irmão mais novo, a mãe e o
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pai, que está bêbado assistindo TV; (Sequência 4) no dia seguinte, Tião encontra Jesuíno, colega da
fábrica, em um bar, que propõe a Tião atuar como “agente duplo”, passando informações de dentro
do sindicato para os patrões, em troca de benefícios, mas Tião ainda se mostra reticente; (Sequência
5) Otávio e o colega Bráulio panfletam na porta da fábrica e se escondem da polícia indo a uma
igreja católica; (Sequência 6) Tião e Maria passam o dia se divertindo em um parque da cidade e
depois vão para casa namorar; (Sequência 7) Otávio e Bráulio saem de uma reunião do sindicato,
ficamos sabendo que ambos são mais moderados e temem uma greve mal planejada (“não estamos
contra a greve, estamos contra a ‘porralouquice’, queremos a greve sim, mas quando a categoria
quiser”, diz Otávio), mas existe uma corrente mais radical, representada por Sartini, que quer a
greve a todo custo; (Sequência 8) Maria vai para sua casa e o pai, agora sóbrio, diz que arrumou
um emprego; (Sequência 9) Otávio e Tião vão a um bar para conversar, entra um jovem armado
fugindo e é logo morto pela polícia; (Sequência 10) os personagens vão trabalhar de manhã na
fábrica e ficam sabendo que a diretoria está demitindo pessoas suspeitas de atiçar a greve, Sartini
fica muito bravo, mas Bráulio e Otávio pedem calma. Jesuíno volta a propor o colaboracionismo a
Tião; (Sequência 11) de volta em casa, a família está jantando e Otávio e Tião discutem, o pai critica
o medo do filho, que cresceu na ditadura e não se interessa por questões do sindicato ou questões
políticas, o filho se irrita e vai embora; (Sequência 12) no dia seguinte, os personagens vão trabalhar
e Sartini, o mais radical, é demitido; (Sequência 13) o pai de Maria se prepara para começar um novo
emprego na construção civil como pedreiro, Tião tenta uma reaproximação com o pai e diz que o
admira; (Sequência 14) o pai de Maria recebe um adiantamento do pagamento, vai ao bar beber
e quando volta para casa é assaltado e acaba morto; (Sequência 15) Otávio e Romana descobrem
a gravidez de Maria, Bráulio chega e anuncia que o sindicato decidiu por greve geral, ele e Otávio
estão pessimistas pois não houve preparação e os patrões certamente irão revidar; (Sequência
16) Otávio e Bráulio discutem com Sartini, que defende a greve, dizendo que os trabalhadores não
estão preparados (“Tá pensando que nós estamos em São Bernardo?”, diz Otávio), Tião fala para
Maria não ir fazer piquete no dia da greve, mas ela recusa e diz que vai ajudar seus companheiros;
(Sequência 17) no dia seguinte, o dia da greve, Tião sai antes de Otávio de casa, enquanto a polícia
se prepara em frente ao portão da fábrica, Romana fica preocupada; (Sequência 18) na porta da
fábrica, alguns trabalhadores tentam impedir a entrada dos funcionários, alguns se juntam a eles e
outros “furam”, dentre eles Tião. Otávio fica indignado com o filho e no meio de uma confusão acaba
sendo levado pela polícia, enquanto Maria é agredida por um policial à paisana e levada ao hospital;
(Sequência 19) dentro da fábrica, Tião é informado que Maria está internada e vai visita-la. Na saída,
tem que fugir de grevistas que tentam agredi-lo e são acalmados por Bráulio; (Sequência 20) Maria
é levada para casa de Romana, que vai tentar tirar Otávio da cadeia, enquanto Tião vai ao hospital
e não encontra a noiva; (Sequência 21) Tião encontra Maria em casa e ela briga feio com ele, por
ter traído a categoria enquanto ela e seu pai enfrentavam a repressão; (Sequência 22) Otávio volta
para casa e conversa com Tião, dizendo que ele tem que sair de casa; (Sequência 23) de volta à porta
da fábrica, em meio a um piquete, um policial à paisana atira e mata Bráulio, que tentava conter os
grevistas mais agitados; (Sequência 24) enquanto Tião pega um ônibus para longe de casa, o velório
de Braulio reúne muita gente, que saem em passeata gritando que “a greve continua”.
As primeiras mudanças que chamam a atenção são as mais claras: o filme expande o espaço e
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o tempo da peça, mostrando cenas que no cenário limitado de um palco de teatro seria mais difícil.
Se na peça a ação toda se passa no morro, e grande parte dentro da casa da família central, no filme
vemos imagens na fábrica, bar, parque, cinema, igreja, etc. Enquanto a localização deixa de ser a
periferia do Rio para ser a periferia de São Paulo. O tempo também é modificado, já que se passa ao
longo de vários dias, dando espaço para mais conflitos.
E é justamente nos conflitos que o filme se diferencia da peça. Enquanto na década de 1950
os trabalhadores podiam ser vistos como uma classe organizada por um mesmo objetivo, no início
de 1980, as fissuras no campo da esquerda eram visíveis mesmo dentro dos sindicatos.
Nesse sentido, os personagens de Otávio (vivido pelo próprio Gianfrancesco Guarnieri, que
na montagem original da peça interpretava o filho Tião) e Bráulio, representam o pensamento da
“esquerda ortodoxa”, ligada ao PCB, que defendia uma posição mais moderada e uma luta por etapas.
Isso fica claro quando o roteiro passa a informação de que Otávio foi preso alguns anos antes por
causa da militância política. Este detalhe, vale dizer, estava presente na peça, mas como o filme se
passa em algum momento entre 1979-81, essa prisão ganha novo sentido, pois provavelmente foi
resultado do golpe militar e da repressão que se abateu sobre organizações de esquerda naquele
momento, inclusive sindicatos.
Já Sartini, mais jovem, é o representante do novo sindicalismo, mais radical e impulsivo,
que defende a greve mesmo sem muita preparação. O próprio Lula chegou a dizer, na época, que
a organização dos trabalhadores deveria se dar a partir da greve, e não antes dela (CARDENUTO,
2020, pp. 387-388).
E como os roteiristas estão ligados à corrente mais ortodoxa, por mais que haja uma visão
elogiosa da luta metalúrgica como um todo, fica claro pelas decisões narrativas, que a visão defendida
está muito mais para o PCB do que para o recém criado PT. Isso porque a principal mudança em
relação ao texto original é, além das disputas internas, o fato de que a greve no filme não alcança seu
objetivo, e ainda resulta na morte de um dos personagens mais moderados dentro do sindicato.
O assassinato de Bráulio, personagem presente na peça, mas que não morre, foi inspirado no
assassinato do operário Santo Dias, morto em outubro de 1979, enquanto o roteiro estava sendo
escrito e pouco antes das filmagens. Desta forma, os autores oferecem um visão bem mais pessimista
sobre a luta operária durante a ditadura, que tinha muitos mais obstáculos do que o cenário dos
anos 1950.
Um detalhe importante que não está presente na peça e é fundamental para contextualizar
o filme dentro da ditadura é a presença da repressão, representada pela polícia militar. Logo na
sequência inicial vemos um violeiro (personagem presente na peça) sendo humilhado e levado pela
polícia por estar em um bar, e mais para frente vemos uma execução fria de um jovem que se diz
menor de idade, também praticada pela polícia. Além disso, as cenas que mostram o confronto dos
manifestantes com os policiais na porta da fábrica são fortes e colocam os personagens principais
em posições de vulnerabilidade (Otávio sendo levado no porta malas e Maria agredida grávida), o
que por consequência aumenta a identificação por parte do espectador.
E é justamente a personagem Maria quem recebe maior destaque se comparada à peça, já
que no filme ela também trabalha na fábrica junto a Tião e Otávio, e conhecemos com mais detalhes
sua família, que é só citada no texto teatral.
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Ali podemos ver outro reflexo do período histórico que indica a crise econômica do início dos
anos 1980: o pai de Maria, de meia-idade, está desempregado e passa o dia bebendo e assistindo
televisão, tecnologia ainda inacessível para a periferia dos anos 1950. A televisão, aliás, é vista no
filme como fonte de alienação, já que serve como distração para o personagem não toma partido em
discussões políticas.
E a própria Maria é uma personagem bem mais complexa e independente no filme. Ela recusa
a ordem do noivo de não ir fazer piquete, dizendo “sem essa de mandar”, e se revolta com este após
ele furar a greve. Na peça, ela se mostra mais chateada com o fato de Tião ter que deixar o morro
por conta da briga com o pai, mas espera que ele retorne para ela um dia. Já no filme, apesar da briga
com o pai se manter, é ela quem faz o primeiro rompimento com ele.
Esse olhar mais atento para a figura feminina é constante no cinema de Leon Hirszman,
que mesmo quando não é protagonizado por mulher (casos de A Falecida e Garota de Ipanema),
traz mulheres em posições de destaque que exercem aguam função que vai muito além do simples
interesse romântico (a garota que ajuda a mobilizar o morro em Pedreira de São Diogo, a esposa
preocupada com os funcionários do marido em São Bernardo, além da própria Maria em Eles Não
Usam Black-tie).
5. CONCLUSÃO
Estas são as principais mudanças feitas no material original, buscando uma readequação para
um novo contexto. Não abordaremos aqui questões mais específicas sobre a linguagem audiovisual
do filme, que se equilibra entre o teatral (os planos longos, a câmera afastada, poucos closes) e o
documental (filmagem em locação em detrimento de estúdios, uso de figurantes reais, além da
própria temática atual).
Mas mesmo apenas na análise comparativa podemos ver como se trata de uma obra com
ponto de vista claro, defensor das teses do PCB, ao mesmo tempo adaptadas a um novo contexto
e realidade, mas também fiel aos princípios de moderação e preocupação com uma linguagem
acessível.
Vale lembrar que filme foi sucesso de crítica, venceu prêmio no Festival de Veneza, e até hoje
é referência em discussões sobre redemocratização e sindicalismo durante o regime militar.
É como uma tentativa de conciliação, bastante característica de Leon Hirszman, como
lembra sua biógrafa, Helena Salem (1997, pp. 110-112), entre duas correntes de esquerda que
entraram em conflitos antes, durante e depois da redemocratização. No filme de Hirszman, os
militantes pecebistas são os heróis, mas há um olhar elogioso para todo o sindicalismo e o desfecho
mostrando a mobilização popular parece prever as grandes manifestações que tomariam as ruas
com o movimento das Diretas poucos anos depois.
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CRIAÇÃO DO MIS PARANÁ E O CONTEXTO DA CULTURA
DURANTE O REGIME MILITAR NO BRASIL
SENN, Cristiane.1
RESUMO: O MIS Paraná – segundo Museu da Imagem e do Som mais antigo do Brasil – é analisado
neste artigo a partir de dois momentos cruciais de sua história: 1) sua criação, em 1969, pela então
Secretaria de Educação e Cultura do Estado; e 2) sua mudança em 1989 para o Palácio da Liberdade,
que viria a ser sua sede oficial. A proposta é delinear um paralelo com o contexto histórico do
Paraná e do Brasil nestes períodos – que coincidem, respectivamente, com os primeiros e os
últimos momentos da Ditadura Militar no Brasil. E, a partir desse arranjo, examinar os paradoxos
do ambiente político e cultural em que se cria e se consolida uma instituição museal dedicada, entre
outras coisas, a salvaguardar o patrimônio audiovisual do Estado. Esta investigação é feita a partir
de documentos oficiais e outros documentos históricos constantes nos Relatórios Anuais oficiais do
MIS dos anos de 1969 e 1989 além de bibliografia sobre os temas relacionados.
Palavras-chave: Museu da Imagem e do Som. Arquivos audiovisuais. Cultura brasileira. Estado.
Memória.

Um novo tipo de museu
Os Museus da Imagem e do Som são um fenômeno brasileiro. Ainda que existam em outros
lugares do mundo espaços análogos dedicados à memória do audiovisual e da comunicação como
um todo, a tipologia inicia-se no Brasil com a criação do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro
em 1965. Quatro anos depois surge o MIS Paraná, naquele momento ainda um departamento
da Biblioteca Pública do Estado, balizando uma tendência que daria caracterização a outros 44
museus2 no país nos anos subsequentes. Tal peculiaridade exige uma atenção ao contexto e detalhes
intrínsecos à criação destes espaços. O MIS-RJ foi criado apenas um ano depois do Golpe Militar de
1964, que iniciou o período dos anos de chumbo no Brasil, marcados por uma intensa perseguição às
ideias contrárias ao poder vigente, notadamente à área cultural. Este artigo procura compreender
de que modo se cria o terreno para que sejam inaugurados os MISes e outros espaços culturais
análogos num período de repressão e ataques à cultura.
Sobre o MIS Paraná, há ainda outro momento importante de sua trajetória: a mudança para
sua sede definitiva 30 anos após sua fundação. O Museu passou por diversas mudanças de sede antes
de chegar ao Palácio da Liberdade, em 1989, tendo sido fechado temporariamente mais de uma
vez e corrido riscos de ser definitivamente encerrado. A tomada do edifício que veio a ser sua sede
oficial contou com intervenção do seu então diretor, Valêncio Xavier, do secretário de Cultura, René
1
Mestranda no Programa de Pós Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná.
Orientador: Prof. Dr. Rafael Tassi Teixeira – Contato: cris.senn@gmail.com .
2
MENDONÇA, Tânia Mara Quinta Aguiar de. Museus da imagem e do som: o desafio do processo de musealização
dos acervos audiovisuais no Brasil. 2012. 448 f. Tese (Doutorado) - Curso de Museologia, Departamento de Museologia,
Universidade Lusófona de Humanida-des e Tecnologias, Lisboa, 2012.
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Ariel Dotti, e com o apoio de jornalistas e figuras importantes da área cultural, como Aramis Millarch
e Fernando Velloso, que comentaram publicamente sua situação precária. O ambiente político e
cultural nesse momento também é complexo: o fim recente do período militar no Brasil (em 1985) e
a implementação da Constituição Federal em 1988 – concebida no processo de redemocratização
do Brasil através de Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo presidente José Sarney. É
na “Constituição Cidadã” que, pela primeira vez, aparece a noção de cultura atrelada à noção de
“patrimônio”.3
O MIS Paraná conta com relatórios organizados com informações que vão desde sua fundação
até os dias de hoje. Felizmente, os volumes mais antigos são os mais completos, contendo não só os
relatos de atividades realizadas para o público, mas também depoimentos transcritos, ofícios de
comunicações entre departamentos, notícias de jornal, orçamentos e comprovantes de compra de
equipamentos, dentre outros materiais que possibilitam um levantamento de dados e análise mais
apurada de algumas informações. Esta investigação se serve destes documentos acerca do âmbito
específico do MIS Paraná e costura-os aos macroambientes regional e federal.
A criação do MIS Paraná e o Plano Cultural do País
No ano de 1969 o presidente da república é o general Artur da Costa e Silva, ex-Ministro
da Guerra no Governo anterior e segundo presidente da Ditadura Militar brasileira. Durante seu
governo foi promulgado o AI-5, que dissolveu o congresso nacional, iniciando um período de intensa
perseguição política.
É no âmbito desse regime que surge um novo tipo de museu no Brasil: em 1965 é criado o
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, sob o governo estadual de Paulo
Pimentel, no dia 06 de fevereiro de 1969 é publicada a Portaria nº 682/69 que funda o Museu da
Imagem e do Som do Paraná como um departamento da Biblioteca Pública do Estado. A solenidade
de inauguração ocorre a 25 de março, com a presença de Tarso Dutra4, Ministro da Educação do
Brasil, e de Cândido Martins de Oliveira, Secretário de Educação e Cultura do Paraná. Na ocasião se
inaugura também a Sala de Leitura Braille da Biblioteca. Segundo as notícias da época,
“O Museu da Imagem e do Som funcionará com o objetivo de formar um acêrvo de
depoimento de personalidades de vulto no Paraná, realizar exposições, formar um acêrvo
de fotos folclóricas e de todos os setores da vida paranaense além de promover concursos,
instituir prêmios, editar discos e organizar produções cinematográficas. O Museu coloca o
Paraná em posição de destaque no plano cultural do País5 (...).”6

Até a década de 1960 não existiam no Brasil Museus com essa tipologia. O MIS Paraná
estabelece o modelo que o primeiro MIS inaugura, o que Tânia Mara Quinta Aguiar de Mendonça
chama de “lugares de memória estrategicamente construídos pelas narrativas regionais” (MENDONÇA,
2012, p.72). Os MISes se caracterizam pela guarda de itens relacionados à memória local de uma
3
PEREIRA, Julio Cesar. O conceito de cultura na constituição federal de 1988. IV ENECULT - Encontro de
Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador-Bahia-Brasil: Faculdade de Comunicação/UFBa, 2008.
4
Paulo de Tarso de Morais Dutra (1914-1983) foi um advogado e político brasileiro, e ministro da Educação do
Brasil de 1967 a 1969.
5
Grifo meu.
6
Sem autor: TARSO inaugura museu do Som e sala Braille. O Estado do Paraná, Curitiba, 20/03/1969.
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cidade ou estado e, ainda que se denominem de imagem e som, constituem acervos em suportes
muito diversificados: fotografias, registros sonoros e audiovisuais, sendo que em cada uma dessas
linhas encontram-se uma infinidade de conteúdos (emissões de rádio, depoimentos gravados,
músicas, filmes em película, coleções de canais de televisão, fotografias jornalísticas e artísticas,
etc.), de suportes (negativos de vidro, negativos de acetato, positivos, fotografias digitais, filmes em
película, vídeos em VHS, áudios em LPs e fitas cassete, etc.) e de finalidades (históricas, artísticas),
além dos documentos e equipamentos de reprodução atrelados a estes acervos.
Dado curioso é que os MISes surgem como um novo tipo de instituição que, além dos itens
mencionados, se dedica inclusive à guarda e preservação de acervos audiovisuais - ainda que a
Cinemateca Brasileira, dedicada especialmente para este fim, já existisse desde a década de 1950,
e em 1964 estivesse em situação precária, tendo inclusive já sofrido um incêndio em 1957. De
acordo com Paulo Emílio Sales Gomes e Francisco de Almeida Salles, respectivamente conservador
e diretor executivo da instituição,
“Os recursos modestos que nos asseguraram um mínimo de continuidade estão sendo
inexoràvelmente destruídos pela inflação. Nossa possibilidade de ação diminui dia a dia.
O quadro de funcionários foi cortado em dois têrços. (...) De nôvo a Cinemateca precisou
se apoiar no trabalho pessimamente remunerado, ou mesmo gratuito, ao mesmo tempo
que exige, pela própria natureza de sua atividade, funcionários de alta qualificação técnica
e intelectual. (sic)”7

A Cinemateca, neste caso, é um exemplo de instituição pública cultural abandonada pelo Estado. Se
o ambiente é de negligência, qual seria então o ‘plano cultural’ a que os MISes estão atrelados? Qual
é o espaço que a Cultura tem dentro de um regime conservador?
Marcos Napolitano salienta que a cultura sempre ocupou a agenda do governo militar, tanto
como estratégia de controle de conteúdos quanto como estímulo à produção cultural de acordo
com a lógica da indústria. Entre as décadas de 70 e 80, o mercado da cultura observou um vigoroso
crescimento de produção e demanda de mão de obra em todas as áreas. No cinema, a quantidade de
longas-metragens produzidos no ano passou de 30 para mais de 100 ao ano (NAPOLITANO, 2017,
p. 204).
Tal plano cultural parte de uma herança do estado novo getulista cujo pilar era a ‘integração
nacional’ num país de regionalização e diferenciação social imensas – ressalte-se que o Ministério
da Educação e Cultura foi criado em 1950. Vende-se então a ideia de uma ‘brasilidade’ que, por um
lado, interessa ao Estado e, por outro, aos setores culturais da esquerda e da direita liberal.
A brasilidade aqui pode ser entendida como “a presença de elementos descritivos locais
como traço diferencial e critério de valor”. O conceito é de Antônio Cândido, cuja crítica literária
compreende o nacionalismo artístico atrelado a condições históricas – sobretudo em processos de
formação do estado e organização política. A premissa, aplicada ao ambiente da literatura, pode
muito bem ser ampliada a outras esferas e caracterizar uma postura do regime militar no Brasil ante
a cultura nacional, pautada pelo
“esforço de glorificação dos valores locais, que revitaliza a expressão, dando lastro
7
THOMPSON, Cecília (Org.). Cinemateca Brasileira e seus problemas. São Paulo: Fundação Cinemateca
Brasileira, 1964. Cadernos da Cinemateca 3.
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e significado a formas polidas, mas incaracterísticas. Ao mesmo tempo compromete a
universalidade da obra fixando-a no pitoresco e no material bruto da experiência, além de
querê-la [...] empenhada, capaz de servir aos padrões do grupo.” (CÂNDIDO, 1975, p. 27)8

O ‘plano cultural’ é também herança do mundo ocidental do século XIX, momento da criação
dos Arquivos Nacionais e Museus como instituições especializadas em documentos de memória
nacional, sobretudo após o clima nacionalista que veio com a Revolução Francesa. Governantes
adotaram o controle da memória coletiva como instrumento de governo. Desse período são também
os artifícios de memória: datas comemorativas, moedas, medalhas, selos, estatutária, placas de
parede, entre outros. (MENDONÇA, 2012, p.70).
Isso pode ser exemplificado pela circunstância de inauguração do MIS-RJ: um empreendimento
do governador Carlos Lacerda com vistas à constituição de uma memória oficial, em um momento
em que o Rio de Janeiro deixava de ser a capital do país, somado aos interesses deste mesmo
governante nas eleições de 1966. (MENDONÇA, 2012, p.74). Trata-se, então, de criar instituições
dedicadas à memória cultural, mas uma memória que seja desenhada por quem quer que esteja no
poder, para fomentar a produção dos valores do Estado, bem como preservar e contar a história que
interessa ser lembrada. Junto a isso constrói-se uma imagem conflituosa do poder, que reprime e
incentiva a cultura concomitantemente.
No seu primeiro ano, o MIS Paraná dedicou-se à coleta de depoimentos de figuras ilustres,
como o maestro Bento Mossurunga, o médico César Pernetta, o crítico Wilson Martins, e literatos
como Raymundo Magalhães Junior, Odylo Costa, Macedo Miranda, Assis Brasil, Ligia Fagundes
Telles, entre outros. O primeiro relatório anual relata a criação de uma moderna Sala Para
Depoimentos, uma doação da filmoteca do Departamento de Imprensa do Palácio do Governo, e
o copatrocínio da instituição a projetos como “História do Futebol Brasileiro pela imagem” e um
concerto do musicólogo Eric Salzman sobre música eletrônica9. Uma nota no jornal Gazeta do
Povo menciona que “novos aparelhos entrarão em funcionamento com vistas a proporcionar aos
interessados rápidas consultas sôbre os mais importantes fatos da vida do Estado (sic)”10.
Em 1972 o MIS Paraná ganha autonomia como Museu e é transferido para a Secretaria de
Estado da Educação e Cultura, onde permanece até 1974, quando então seu acervo passa a ocupar
um galpão do Museu de Arte Contemporânea. Em 1985 se muda para o número 1425 da Rua XV de
novembro e no ano seguinte para um prédio na Rua Martim Affonso adquirido pelo governo para
ser sua sede definitiva. Após inúmeros apelos, em 1989 passa a ocupar o Palácio da Liberdade, na
Rua Barão do Rio Branco, edifício que se torna sua sede oficial.
1989: Palácio da Liberdade
No momento em que a nova Constituição Brasileira declara que o Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação além de outras
formas de acautelamento e preservação, é confortador acompanhar a sucessão de iniciativas
e de gestos que envolvem os trabalhadores da Cultura. Eles visam, principalmente, impedir
8
CANDIDO, Antonio.”Introdução”. In.: Formação da literatura brasileira (momentos decisivos). 9.a ed. Belo
Horizonte: Editora Itatiaia LTDA, 2000. p.27
9
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARANÁ. Relatórios anuais. Curitiba, 1969-2019.
10
Sem autor: LITERATOS depõem no Museu da Imagem. Gazeta do Povo, Curitiba, 25/07/1969.
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o desenvolvimento dos fatores responsáveis pela perda ou danificação de importantes
referenciais da memória sobre os homens, as comunidades e os sítios.
A memória coletiva se integra às grandes questões das sociedades desenvolvidas ou em
vias de desenvolvimento, além de influir na atuação das classes humanas.11

No texto acima, o Secretário de Cultura René Ariel Dotti menciona, em nota no jornal Gazeta
do Povo do dia 23 de junho de 1989, três importantes acontecimentos do Cinema no Paraná: a
realização de um Festival de Cinema em Curitiba, a reforma do Auditório Brasílio Itiberê e a entrega
ao público do “novo” Museu da Imagem e do Som do Paraná, instalado agora no prédio que acomodou
o primeiro Governo republicano do Estado – justamente no ano em que se comemorou o centenário
da Proclamação da República. O mesmo Secretário foi aliado importante no estabelecimento do
MIS na referida edificação, junto ao diretor Valêncio Xavier12, que já havia sido criador e gestor da
Cinemateca do Museu Guido Viaro.
A trajetória do MIS Paraná até sua instalação no Palácio da Liberdade foi acompanhada e
documentada principalmente pelo jornalista Aramis Millarch13, que publicou matérias diversas
denunciando a situação das sedes inadequadas da instituição. No texto “MIS sai do “pombal” e ganha
um palácio”14, Millarch não se furta a escancarar fatos, opiniões políticas e sarcasmos com a coisa
pública. Para se referir ao museu o jornalista usa expressões como “a mais enjeitada das instituições
culturais do Estado” e “Museu da Imaginação” – nesta citando o pintor Fernando Velloso, que havia
sido diretor do Museu de Arte Contemporânea na época em que o MIS Paraná ocupara seu galpão.
A palavra “pombal” é uma citação do último diretor do MIS, Francisco Bettega Neto, e refere-se
à última sede antes do Palácio da Liberdade, um edifício precaríssimo na esquina da Rua Martim
Affonso com a Avenida Visconde de Nácar, no centro de Curitiba. O artigo sugere uma possível
especulação imobiliária e elenca os diversos problemas enfrentados pelo museu naquele endereço.
Faz referência ao mesmo Renê Dotti e sua carta de apelo ao Governador para que cedesse ao MIS
o Palácio da Liberdade, considerado bem mais adequado do que o antigo bordel – que inclusive e
estranhamente havia sido adquirido pelo Estado com o objetivo de instalar definitivamente o museu.
A questão do espaço é premente dentre os problemas enfrentados pelos MISes no Brasil.
Mendonça aponta que
alguns funcionam em sedes provisórias, outros funcionam em mais de uma sede, ou em sedes
compartilhadas com outras instituições, dificultando o tratamento e a consulta das coleções
que ficam dispersas e, muitas vezes, impossibilitadas de acesso do pesquisador e usuário
(MENDONÇA, 2012, p. 29).

Pode-se dizer que a escolha e briga pela sede do MIS Paraná, que veio a se tornar definitiva,
foi um pensamento estratégico de gestão para evitar ainda mais a desvalorização daquele que
‘sempre foi o patinho feio nas esferas culturais mantidas pelos governos do Estado.’15 O Palácio da
11
DOTTI, René Ariel. Festival de cinema em Curitiba. Gazeta do Povo, Curitiba, 23/06/1989.
12
Valêncio Xavier Niculitcheff (1933-2008) foi um escritor, cineasta, roteirista e diretor de TV brasileiro. Foi
um dos criadores da Cinemateca do Museu Guido Viaro, que viria a se tornar a Cinemateca de Curitiba. Foi diretor do
Museu da Imagem e do Som do Paraná de 1989 a 1991.
13
Aramis Millarch (1943-1992) foi um jornalista, pesquisador e crítico de música popular paranaense. Seus
textos excritos e entrevistas em áudio estão disponíveis no site https://www.millarch.com.br.
14
MILLARCH, Aramis. MIS sai do “pombal” e ganha um palácio. O Estado do Paraná. Curitiba, 29/01/1989. Seção
Tablóide.
15
LEITE, Zeca Corrêa. MIS vai mudar de casa. Jornal não identificado. 1989.
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Liberdade, patrimônio tombado pelo Estado em 1977, foi a primeira sede do Governo do Paraná
e sediou também várias repartições públicas, como a Secretaria da Justiça e a Defensoria Pública,
setor subordinado, após a reforma, à Procuradoria Geral do Estado. Além de estar localizado na Rua
Barão do Rio Branco, uma das mais antigas e importantes ruas de Curitiba, e em frente ao antigo
Cine Vitória, quer havia sido o maior da cidade e que encerrara suas atividades há pouco tempo,
em 1983. Mesmo que o Palácio não fosse um edifício destinado a ser um Museu – ou mesmo uma
repartição pública, pois fora construído, inclusive, para ser uma residência – instalar o MIS Paraná
numa edificação desta significância traria, com esperança, a visibilidade e a valorização da instituição
que experimentou um percurso de 3 décadas de abandono, instabilidade e quase fechamento,
embora tenha sido criada num ambiente que lhe foi politicamente favorável. Até aquele momento,
o MIS Paraná já contava com sete sedes diferentes, logo, seis mudanças e muitas perdas e danos ao
seu acervo e credibilidade.
Situação de semelhante negligência pôde ser verificada em outras instituições. O MIS do Rio
de Janeiro, cuja “vocação de museu regional serviu ainda de matriz e modelo para os outros Museus
da Imagem e do Som”, sofreu ameaça de fechamento um ano depois da abertura pelas mesmas
forças políticas que o instituíram, em função da mudança de governo. O local se manteve aberto
pela resistência formada por servidores e intelectuais da época, culminando na criação do Conselho
de Música Popular Brasileira e do Programa Depoimentos para Posteridade. A instituição passou
então de polo da memória oficial a seio de resistência e de agitação cultural nos anos de 1960/70.
(MENDONÇA, 2012, p. 78).
A diferença é que em 1989 o MIS Paraná já contava com 30 anos de existência, e o contexto
político e cultural do Brasil já não era o mesmo de sua fundação. Em 1985 o país havia iniciado
um período de redemocratização. Em 1989, o presidente do Brasil era José Sarney, o governador
do Estado era Álvaro Dias, ambos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
originado do movimento homônimo de oposição à ditadura militar16. O Brasil já contava com sua
nova Constituição, mais afeita à importância da preservação dos patrimônios, tão bem evocada
por Renê Dotti ao mencionar eventos importantes do cinema local. Foi preciso de um ambiente
político-cultural com certa maleabilidade para que o MIS Paraná pudesse atingir um patamar de
representante da memória oficial do Estado.
Foi também preciso, ao mesmo tempo, de um espírito de renovação como foi o de Valêncio
Xavier. Nos relatórios de sua gestão, que durou de 1989 a 1991, constam atividades que buscam um
avanço no pensamento do papel dos MISes. Uma das primeiras ações realizadas na nova sede foi uma
oficina de direção cinematográfica com Ozualdo Candeias, o mais importante realizador do cinema
marginal no Brasil. O curso foi anunciado por Aramis Millarch no artigo “Aula de Candeias faz o MIS
chegar a nova sede”, propondo uma relação direta do evento com a conquista novo espaço “após
uma via crucis de duas décadas nas quais perambulou por vários endereços, sempre improvisados conforme aqui não nos cansamos de denunciar”.17
Essa gestão também estabeleceu uma relação mais direta com os realizadores de cinema
locais, promovendo, além de cursos, o apoio à realização de filmes através do empréstimo de espaço
16
Também o partido que mais tempo governou o Paraná desde a redemocratização: dos 38 anos da nova república,
o PMDB ocupou 22.
17
MILLARCH, Aramis. Aula de Candeias faz o MIS chegar a nova sede. O Estado do Paraná. Curitiba, 16/02/1989.
Seção Tablóide.
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e equipamentos. Também realizou a publicação dos Cadernos do MIS e continuou a fazer a coleta
de depoimentos, nos dois casos contemplando tanto ‘personalidades de vulto’ como Helena Kolody
e Juarez Machado quanto habitantes comuns de várias cidades do interior.
Vocação para a diversidade
Durante o período militar, o comportamento do poder diante do projeto de expansão do
mercado e da indústria da cultura precisava inserir o artista de esquerda, que passava a ter demanda
de consumo. Não só o cinema, mas também a produção de livros, revistas, discos aumentaram
consideravelmente de 1960 a 1980. A escassez de intelectuais de direita somada à ânsia (ingênua) de
alguns artistas de esquerda pela ocupação de espaços propiciou “um fio de comunicação tênue entre
a direita militar e a esquerda nacionalista”, cujo código era o nacionalismo cultural (NAPOLITANO,
2017, p.212).
Porém, o Estado não deixou de agir também com a outra lógica, a da repressão, criando
um ambiente conflituoso para a análise das condições do regime. Segundo Napolitano, havia uma
convergência de instituições, circuitos e agentes culturais em campos ideológicos opostos, e três
eram os atores principais neste processo: o Estado autoritário, o mercado e a esquerda nacionalista.
(NAPOLITANO, 2017, p.234).
Os Museus da Imagem e do Som são exemplos tocantes do paradoxo da relação do estado
com a Cultura durante o regime militar. O MIS Paraná, nesses dois contextos, representa os dois
lados da moeda: a criação da instituição como espaço de validação de uma cultura intelectual sob a
vigilância do Estado (em 1969), seu percurso inóspito e sua resistência, chegando ao momento em
que o diretor Valêncio Xavier e o secretário René Dotti (em 1989) conseguem fortalecer o espaço
através de uma sede nova, histórica e simbolicamente ligada ao poderes, propondo atividades
ligadas à cultura de resistência, focando em ações voltadas ao cinema, inclusive e sobretudo os
cinemas marginal, independente e experimental.
Lembremos que, em seus inícios, o regimento do MIS Paraná conversava com o anseio
nacionalista e regionalista do regime. Sua inauguração foi atrelada à ideia de prestígio e valoração
da cultura local. A construção de seu acervo focou, à época, no atendimento aos “setores da música
erudita, popular, cinema e folclore”, na tomada de depoimentos de figuras ilustres, premiações,
concursos como o de composição musical, “para mostrar que o Paraná é bem servido em matéria
de compositores” e aquisição de “cópias de filmes que se notabilizaram pelo valor histórico e
artístico”.18 No entanto, nos anos subsequentes teve não mais do que a indiferença do Estado que
o criou, incapaz de resolver a questão crucial do problema de uma sede adequada. A instituição é
um exemplo da dicotomia de um ambiente cultural que titubeia entre memória e poder. Ademais, a
criação de tais espaços sem levar em conta que sua versatilidade demanda planejamento estratégico
e um montante de recursos considerável a curto, médio e longo prazos, para que seja possível
salvaguardar os materiais de forma adequada, demonstra o desconhecimento do poder público
quando se trata de conservação e preservação do patrimônio cultural.
Hoje, mesmo após a recente reforma, a sede do MIS Paraná não é a mais adequada para
a guarda de seu acervo. Aos 51 anos, o museu ainda está longe de ser uma referência tanto da
18

sem autor: TARSO inaugura museu do Som e sala Braille. O Estado do Paraná, Curitiba, 20/03/1969.
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memória oficial quando da memória de resistência. Isso porque sofre do mesmo mal de todos os
MISes: os governos e as gestões não compreendiam, como ainda não compreendem, a função de um
MIS e a importância da salvaguarda de documentos sonoros, imagéticos e audiovisuais – bem como
os custos atrelados a isso.
E também porque a formação de seu acervo passou a ser circunstancial: ao mesmo tempo
em que guarda a Coleção Palácio Iguaçu, que contém os registros oficiais dos governos desde a
década de 1950, ou fotografias ostentado a passagem de Getúlio Vargas no Palácio da Liberdade,
também possui imagens fotográficas do movimento Diretas Já, registros audiovisuais do Projeto
Pixinguinha em sua passagem pelo Paraná, uma entrevista de Terezinha Zerbine, militante do
movimento pela anistia durante a ditadura, dentre outros. Nada disso, ainda, explorado de modo
complexo e interessante.
A incompreensão e a displicência do poder que marcam a trajetória dessa tipologia de museu
pode estar vinculada à própria característica de diversidade dos MISes – e a diversidade, bem
sabemos, é mola propulsora do fortalecimento de movimentos de oposição ao conservadorismo.
No catálogo “Ecos do Século – Reflexões do Museu da Imagem e do Som - 30 anos de MIS”, o então
diretor do MIS-SP Marcos Santilli destaca que
Os MISes nascem prenunciando o apogeu e a decadência da indústria brasileira, no ‘bigbang’ do cinema novo, da bossa nova, da criação de Brasília, no universo em expansão da
interiorização territorial brasileira e no surgimento das redes de rádio, televisão e do vídeo.
Os MISes contemplam as linguagens artísticas industriais multiplicáveis, em contraposição
às belas artes convencionais, únicas. Os MISes participam dos primeiros passos e da ponta
tecnológica do processo evolutivo das mídias que agora convergem para as novas tecnologias
e internet. Estamos no estuário de grandes transformações que desembocam no oceano que
não mais separa, mas une povos e dissolve limites de classes sociais, grupos raciais, fronteiras
físicas e linguísticas que sempre foram restritivos e conflituosos. (SANTILLI, 2000, p.3 apud
MENDONÇA, 2017, p. 156).

Para além disso, os MISes são museus que propiciaram a musealização das “imagens e os
sons de indivíduos ou grupos e de manifestações históricas e artísticas gravados nos suportes e
nos formatos mais diversos”. Ora, um ambiente com potencial de revelar o não convencional não
interessa ao conservadorismo. De todo modo, os Museus da Imagem e do Som são, ou podem vir a
ser, espaços com um potencial imenso a ser explorado e que nos ajudam, por sua própria natureza, a
elucidar e complexificar o debate ao redor do percurso da história cultural do país.
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O ACERVO FAMILIAR REVISITADO E A ELABORAÇÃO DE NOVAS HISTÓRIAS
CARREIRO, Ana Paula Málaga1
RESUMO: No curta-metragem “Inconfissões” (2018), de Ana Galizia, a realizadora parte de um
acervo de fotografias, cartas e filmes encontrado na casa de uma tia. Ao investigar esses itens,
Galizia descobriu que se tratava de conteúdos produzidos e armazenados por seu tio, Luiz Galizia,
que faleceu antes de ela nascer. Autorretratos, filmes em super 8, cartas escritas por ele mesmo ou
recebidas durante o período em que morou nos EUA. O documentário revela imagens distintas de
Luiz: a criança tímida filmada pelos pais; o ator profissional e reconhecido; o homem livre, vivendo e
documentando sua sexualidade. O presente artigo pretende investigar a reelaboração das memórias
do protagonista na criação da narrativa desse curta-metragem. Por meio da análise fílmica (do filme
“Inconfissões” e de sua versão comentada disponível no programa “Cine Comentário Sonoro”2) e
da realização de pesquisa bibliográfica, será analisado o contraste entre as imagens produzidas
pelo próprio Luiz Galizia e as feitas por outros familiares, bem como a potência do olhar criador
da realizadora sobre essas imagens esquecidas que se tornaram um documentário afetivo, que
extrapola o contexto familiar e privado.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia, cinema, memória, documentário.
Introdução
As memórias que temos de nossas famílias podem ser criadas a partir de nossas próprias
vivências ou através de fotografias, filmes caseiros e relatos que ouvimos de outros familiares.
Pensando especificamente na fotografia, Leite afirma que essa técnica “permitiu que quase toda
gente – não só os mais abastados – pudesse se transformar num objeto-imagem, ou numa série
sucessiva de imagens que mantém presentes momentos sucessivos da vida, ou ter presente a
memória” (1993, p.75).
No caso dos registros audiovisuais, a possibilidade de adquirir câmeras fotográficas e
filmadoras possibilitou que famílias de classe média e alta possuíssem um acervo imagético familiar
mais amplo, tendo em vista que a ausência desses equipamentos em momentos cotidianos poderia
fazer com que o “objeto-imagem” de algumas famílias não fossem álbuns repletos de fotografias,
e sim, registros únicos realizados em eventos específicos, como casamentos e formaturas, por
exemplo.
Mauad diz que “o ato fotográfico arraigou-se de maneira tal na construção das memórias
familiares, na sociedade ocidental, que é impossível falar sobre o passado sem ter como incentivo
de rememoração as imagens fotográficas” (2001, p.158). A partir delas, algumas pessoas da esfera
familiar se tornam os “guardiões de memórias”, personagens que organizam as imagens familiares
em álbuns, caixas e também carregam consigo histórias orais da família (MAUAD, 2001, p.158).
Esses conjuntos de memórias organizadas em álbuns ou caixas, dá a esses “guardiões
de memórias” a tarefa de repassar as lembranças ali contidas - já que gerações futuras podem
1
2

Mestranda, PPG CineAV – UNESPAR, ana.carreiro@gmail.com.
https://www.youtube.com/watch?v=uiMA_l5891E&t=2s
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olhar certas fotografias e não reconhecer seus protagonistas, por exemplo. Havendo a existência
de imagens, estas não podem estar dissociadas dos relatos orais para que alcancem a função de
rememoração. Lins e Menezes afirmam que, “como um ato da memória, linguagem e imagem são
absolutamente solidárias e não deixam de intercambiar suas carências recíprocas: uma imagem
acode ali onde parece faltar a palavra; frequentemente uma palavra acode ali onde parece faltar a
imaginação” (2010, p.93).
Mas o que acontece quando as imagens guardadas são memórias que a família não quer
lembrar? Qual seria então a função desses “guardadores de memórias”? É possível encarar o acervo
familiar com novos olhos, buscando histórias diferentes das já contadas?
Ao assistir o curta-metragem “Inconfissões” (2018), dirigido por Ana Galizia, entramos em
contato com uma série de imagens de um tio da realizadora, que morreu antes de ela nascer. São
fotografias e filmes em super8 que mostram a vida de Luiz Galizia desde sua infância até sua vida
adulta. Algumas das imagens encontradas nesse acervo pessoal foram produzidas pelo próprio
Luiz (retratos, autorretratos e fotos de paisagens), e outras são fotografias que familiares e amigos
fizeram dele.
Na versão comentada do curta-metragem veiculada no programa “Cine Comentário Sonoro”,
série realizada pelo Cineclube Coxiponés da UFMT, pela Rede Cineclubista de Mato Grosso (RECMT) e lançado em 2020, são adicionados ao filme comentários que a realizadora faz sobre o processo
de criação do mesmo.
Ana Galizia, encontra as imagens de seu tio 30 anos após seu falecimento e, com um novo
olhar, tem contato com uma história de sua família que ela mesma não conhecia - ninguém contou o
que as fotografias e filmes daquele arquivo contaram. Galizia então, através desse curta-metragem,
nos convida a conhecer quem foi Luiz. Imagens antes escondidas passam a ser vistas em telas de
festivais, assim, o cinema surge aqui como uma ferramenta de encontro com o outro - sendo esse
“outro” um familiar pouco conhecido e também nós, espectadores(as).
O presente artigo tem como objetivo analisar a forma como a realizadora Ana Galizia revisita
as imagens de seu tio e, a partir delas, recria as memórias de Luiz Galizia em um material audiovisual.
Partindo do filme em si, mas também dos comentários feitos pela realizadora no Cine Comentário
Sonoro, será analisado como as fotografias produzidas pelo próprio Luiz Galizia e as imagens feitas
no ambiente familiar se contrastam e como a realizadora consegue recriar as memórias de sua
própria família ao ter contato com esse acervo.
“Os Galizia estarão todos lá, certo?”
“Inconfissões” (2018) é um curta-metragem construído inteiramente com imagens de arquivo.
A realizadora Ana Galizia encontrou na casa de uma tia uma série de imagens, fílmicas e fotográficas,
que pertenceram a Luiz Galizia, seu tio que faleceu em 1985. 30 anos após o falecimento de Luiz, no
período em que a diretora cursava cinema na Universidade Federal Fluminense (RJ), através de um
edital público voltado exclusivamente para filmes de escolas de cinema e universidades, Ana Galizia
fez esse curta a partir de memórias familiares encontradas.
“Inconfissões” traz fotografias e filmes em super 8 vindas de diferentes momentos: registros
produzidos na esfera familiar; imagens da vida profissional de Galizia (ator e colaborador da
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companhia Teatro do Ornitorrinco - sediada em São Paulo e criada por ele, Cacá Rosset e Maria
Alice Vergueiro, em 1977); fotografias feitas pelo próprio Luiz (autorretratos, retratos e fotos de
paisagens); e também registros que outras pessoas fizeram dele. A partir desse corpo imagético, o
filme conta a história da vida, trabalho e afetos de Galizia, a partir do olhar da sobrinha.
Na camada de áudio do curta-metragem ouvimos leituras de cartas que Luiz Galizia recebeu
e escreveu, músicas mencionadas nessas cartas e também uma breve narração da realizadora no
trecho final do filme. Porém, o primeiro áudio de “Inconfissões” é um laudo psicológico, referente a
uma consulta realizada no Instituto de Psicologia Médica de São Paulo em maio de 1968.
No início do filme, vemos imagens fotográficas de um centro urbano e cenas domésticas. Em
seguida, começamos a ver na tela imagens em super 8: almoços de família, uma mulher com uniforme
que trabalha na cozinha enquanto uma família come à mesa, uma senhora ao telefone, um homem
de terno tomando uma xícara de café. Por fim, a filmagem de um adolescente é seguida pelo plano
de um homem filmando a si mesmo em um espelho - depois entenderemos que esse é Luiz Galizia.
Enquanto a sequência de imagens mencionada acima é vista, ouvimos a seguinte narração:
“Instituto de Psicologia Médica, síntese de observação psicológica. Nome: Luiz Roberto Galizia. Idade:
16 anos. Interesses predominantes no campo das ocupações legais, literárias e das ciências sociais e
humanísticas. Demonstra interesses também no campo das artes em geral. Personalidade: apresenta um
quadro com acentuados traços de inferioridade e insegurança, sobretudo afetiva. Revela uma enorme
necessidade de autovalorização e projeção, adotando uma conduta que ele mesmo reprova, sentindo-se
culpado, incapaz e pouco querido pelo grupo. Tentativa de auto afirmação através de devaneio. Problemática
sexual e familiar, buscando intensamente o afeto e a comunicação com os pais. Como consequência, está
oprimido, com acentuados traços ansioso-depressivos. Conclusão: foi indicada psicoterapia de grupo. São
Paulo, maio de 1968.”3

Figura 01 – Frames do curta-metragem “Inconfissões”.
Fonte: Curta-metragem “Inconfissões”, de Ana Galizia (2018)

Ao colocar essas imagens sobrepostas à narração de um laudo médico, Ana Galizia representa
o contexto social e as relações entre Luiz e sua família. Em seus comentários, enquanto vemos uma
série de retratos do protagonista, mostrados após essa sequência, a realizadora diz que “a escolha
de colocar sobre essas imagens familiares esse laudo médico é um pouco para apresentar uma
3
Transcrição dos áudios do curta-metragem “Inconfissões”, 2018. Versão disponível no programa “Cine
Comentário Sonoro - Episódio 18: Inconfissões”, lançado em 2020.
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das tensões que o filme vai lidar dali para frente. Que é justamente como essa família vai reagir à
expressão de uma sexualidade dissidente, pela via da patologização, vai ver esse comportamento
não-normativo como uma doença” (GALIZIA, 2020).
Sontag diz que, através de suas fotografias, cada família constrói “um conjunto portátil de
imagens que dá testemunho da sua coesão” (2004, p.19). Essa sequência de imagens nos mostra a
coesão da família Galizia: uma família branca, de classe média alta, heteronormativa. Em contraste,
a construção da narrativa auditiva do filme nos faz perceber os conflitos que Luiz vivia em sua
infância/juventude. Ao decorrer do curta, entendemos que ele era um homem homossexual e que
em seu ambiente familiar não era possível expressar sua sexualidade livremente.
Em outro trecho do filme, uma carta é lida por uma voz masculina que diz: “Querido Luiz, acabo
de chegar no Rio. Pensei tanto em você na viagem, a noite ontem foi ótima. Você, como sempre, radiante!
O grupo todo estava numa sintonia boa, fiquei feliz que topou ir para casa comigo. Que noite! Agora só
consigo pensar na falta que você vai fazer por aqui. Queria tanto ir ao aeroporto no dia da sua partida, mas
sei que não posso. Os Galizia estarão todos lá, certo? Volto para São Paulo só na outra semana. Um beijo do
Zeca.”4. Mais uma vez, as informações trazidas pelo áudio salientam o afastamento que a família de
Luiz tinha de uma parte de sua vida - se os “Galizia estarão todos lá” um outro grupo de pessoas não
poderia estar. A coesão dessa família, as informações que a realizadora soube inicialmente pelos
relatos de parentes, é apenas uma das camadas de quem foi Luiz Galizia. Nesse trecho, em áudio,
Zeca nos conta que há mais, há alguém “radiante” ali também.
Muitas vezes, há um desencontro entre o que fotografias revelam e o que realmente somos.
Barthes, refletindo sobre um retrato que fizeram dele, diz:
“Eu queria, em suma, que minha imagem, móbil, sacudida entre mil fotos variáveis, ao sabor
das situações, das idades, coincidisse sempre com meu “eu” (profundo, como é sabido); mas
é o contrário que é preciso dizer: sou “eu” que não coincido jamais com minha imagem; pois
é a imagem que é pesada, imóvel, obstinada (por isso a sociedade se apoia nela), e sou “eu”
que sou leve, dividido, disperso e que, como um ludião, não fico no lugar, agitando-me em um
frasco [...].” (2015, p.19)

Até o momento em que Ana Galizia encontrou o acervo de seu tio, a imagem de Luiz era, como
diz Barthes, pesada, imóvel, uma imagem (um padrão) na qual a sociedade se apoia. Em “Inconfissões”
a realizadora olha novamente para Luiz e, assim, reescreve sua própria memória familiar.

Figura 02 – Frame do curta-metragem “Inconfissões”.
Fonte: Curta-metragem “Inconfissões”, de Ana Galizia (2018)

4
Transcrição dos áudios do curta-metragem “Inconfissões”, 2018. Versão disponível no programa “Cine
Comentário Sonoro - Episódio 18: Inconfissões”, lançado em 2020
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“O tempo continua escaldante no doce sol da Califórnia”
Na segunda metade do filme entramos em contato com fotos e vídeos feitos pelo protagonista
enquanto ele estava morando na Califórnia (EUA).
O que vemos agora se contrasta por completo com o que foi visto anteriormente. Somos
introduzidos a um novo momento por imagens de pessoas na rua se divertindo, dançando e se
expressando livremente. No programa Cine Comentário Sonoro a realizadora diz: “Acho que em
diálogo com aquilo que a Califórnia vivia naquele momento, essa euforia após um movimento forte
de contracultura, de revolução sexual, de luta pelos direitos civis, e como a gente imagina que o Luiz
tenha se apropriado de tudo isso, experienciado isso e ter refletido na própria vida pessoal dele dali
para frente”.

Figura 03 – Frames do curta-metragem “Inconfissões”.
Fonte: Curta-metragem “Inconfissões”, de Ana Galizia (2018)

Lembrando que as imagens que compõem esse curta-metragem estavam guardadas e
que inicialmente eram histórias diferentes das mostradas nelas que os familiares da realizadora
contaram sobre o Tio Luiz, ao encontrar esses arquivos e criar essa narrativa cinematográfica, Ana
Galizia torna pública uma outra história de Luiz Galizia - que pode ter sido conhecida por seu círculo
de amizades e afetos, mas não era publicizada por sua família. Segundo Vale, “as mesmas imagens
que inscrevem vestígios de tempos passados portam, assim, promessas de futuro: reenquadradas e
ressignificadas (no filme que se faz), atualizam possibilidades de pensamento, de conhecimento, de
elaboração memorialística sobre o que mostram (e não mostram)” (2020, p.20).
A partir dessas fotografias e filmes, passamos então a ver um novo momento da vida de Luiz:
a nova casa, a cidade, a vida cotidiana que ele registrou com sua câmera fotográfica e as fotos em que
ele aparece. Começamos também a ter contato com imagens dos afetos vividos pelo protagonista.
Corpos nus, prazer, encontros, as fotografias de uma vivência livre contrastam com as cartas escritas
para a família, que falam sobre o jantar, a decoração do apartamento e as panelas da cozinha.

Figura 04 – Frames do curta-metragem “Inconfissões”.
Fonte: Curta-metragem “Inconfissões”, de Ana Galizia (2018)
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Em sua participação no Cine Comentário Sonoro a realizadora diz que desde o início do
projeto ela queria mostrar imagens “íntimas e mais explícitas, tomando, claro, todos os cuidados
que esse gesto pode implicar eticamente. [...]. E eu vejo esse resgate das experiências homoafetivas
como movimento raro nos filmes de arquivo que resgatam essas memórias familiares. Talvez,
porque sejam justamente essas memórias que muitas famílias querem apagar, não fazem questão
de lembrar muito menos de publicizá-las” (GALIZIA, 2020).

“E, com efeito, sobrevive. Alça vôo. Sobe.”
Dubois afirma que “uma foto nada mais é que uma superfície. Ela não tem profundidade, mas
possui uma fantástica espessura. Uma foto esconde sempre (pelo menos) uma outra, embaixo dela,
atrás dela, em torno dela. Questão de tela. Aí começa a ficção em que consiste toda autobiografia”
(2012, p.35). “Inconfissões” não é exatamente um filme autobiográfico, mas é uma busca da
realizadora por entender e reescrever as memórias que foram passadas para ela. Ao questionarmos
o que nossas famílias nos disseram sobre os nossos parentes, não estamos questionando também
quem pensamos ser?
A realizadora ouviu o que contaram a ela, mas, ao encontrar os arquivos pessoais do Tio Luiz,
ela agora pode ver o que não contaram. Seu olhar passa a ser a ferramenta para recriar a história e
publicizar o que estava guardado em casa.
Joon Ho Kim fala que, ao criarmos uma seleção de imagens específicas para guardar, estamos
buscando diálogo com que as encontrará no futuro:
Ao construirmos – por meio de um jogo de aparências e de uma seleção intencional de
fragmentos – aquilo que gostaríamos de ser (como resultado da construção daquilo que
parecemos ter sido), o que fazemos também para espectadores imaginários: destinatários
para os quais deixamos o legado de como “gostaríamos de ser lembrados”, uma “autoimagem” orientada para a posteridade, uma antecipação que incorpora o desejo de lembrarse e ser lembrado com nostalgia. A fotografia, revestida e investida com esse compromisso
com o futuro, também expressa a necessidade de transcrever a finitude da nossa existência.
(1995, p.245)

Luiz encontrou enfim Ana, essa “espectadora imaginária” que, ao olhar para esse arquivo
pessoal, buscou compreender e mostrar a nós quem foi seu tio, possibilitando uma nova proposta
de futuro para essas imagens.
Por mais que esse gesto da realizadora seja importante para ressignificar e resgatar esses
arquivos, Consuelo Lins e Thais Blank, pensando sobre filmes de família e cinema amador, trazem
questionamentos importantes sobre a retirada de imagens da esfera familiar: “Mas o que acontece
quando esses filmes são retirados de seu local de origem? Quando espectadores anônimos e
desconhecidos se colocam diante de imagens tão íntimas?” (LINS; BLANK, 2012, p.13). As autoras
aqui estão refletindo sobre uma questão ética de retirar imagens de um acervo familiar e divulgálas publicamente, transformando-as em obras que circulam em festivais de cinema, canais de
streaming e outras plataformas. Trago aqui a mesma questão, mas focando nesse acervo de Luiz
Galizia: o que acontece quando uma desconhecida de sua própria família é colocada diante de
imagens tão íntimas? A resposta depende da abertura desse novo “guardião de memórias” diante
das informações encontradas.
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No caso de “Inconfissões”, Ana Galizia se abre por completo para as imagens e compreende
a importância desse novo olhar para a memória criada e transmitida sobre o tio até então. No final
do filme, no último áudio inserido na narrativa, é a voz da realizadora que diz: “A foto é de 1985,
centro da cidade, pessoas e carros em volta, um orelhão na calçada [...]. Na sacola tinham alguns legumes,
pães e queijos, iriam fazer uma sopa para o jantar. Mais do que isso não sei se ele contaria. Depois dali
voltariam para o apartamento. A noite ia fazer frio, acenderiam um baseado e ficariam próximos à lareira.
Em fevereiro daquele ano, o tio Luiz morreu, quando ainda pouco se falava sobre a AIDS no Brasil. Hoje,
depois de 30 anos, encontrei na casa de uma tia algumas coisas que eram do Luiz. Perguntei se poderia ficar
com elas”5.
Na versão comentada, Ana Galizia fala sobre a importância de se inserir no curta, pois “não
era qualquer pessoa fazendo um filme sobre o Luiz. Esse caráter pessoal, de alguma forma, era mais
uma camada desse mosaico todo. Era uma pessoa da própria família, uma sobrinha, construindo um
pouco dessa identidade, dessas memórias, a partir de uma reelaboração. Uma perspectiva diferente
da que a família tentou construir até então” (GALIZIA, 2020).
O curta-metragem começa mostrando registros do núcleo familiar dos Galizia, um laudo
médico, e termina com uma sequência de autorretratos de Luiz, apontando a câmera para espelhos,
sozinho e em momentos de extrema intimidade, como no sexo.

Figura 05 – Frame do curta-metragem “Inconfissões”.
Fonte: Curta-metragem “Inconfissões”, de Ana Galizia (2018)

Na cartela mostrada antes dos créditos finais, há uma frase de Luiz Galizia que diz: “...vai
ressurgindo como aura magnífica, num facho de luzes multicores, enérgico e vital. E, como efeito,
sobrevive. Alça voo. Sobe”. Voltando à pergunta de Blank e Lins, sobre o que acontece quando
espectadores desconhecidos se colocam diante de imagens tão íntimas, acredito que essa cartela
final nos dá uma dica do que pode acontecer: a partir desse encontro com o olhar de Ana Galizia, os
filmes em super8 e fotos do acervo de Luiz passam a caminhar livremente, não estão mais esquecidos,
escondidos, nem incompreendidos. Através da realizadora, nós (como público e também como
desconhecidos), podemos agora conhecer o protagonista. “Inconfissões” transforma memórias em
imagem em movimento, o filme passa a ser a própria imagem de Luiz - uma imagem não mais rígida
e imóvel, mas que, finalmente, se torna leve, alça voo, sobe.
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O SOM DO VENTO1
Mateo Felipe BRAVO ARIZA2
RESUMO: Focando no cinema latino-americano e tendo como base o filme colombiano Los Viajes
del Viento (2009) escrito e dirigido por Ciro Guerra, este artigo faz um breve histórico da construção
do som no cinema, discutindo os conceitos teóricos dos autores Michel Chion (Valor Agregado,
Audiovisão) e Virginia Flores (Cenografia Sonora). Ao entender o papel do som na organização
audiovisual, conseguimos construir uma base teórica para análise dos aspectos sonoros presentes
nesse filme, reafirmando então, a importância da construção sonora para enriquecimento espacial
e cultural que dinamiza a montagem da mise en scene o que é essencial para o desenvolvimento
da diegesis apresentada no filme. Assim somos imersos no percurso que fazem os protagonistas
atravessando vários departamentos do norte da Colômbia, mostrando a diversidade natural e
cultural. O Eixo central do filme está ligado à relação do músico com seu instrumento, o que nos leva
a conhecer diversos entornos musicais da Colômbia na década de 60.
PALAVRAS-CHAVE: Som, Cenografia Sonora, Audiovisão
INTRODUÇÃO
Por muito tempo temos sido ensinados a ver para crer e pouco temos lembrado da importância
do som no âmbito da comunicação humana. O som vem, não como complemento de uma imagem,
e sim parte do significado que, por exemplo, um filme pode trazer. Ele está, da mesma forma que a
imagem, lidando com sensações, sentimentos, adjetivando e construindo tal significado, que é acima
de tudo, uma construção cultural, uma Audiovisão. (CHION, 1990).
O objetivo deste artigo é analisar alguns dos elementos sonoros presentes no filme Los Viajes
del Viento (2009), escrito e dirigido por Ciro Guerra e, apartir dai, validar alguns conceitos de teóricos
do som no cinema. O filme retrata a saga de Ignácio, um antigo Juglar Vallenato3 enquanto percorre
várias províncias do Caribe Colombiano até entregar o acordeão, aparentemente amaldiçoado, ao
seu legítimo dono. Durante o filme, a riqueza natural e cultural da Colômbia são exaltadas pela
narrativa que gira em torno do âmbito musical e da tradição oral. Foi selecionado com base nas
particularidades do filme, por apresentar uma narrativa peculiar, acontecendo em contextos
variados, algumas situações são bons exemplos para tratar a funcionalidade do som.
Na primeira parte do artigo se faz uma análise do aspecto sonoro no cinema, baseada nos
conceitos de autores como Michel Chion (Valor Agregado, Audiovision), Virginia Flores (Cenografia
Sonora).
Assim, pretendemos enaltecer o papel que têm cumprido os sons na organização sonora
1
Nota dos editores: Este artigo foi escrito no contexto do VIII Seminário Nacional Cinema em Perspectiva
(2019). Contudo, devido a um equívoco inteiramente assumido pela coordenação dos Simpósios, o artigo não foi
publicado na ocasião.
2
Bacharel em cinema e audiovisual da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA e Técnico
de Som pelo Instituto Ene Audio (Bogotá, Col)
Email: mateo.bravo.ariza@gmail.com
3
Por juglar vallenato entende-se a figura da pessoa que divaga pelos povoados com seu Acordeão em busca de
duelos de repentes. Os duelos são marcados por uma base rítmica proposta pelos oponentes para disputar improvisando
verbal e musicalmente com o instrumento.
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e como eles, com todas suas propriedades, conseguem afetar de diversas maneiras a construção
audiovisual dos filmes. Logo, a defesa de um estudo sistemático do som no cinema, por meio de
uma análise textual de trechos do filme, ajuda a compreender também construções de significados
culturais, que se perpetuam e se dinamizam.
Considerações para a análise sonora do filme
Levando em conta a caracterização dos elementos que constituem a trilha sonora presente
no livro O cinema: uma arte sonora (2013), escrito por Virginia Flores, no que diz respeito à etapa da
edição de som, seguimos um tipo de diferenciação que nos é bastante útil para o entendimento da
funcionalidade dos sons quando analisados:
Os elementos que constituem a trilha sonora de um filme são diálogos, ruídos e músicas. Os
ruídos, segundo esta classificação, incluem os ambientes usados como bases sonoras. Os
diálogos incluem todas as vozes. (FLORES, 2013, p 118)

A organização da trilha sonora implica escolhas adequadas das ferramentas por parte do
diretor de som para organizar assim os elementos que irão atuar junto à imagem, durante uma
situação determinada. É necessário aproveitar as propriedades do som para selecionar de forma
apropriada os elementos de acordo à situação, de modo que sejam afins à narrativa. Como dito
por Robert Bresson nas suas notas sobre som: “Imagem e som não devem apoiar um ao outro, mas
devem trabalhar em turnos em uma espécie de revezamento” (BRESSON, 1975)4.
Continuando nessa linha, associamos esta ideia à de audiovisão proposta por Michel Chion:
no cinema o áudio e o visual estão sempre juntos e sempre um influencia o outro, não devendo ser
analisados em separado.
Esses trabalhos exercidos pelo som em relação à imagem, como expressados por Bresson e
Chion, podem ser vistos como os valores que o som consegue brindar quando acionado junto com a
imagem. Nesse sentido, o conceito de Valor Agregado presente no mesmo livro do Chion é uma guia
na busca destes valores na nossa posição de espectadores.
Por valor acrescentado designamos o valor expressivo e informativo com que um som
enriquece uma determinada imagem, até dar a crer, na impressão imediata que dela se
tem ou na recordação que dela se guarda que essa informação ou essa expressão decorre
naturalmente daquilo que vemos e que já está contida apenas na imagem. (CHION, 1990, p
12)

Chion acrescenta que esses valores podem ser encontrados nos diversos sons que compõem
a trilha sonora, como é o caso dos diálogos, da música e dos ruídos. Cada um destes elementos
quando presentes ou ausentes na cena afetam direta ou indiretamente no sentido ideológico da
sequência.
ANÁLISE SONORA CINEMATOGRÁFICA
4

Publicado em: http://www.filmonsound.org/articles/bresson.htm
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Para análise, foi realizada uma decupagem sonora de cenas específicas do filme, nas
quais pudemos perceber o valor agregado pelo som. Dessa forma torna-se possível tratar das
particularidades do som e como atuam em relação à imagem. Uma ferramenta que possibilita este
estudo é o método de máscara, apresentado por Chion (1990) o qual se vale da apreciação das cenas
várias vezes, com a suspensão de uma das bandas, tanto a visual como a sonora alternadamente, o
que permite ver e sentir separadamente a organização que nelas se apresenta. O autor sugere as
perguntas: “que ouço?”, e, “que vejo?”, como ponto de partida para a apreciação dos elementos da
análise (CHION, 1990, p 145).
Em Los viajes del Viento (2009), escrito e dirigido por Ciro Guerra, encontramos um filme
bastante rico quanto à questão sonora e visual, pela variedade e riqueza dos espaços com as
características geográficas e culturais que intrinsecamente a música também faz parte. Foi estreado
no marco do festival de vallenato5 na cidade de Valledupar, em 2009, fato bastante interessante
pois a história é sustentada no ano de 1968, particularmente o ano em que foi criado o Festival da
lenda Vallenata evento que a partir de então tem reunido aos maiores representantes da cultura
vallenata. Esta particularidade demonstra a vontade do diretor de resgatar a história e a cultura do
caribe colombiano, valorizando os ritmos folclóricos e a tradição oral, além da natureza geográfica
própria dos diversos biomas pelos quais o filme perpassa.
O filme acontece na região do caribe colombiano e traz a história de um senhor (Ignacio
Carrillo) reconhecido juglar vallenato, famoso pela sua qualidade na improvisação com o acordeão
pela criação de respostas rápidas e inusitadas, rimadas, em duelos que se compõem entre dois
músicos. Ignacio tinha deixado de tocar o acordeão desde o momento em que casou. Uma vez
que sua esposa morreu, decide sair a cumprir a promessa de entregar o instrumento ao legítimo
dono, pois foi herdado do mestre Guerra. Segundo a lenda, quando Guerra enfrentou o diabo numa
piqueria6, venceu a confronta executando a mais bela harmonia. Dessa forma, o diabo entregou o
acordeão quando viu-se derrotado.
No primeiro momento do filme, durante a apresentação dos créditos sobre tela preta,
aparece a junção de sons que ressoam com baixas e médias frequências crescentemente, até ficar
num nível de volume constante. Pelo timbre do som, parece ser a presença do vento soprando. A
imagem e o som fazem um corte marcado pela aparição de uma imagem de chão árido, uma terra
bastante seca pela falta de chuva. A iluminação do entardecer mostra sombras de pessoas que
passam caminhando. O som marca a mudança com o aumento do volume no efeito sonoro que
identificamos como vento, o que muda a perspectiva sonora. Também somam-se vozes de mulheres
compondo um coro em forma de reza, pelo ritmo e entoação. Este som é assincrônico pois não é
mostrada diretamente sua fonte na imagem. Ainda que não possamos entender o que é falado, já
que é um idioma desconhecido para nós, é um momento em que a imagem e o som conversam e
apresentam uma base gráfica para o que poderia estar sendo o contexto daqueles sons. Também
podemos classificar esses sons como ruídos duradouros pois são constantes e quando somados
ganham consistência, que serve para manter a linearidade da sequência, como visto na cenografia
sonora do prólogo.
No plano seguinte encontramos ruídos pontuais, que aparecem como ligação para a dimensão
5
6

Ritmo tradicional pertencente à região norte da Colômbia.
Duelo de versos com o som do acordeão como base rítmica.
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real e naturalista, pois situa os sons prévios no contexto atual. São os primeiros momentos em que a
imagem dialoga paralelamente com o som.
Conseguimos fazer o enlace entre o som do coro de reza, os passos sobre terra e o atrito
das pás com a terra, com a imagem do grupo de pessoas que se aproximam às pessoas que estão
cavando um buraco no meio de uma região deserta. Até então não é muito definida qual seria a fonte
que emite o som do coro de reza nem se este elemento pertence ao espaço diegético do filme, pela
função empática deste som também compreendido por nós como música, percebemos que trata-se
de um enterro. O vento é sustentado na imagem pelo tremor das roupas se agitando rapidamente.
É interessante como depois de enterrado o caixão, os presentes dispersam-se e a possível
relação das pessoas que provavelmente estavam cantando o coro de reza se desfaz, deixando o
som do coro continuar por pouco tempo sem o sustento da imagem, levantando a dúvida sobre a
presença do elemento coral na diegesis da ação.
No corte para o próximo plano, depois do título do filme, (Los Viajes del Viento), só se mantém
o ruído do vento mostrando a força e mutabilidade das correntes de ar, apoiando a ideia da viagem
que está prestes a começar. O elemento do vento particularmente está presente durante grande
parte do filme, vale ressaltar que por ser um filme sobre suas viagens, como é sugerido pelo título,
será este um dos componentes que servirá de fio condutor das passagens espaciais e temporais
através do filme.
Após o prólogo, o vento é interrompido pela mudança de plano. Na imagem, a mudança de
cores escuras, próprias do pôr do sol do enterro e da tela preta, contrasta com a aparição de um
plano médio de uma casa de taipa à luz da manhã. A câmera se movimenta entrando na sala onde
está um acordeão bastante particular pois dois chifres pontudos saem dele pendurado na parede.
Simultaneamente, na banda sonora, o som de pássaros, grilos, vacas ao fundo criam a
cenografia sonora, são sons que não estão sincrônicos com a imagem mas que agem empaticamente
sugerindo a ideia de estar inseridos num ecossistema tropical e caloroso. A aparição do som pontual
de passos exerce o papel de nos situar subjetivamente na cena, por mais que os pés que emitem
o ruído não estejam presentes na imagem, o movimento sugerido pela câmera junto com o ritmo
do som de passos contundentes dão a impressão que acompanhamos a pessoa que caminha em
direção ao acordeão até pegá-lo bruscamente da parede.
Aqui o caso de um ruído pontual anempático, pois está sincronizado com o momento em
que é retirado o instrumento da parede, pelo aspecto pöietico do som, podemos dizer que é o som
do atrito de metal com uma superfície dura emitindo tremulações em frequências altas pela ação
rápida de movimento, pelo aspecto estésico sugere ser o som de um facão sendo desembainhado de
forma ameaçadora. Chamamos anempática por esse som não ter conexão lógica com a retirada do
instrumento da parede, e sim simbólica com a energia carregada nesse objeto.
Pöietico qualifica termos que denotam elementos estruturais do ponto de vista da sua
construção (pöiesis)... Estesico por outro lado, qualifica termos que denotam elementos
estruturais basicamente do ponto de vista da sua percepção (estesis) ou seja, o efeito ou
conotação recebidos. (Tagg, 2009, p 8)

Na próxima cena, somos situados pela imagem no interior de uma igreja, no momento da
sinalização da cruz feita com as cinzas do domingo de ramos ato pertencente à religião católica da
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“quarta feira de cinzas”. No espaço sonoro estão presentes os murmúrios das pessoas enquanto a
fila para receber a cruz avança, o ruído pontual da imposição da cruz é marcado e posicionado na
mixagem de forma que é bastante presente e exagerado. O evento marcante nesta cena é a chegada
da vez do Ignacio receber o sinal da cruz e algo acontece repentinamente, os sons que compunham
o ambiente sonoro desaparecem, marcando assim a ausência de quaisquer outros sons alheios ao
ambiente, o que podemos chamar de silêncio.
Ignacio começa então a viagem saindo da igreja e montando no seu burro. Sons pontuais
que achamos ser o tipo de ruídos de sala ou mais conhecidos como Foley, uma técnica baseada na
gravação de sons em função da imagem, acompanhando ações específicas num ambiente controlado
ou estúdio. Esse recurso surge pela necessidade de pontuar sons que são específicos, o que tornase dificultoso pois o som direto até então foca-se na captação dos sons vocais. Caso todos os sons
ambientais e ruídos fossem captados todos juntos não haveriam sutilezas nem destaque para
determinadas coisas.
É impossível no cinema imaginar uma reprodução naturalista dos sons do mundo: o resultado
seria uma cacofonia. qualquer coisa que aparecesse na tela teria de ser ouvida na trilha
sonora, mas essa cacofonia significaria apenas que o filme não recebeu nenhum tratamento
sonoro. (Tarkovsky, 1998 p.194)

Assim passamos a acompanhar a saída de Ignácio do povoado, as crianças curiosas o
acompanham, vendo-o carregar o acordeão. Os passos do burro sobre a terra e a vibração dos
acessórios da sela do cavalo são mais marcados, enquanto a cenografia sonora é complementada
com os sons de ambiente como pássaros, galos, ovelhas, cachorros. Enquanto as crianças se somam
no acompanhamento da saída de Ignacio, ouvimos perguntas feitas por elas “para donde va?, don
ignacio va a tocar el acordeon?”, faz a ligação com a imagem, por mais que nenhuma das crianças esteja
mexendo os lábios para falar enquanto correm.
Fermin, um jovem entusiasta, pretende aprender a arte de ser um juglar por isso simplesmente
decide se juntar ao Ignacio nesta viagem solitária, enquanto percorre o caribe colombiano desde o
município de Majagual no departamento de Sucre até Taroa no departamento da Guajira, ponta
norte da Colômbia. No percurso precisam atravessar vários ecossistemas do território colombiano,
onde encontram situações típicas dos locais, com costumes, festas e expressões culturais diversas,
onde as barreiras linguísticas também se fazem presentes.
A mudança de ecossistemas se faz evidente na imagem ao ver o contraste de cores e texturas
nos lugares transitados pelos personagens, compondo assim um roteiro cheio de imagens, sons e
acontecimentos diversos e surpreendentes.
Um dos exemplos que podemos encontrar é a transição entre o lugar em que o Fermin
dialoga por primeira vez com o Ignácio, uma região bastante árida, é possível ouvir a aproximação
da caminhonete do delegado da prefeitura de Chimichanga. Seguidamente depois de Ignacio dar a
negativa ao delegado, fica um silêncio que cria a tensão entre Fermin e Ignacio. Repentinamente na
imagem nos encontramos sobre uma canoa, com Ignacio, Fermin, o Burro e outros tripulantes mais
a pessoa que está remando para atravessar o rio. O som do remo batendo na água é pontuado. Assim
como a transição de ambientes no momento que desembarcam da canoa e se internam no mercado.
Neste ponto estamos frente a uma cenografia sonora bastante rica, pois se acrescenta o
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volume dos elementos sonoros como o martelo batendo no ferro, o vendedor de sombreiros, os
murmúrios e sons de animais, aumentam à medida que os personagens caminham pelo mercado.
Na seguinte cena, podemos perceber como o som sustenta o supercampo que a imagem
cria, como se vê quando Ignácio e Fermin estão sentados vendo o desmantelamento da casa do
mestre Guerra, a cenografia sonora neste caso é composta pelo som ambiente de animais próprios
deste lugar tropical e pontualmente o som dos trabalhadores, o que permite que na mudança de
plano, consiga se manter a ligação lógica de estar no mesmo lugar, permitindo à imagem uma maior
liberdade de mudança de ângulo sem necessidade de apresentar de novo a fonte sonora.
É interessante na cena do encontro com os vaqueiros como o vento é o mensageiro,
metaforicamente falando, pois a junção do som do vento, mais o aparecimento gradual do som
de um duelo de repente intrigam no momento da aparição dos elementos, situação apoiada na
imagem quando o Ignácio sobre o Burro pede silêncio ao Fermin para poder escutar melhor. durante
o encontro com os vaqueiros, o som do gado mugindo é constante, o que entendemos como um
elemento para a contiguidade da sequência pois sucede em 3 momentos. a chegada à tarde, a janta
à noite e a despedida à manhã.
Na próxima cena enquanto os personagens vão caminhando em direção a Becerril, o silêncio do
Ignácio é bastante cortante, no momento da conversa que o fermin pergunta ao Ignacio se pode lhe
ensinar a ser um juglar. Repentinamente aparece um som musical em off, com batidas de tambores
e outros instrumentos num ritmo contundente como se fosse a resposta do Ignácio, a fonte sonora
é desconhecida. A voz que canta com força e sentimento diz: ‘tu me dices que si, tu desprecias la suerte,
tu me dices que no, me libras de la muerte, para calmar mi dolor, para calmar la suerte, para calmar mi
dolor, para librar la muerte’ palabras que aumentam o drama do silêncio dos personagens.
A música continua e a cenografia sonora do evento anterior desaparece, na imagem agora é
mostrada a fonte sonora que emite o som musical, um primeiro plano do cantante e o grupo que lhe
acompanha com maracas, clave, cajon e tambora. Os músicos instrumentistas apoiam o verso cantado
formando um coro, neste ponto é interessante como o som faz o enlace das duas cenas com o que
segundo Chion poderíamos entender como o efeito de overlapping usando música de fosso e logo
apresentando a fonte.
Em Seguida uma mudança de ritmo na música aumenta a energia no recinto, na imagem é
apresentada a chegada de Ignácio e Fermin na festa. a agrupação musical que estava tocando é
retirada, dando início ao enfrentamento de acordeões com o acompanhamento da guacharaca e
o cajón. durante o duelo é importante ressaltar a mudança de ritmos. Quando é a vez de Ignacio
enfrentar o juglar que aparentemente está ganhando com bruxaria, solicita o ritmo merengue para
os instrumentistas, por meio deste consegue burlar o efeito do talismã embruxado que o contendor
possui. Uma vez que ignacio ganha, solicita outra mudança de ritmo para puya, então inicia um solo
de acordeon acelerado, no som as características do instrumento são apresentadas detalhadamente
conseguindo ouvir a entrada de ar no instrumento, o pulsar dos dedos nas teclas e a saída do ar
emitindo as frequências altas, médias e baixas. Na imagem vemos de perto Ignacio executando as
notas no particular instrumento preto com chifres e o fole vermelho com vigor. Os instrumentistas
que até então estavam em silêncio, entram em cena animando e apoiando o ritmo, o público exalta.
Mas agora é a vez do silêncio quando o pai do recém derrotado entra tentando esfaquear a Ignacio.
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Entendemos então o termo do Verbocentrismo apresentado por Chion (1990) que se refere
ao fato das palavras serem o fio condutor no espaço diegético criado. Como vemos, é através do
diálogo que são pontuados os locais importantes, vemos então como a viagem realizada pelos
personagens perpassa os departamentos do norte da Colômbia; conseguiriamos agora trazar no
mapa como teria sido a viagem feita pelos personagens, começando em Majagual, atravessando o
rio Magdalena, passando pelo mercado de El banco, encontrando os vaqueiros entre Chiriguana e
El paso, chegando na festa em Becerril, subindo la Sierra del Perijá, chegando no festival vallenato
em Valledupar, passando pela ciénaga grande, subindo na serra nevada, até chegar em Taroa onde
finalmente o Mestre Guerra esperava por eles deitado no caixão. No Anexo 1 podemos ver um
aproximado dos lugares pelos que percorrem os personagens, um largo caminho de mais de 600
kms recorridos em burro, a pé ou de canoa.
CONCLUSÃO
Depois da aproximação realizada, conseguimos afirmar que o som é fundamental para
a criação narrativa do filme. A imagem e o som, trabalham juntos em cooperação conseguindo
apresentar a riqueza natural e cultural da região, com as características próprias de cada um dos
biomas transitados.
A grande variedade de ritmos musicais presentes no filme aproximam a força que a música
tem no imaginário social, e a grande variedade folclórica do caribe.
Também pelo som conseguimos aproximar e conhecer o sotaque das diferentes regiões,
sendo constante em no norte colombiano o jeito rápido de falar, pulando letras e juntando palavras.
Um fato que o diretor mantém bastante forte é o distanciamento que há com a comunidade
wayuu, tanto pela complexidade da sua cultura como pela diferença de idioma.
Podemos ver como foi importante o tratamento sonoro no momento da realização, pois
desde nossa situação de espectadores conseguimos perceber o uso dos códigos próprios do cinema,
uma vez que o som age para apoiar o sentido do filme aplicando o valor agregado que oferece de
acordo com a organização do filme feita pelos realizadores.
Assim como este filme, no panorama Latino Americano contamos com grandes peças
cinematográficas nas que o som joga um papel crucial, é importante ressaltar como as novas
produções mostram mais aprimoramento nas técnicas sonoras.
Compartilhando a ideia de Virginia Flores da necessidade de maior conscientização por parte
dos realizadores latino-americanos enquanto ao poder do som, para que este consiga explorar a
fundo suas possibilidades e finalmente receba a importância que realmente merece.
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VEROSSIMILHANÇA EM FOLEY: USANDO “MENTIRAS” PARA CRIAR “REALIDADES”
Juliano Carpen Schultz1
Orientadora: Dra. Débora Regina Opolski2

RESUMO: No cinema contemporâneo, a criação do Foley é uma das etapas da pós-produção de
som. Esse processo pode ser definido como a arte de gravar efeitos sonoros em sincronia com o
filme (AMENT, 2009). Com origens que remontam o primeiro cinema (COSTA, 2006), a presença do
Foley no audiovisual sempre esteve atrelada à representação da realidade. Na área de pesquisa do
som para cinema, termos como realismo ou hiper-realismo sonoro, são recorrentemente utilizados
para se referir a sonoridades que estão presentes no cotidiano da vida das personagens, as quais,
podem parecer mais reais do que a própria realidade dos espectadores (CAPELLER, 2008). O Foley
se utiliza de muitas estratégias para sonorizar o que lhe cabe. Geralmente são utilizados objetos
nada semelhantes com o que está em cena, mas que se forem manipulados habilmente “enganam” o
espectador que passa a crer que aquela sonoridade provém realmente daquele objeto na imagem.
O objetivo dessa proposta é discutir como o processo de criação de Foley acontece, no que tange à
manipulação da realidade apresentada ao espectador.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho de som; Verossimilhança, Foley.

Introdução
A frase “o cinema é uma mentira”, comumente circula nos meios de produção cinematográfica.
Essa frase tem um sentido especial quando se trata do som da maioria dos filmes comerciais de ficção
da atualidade. Isso porque quase tudo que se ouve nesse tipo de filme é recriado na pós-produção
de som, seja por meio de gravações em estúdio, seja utilizando bibliotecas de sons. Apesar de o
processo de construção de um produto audiovisual ser artificial, a busca é por um resultado que se
assemelha com aquilo que ouvimos na vida real. Em outras palavras, a construção da sonoridade dos
filmes busca a verossimilhança com a realidade.
Ao longo dos últimos anos, o som do audiovisual ganhou mais visibilidade, espaço e
importância no cenário cinematográfico, tanto no processo de produção do cinema como na área
de pesquisa cinematográfica. A influência que o som tem na forma de percepção do espectador se
verifica dentro dos próprios produtos audiovisuais. De acordo com Elsaesser e Hagener (2018,
p. 163) “O som cobre e descobre, toca e abraça até o corpo do espectador. De muitas formas,
somos mais suscetíveis ao som do que às percepções visuais”. O impacto que o som pode gerar no
espectador ocorre, em partes, por conta da busca com a similaridade com o mundo real, ou seja,
quando o espectador encontra na tela o que ele já conhece no mundo real.
1
Mestrando bolsista (CAPES) do PPG-CINEAV da UNESPAR. Integrante do grupo de pesquisa CineCriare.
E-mail: julianocschultz@gmail.com
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Professora da UFPR e do PPG-CINEAV da UNESPAR. Integrante dos seguintes grupos de pesquisa: CineCriare
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Opolski (2009, p. 19) define pós-produção como sendo “mais que um retrato de som da cena,
é o momento onde nasce o desenho sonoro do filme, criando e adicionando novos sons às imagens:
vozerio (walla), dublagens (ADR), sons que provêm de outros objetos (Foley), e os efeitos sonoros.”
Observando o mercado cinematográfico brasileiro percebemos que existem diferentes contextos
nos quais a criação do som acontece. Existem profissionais que optam pelo uso de todo material
que está gravado no som direto, não apenas os diálogos. Aproveitam os sons ambientes, sons de
portas, passos etc., utilizando os processos de gravação e edição da pós-produção apenas como um
complemento para esse material sonoro oriundo do set de filmagem. Por outro lado, há profissionais
que optam por utilizar os sons do som direto (além do diálogo) apenas para complementar aquilo
que será construído na etapa de pós-produção. Neste caso, o trabalho de gravação e edição é recriar
todos os ambientes, vozerios, efeitos sonoros e Foley.
As nuances entre esses extremos são grandes, e não é o objetivo dessa proposta fazer
qualquer tipo de juízo de valor ou afirmar qual método de trabalho é mais eficiente. Cabe ao sound
designer ou supervisor de som compreender qual o melhor caminho a seguir para contribuir para
a estética ou a narrativa do filme. Neste trabalho será utilizado para fins de análise, o processo de
sonorização que recria todos os elementos na pós-produção, com intuito estético e narrativo, em
longa metragens narrativos de ficção, bem como em seriados de televisão.
O cinema naturalista de Hollywood,
caminha em direção ao controle total da realidade criada pelas imagens – tudo composto,
cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos meios de
produção desta realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é ‘parecer verdadeiro’;
montar um sistema de representação que procura anular a sua presença como trabalho de
representação. (XAVIER, 2021, p. 41)

Aplicando tal conceito naturalista à sonorização do filme, infere-se que o método de criação
sonora não pode ser perceptível ao espectador, caso contrário, o espectador pode perceber que
houve um processo de “falsificação” ou adulteração nas informações sonoras que ele está ouvindo.
Nesse sentido, a ampla utilização dos sons captados no set de filmagem com pouca interferência da
criação na pós-produção, pode ser uma estratégia com a intenção de imprimir o tal naturalismo ao
filme.
Da mesma forma, métodos de trabalho que visam a recriação sonora na pós-produção
também intentam ocultar do espectador os processos e as etapas de criação do audiovisual. Ainda
que seja um método que utiliza a pós-sincronização entre sons e imagens, a recriação dos sons busca
soar realista. Segundo Chion (CHION, 2008, p. 87), “aquilo que soa verdadeiro para o espectador e
o som que é verdadeiro são duas coisas muito diferentes.” Em alguns casos a percepção sonora do
mundo vai ser a principal referência dos criadores do design sonoro, pois busca-se comunicar ao
espectador uma realidade sonora que seja conhecida da maioria das pessoas. Em outros casos isso
não será possível: quem teria a experiência real de ouvir o som do urro de um Tiranossauro? Ou da
luta com sabres de luz? Nesses casos, para nos convencermos da veracidade do som “referimo-nos
muito mais a códigos difundidos pelo próprio cinema” (CHION, 2008, p. 87).
Dentro desses códigos que estruturam a linguagem cinematográfica sonora, e que também
está ligado à relação com o mundo real existe o hiper-realismo sonoro, que pode ser definido como
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o “que se apresenta como mais fiel à realidade do que a própria realidade” (CAPELLER, 2008).
Um exemplo disso ocorre quando a imagem mostra planos em close-up. A aproximação exagerada
que ocorre do ponto de vista do espectador naquilo que é apresentado na cena, proporciona a
possibilidade de elaboração do que se pode chamar de close sonoro. Essa situação pode demandar
um grau de detalhamento incomum de ser ouvido na vida real, ou sem a mediação da tecnologia.
“Quanto mais foco, quanto mais detalhe, mas concentração, maior narratividade e mais ilusão de
realidade estarão sendo promovidas”, afirma Flôres (2013, p. 33). Na série Breaking Bad (20082013), no décimo episódio da terceira temporada que se intitula Aquela Mosca (Fly), há vários
momentos em que os closes visual e sonoro são explorados. Na cena de abertura há uma imagem
da mosca em hiper close e ouve-se seu gestual de esfregar e “lamber” as “patas”. O que certamente
na vida fora do cinema seria quase impossível de captar em uma situação normal do cotidiano. Em
outra cena, próximo aos 9 minutos e 30 segundos, a mosca pousa na lente dos óculos do personagem
Walter White e é possível ouvir os passos da mosca no vidro da lente.
O processo de sonorização de um filme busca expandir e intensificar as sensações do
espectador, proporcionando uma experiência mais rica, porém sem deixar de ser natural. Por meio
de um trabalho extenso e minucioso, a equipe de design de som acrescenta o valor desse elemento
(que não é pequeno) à imagem.
Mentiras contadas pelo Foley
O processo de criação do Foley é uma das etapas da pós-produção de som. Ele é responsável
pela criação dos sons resultantes da interação entre personagens e o que está disposto no ambiente,
bem como sua movimentação e interação com outros personagens. Passos, roupas, toques,
manipulação de objetos (louças, papéis e objetos em geral) são exemplos de sons criados pela equipe
de Foley. Um dos objetivos que buscamos com esta técnica é aproximar o mundo fictício que está na
tela com o mundo real. O Foley proporciona naturalidade para o filme, e ao mesmo tempo possibilita
a criação de conceitos sonoros que contribuem para contar a história. Segundo Opolski (2009, p.
26), “o espectador precisa ouvir os sons desses movimentos e objetos, pois no mundo real, as vozes
das pessoas co-existem com esses sons.”
Quando criamos Foley, buscamos a representação da realidade e, ao mesmo tempo, a
invisibilidade do processo de produção. Para a produção de determinadas sonoridades, é comum
utilizarmos objetos que não tem nenhuma relação com aqueles mostrados na imagem. Em uma
hipotética cena em que há uma bicicleta, nem sempre nós vamos recorrer a outra bicicleta para
sonorizar a que está na imagem. Essas “mentiras” sonoras convencem os espectadores desde que
sejam bem contadas. Caso contrário a sonoridade do Foley pode distrair o espectador e tirá-lo da
imersão do filme. O objetivo é soar verossímil aos ouvidos de quem aprecia o filme. Segundo Ament
(2009, p. 18) o espectador que vai até o cinema não está preocupado com quem fez o Foley ou que
tipo de Foley irá ouvir. Isso é uma preocupação para os que trabalham com o som ou os entusiastas.
Porém assim mesmo ele será afetado pelo som, meticulosamente desenhado, indicado, executado
e editado. A experiência sonora pode melhorar a narrativa do filme, ou pode distrair e causar
desconforto. De qualquer forma, o som causa impacto.
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Dentro do nosso processo de criação de Foley, três elementos são essenciais para transmitir
ao espectador a veracidade daquilo que ele ouve ao mesmo tempo que vê na tela. É a união dessas três
características que fazem o espectador acreditar que o som que ele ouve é realmente proveniente
da fonte que ele vê. São elas: interpretação, timbre e sincronia.
Interpretação, timbre e sincronia
A interpretação é a característica sonora que mais influencia na atuação do ator. Segundo
Laroca (IWAMIZU, 2014, p. 100), Foley é o “‘melhor amigo do ator’, já que ele consegue, com o
Foley, criar pequenos contornos dramáticos, através de coisas simples como um passo hesitante
ou uma batida de mão mais impaciente.” Além disso, os sons de Foley reforçam a interpretação das
intenções e emoções dos personagens, como a sonoridade de um soco na mesa ou de uma briga.
Mas também é possível contribuir com a narrativa com sons sutis. Por exemplo, pelas batidas na
porta (knock) antes de uma pessoa entrar em determinado recinto é possível identificar se ela está
hesitante, excitada, raivosa ou desesperada. Contar histórias por meio do som é o objetivo do Foley,
também somos atores, porém sem o uso de nossa imagem.
Timbre é o que caracteriza o som do objeto manipulado. O espectador espera que um bastão
de metal que aparece claramente na imagem e é jogado no chão, soe como um bastão de metal, e
não como um bastão de madeira, por exemplo. Parece uma questão óbvia, porém existem bastões
e bastões de metal, com diferentes tamanhos, densidades, tipos de metal (ferro, alumínio, aço, etc.).
Nesse sentido, Bordwell e Thomson (2013), trazem o conceito de fidelidade, o qual refere-se ao
grau em que o som se relaciona com a fonte que o emite. Se a imagem mostra um cachorro latindo
espera-se que ouçamos um latido de cachorro e não um miado de gato.
A fidelidade só pode existir entre duas partes, nesse caso, quando criamos Foley visamos
que os objetos manipulados na sala de Foley (parte A) tenham uma sonoridade orgânica fiel com o
objeto representado na tela (parte B). Desse modo, há menos risco do espectador se sentir traído,
ou enganado. A verossimilhança sonora, nesse caso, é indicada pelo índice materializante do objeto,
termo discutido por Chion (2008, p. 92):
num som, os índices materializantes são aqueles que nos remetem para a sensação da
materialidade da fonte e para o processo concreto da emissão do som. São suscetíveis, entre
outras coisas, de nos darem informações sobre a matéria (madeira, metal, papel, tecido) que
causa o som, bem como sobre a maneira como o som é conservado (por fricções, choques,
oscilações desordenadas, idas e vindas periódicas etc).

No nosso trabalho de elaboração de Foley é mais importante um objeto se aproximar
sonoramente com o que aparece na imagem do que parecer visualmente com ele. O lado mágico de
Foley é criar sons que se enquadrem na imagem e isso não acontece necessariamente com os mesmos
objetos que aparecem no filme. Um exemplo disso são os sapatos que nem sempre “parecem” com o
que “soam”. Como afirma Ament (2009), você deve ouvir seus sapatos e não olhar para eles.
Muitas vezes optar por esse ou aquele timbre é relativamente fácil, outras vezes o timbre
deve ser construído com diferentes texturas, ou seja, sobrepondo uma ou mais sonoridades para que
o conjunto delas soe como o objeto que está na imagem. Na série médica Sob Pressão (2017-atual),
tivemos a oportunidade de gravar muitas macas. A construção sonora delas foi feita por meio de
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diferentes texturas simultâneas: com um carrinho de escritório com rodinhas (Figura 1), o tremular
de uma grade de ferro (Figura 2) e o rangido (squeak) de uma espécie de engrenagem de ferro (Figura
3). Nenhuma das peças guardam relação direta com o objeto maca visualmente representado.

Figura 01(à esquerda): fonte os autores / Textura 01 da maca: carrinho de escritório com rodinhas
Figura 02 (ao centro): fonte os autores / Textura 02 da maca: grade de ferro
Figura 03 (à direita): fonte os autores / Textura 03 da maca: engrenagem de ferro (squeak)

Outro caso, nessa mesma série, foi a sonoridade do objeto que os personagens chamam de
ambu (figura 4), para os quais usávamos uma cabeça de boneca (figura 5) com um furo embaixo do
pescoço para alcançar a sonoridade da ventilação desse objeto médico.
3

Figura 04 (à esquerda): fonte os autores/Ambu
Figura 05 (à direita): fonte os autores/Cabeça da boneca

Sincronia é o terceiro elemento que, somado ao timbre e à interpretação, proporciona
ao espectador a noção de que o som que ele ouve é real e provém da fonte sonora que ele vê. A
sincronização exerce um papel fundamental no processo de estabelecer nossa identificação com
o filme, nos dando a impressão de que os sons emanam do mundo da tela (diegesis). Essa função
é fundamental para orientar nossa relação com a tela e as possíveis flutuações entre sons que
temporariamente existem fora dela. O sincronismo é a simultaneidade de acontecimentos ou
3
Ambu é uma espécie de bolsa inflável ou ressuscitador manual que facilita a ventilação do paciente com
dificuldades de respirar (Figura 4).
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fenômenos, no caso do cinema, entre os áudios difundidos pelas caixas de som e as imagens visuais
em movimento que aparecem na tela. A simultaneidade dessas duas ocorrências no mesmo limite
de tempo e espaço (embora, na realidade, advindos de pontos diferentes) produz a mesma sensação
que temos ao percebermos as coisas presentes no nosso mundo. (FLÔRES, 2013, p. 39)
No nosso processo de construção do Foley, a sincronia nem sempre é absoluta, ou seja, nem
sempre o som será emitido exatamente no momento em que há um gesto, uma batida, ou uma
pisada. Às vezes, é necessário que o som seja tirado levemente de sincronia da imagem para que não
haja conflito com outro som, como o diálogo. Em outros casos a sincronia é flutuante, como onde
há duas ou mais pessoas caminhando juntas, por exemplo. É preferível convencer o espectador
por meio de uma ideia sonora, de um design sonoro, um conceito planejado e desenvolvido para
determinada cena, do que por meio da sincronia de todos os passos de todas as pessoas que
compõem a cena. No filme Ursa (2021), em aproximadamente 16 minutos, há uma cena em que
duas crianças jogam futebol na rua. Os passos são curtos e rápidos, a bola está quase o tempo todo
raspando no chão. Se a construção sonora fosse feita se preocupando com a fidelidade da sincronia,
somando as sonoridades de cada um dos pés com o som da bola, haveria uma grande chance de
não ter definição e soar confuso para o espectador. O Foley, como elemento sonoro expressivo
vinculado ao movimento dos personagens, auxilia o espectador a acompanhar a história que está
sendo contada. Por causa disso, é necessário um planejamento que inclui escolher quais são os sons
que vão compor e contar essa história, guardando a sincronia relativa e não absoluta com relação
à imagem. Nesse caso, optamos por fazer as duas crianças separadas, mas sem muita preocupação
com a sincronia absoluta de cada uma, exceto nos movimentos mais visíveis e intensos.
Ainda assim, mesmo considerando a possibilidade de sincronia relativa, existe um limiar
bem tênue para essa relativização, que reforça a importância da sincronia entre som e imagem
no audiovisual. A sincronia flutuante tem um limite que se ultrapassado denotará que algo está
errado. Segundo Flôres (2013, p. 43), o efeito de credibilidade e naturalidade conseguido com os
sons elaborados na pós-produção é alcançado, em grande parte, por conta da sincronia entre esses
elementos expressivos, entre basicamente som e imagem. Portando, a sincronia relativa pode ser
compreendida como uma técnica muito útil quando utilizada nos momentos certos.
Considerações finais
Neste trabalho nos concentramos no processo de criação do som de Foley. O campo do som para
cinema é vasto, bem como o de Foley. Sendo assim, não tínhamos o intuito de abordar conceitos
das possibilidades dramáticas e narrativas do som, nem o que esses sons podem desencadear
na percepção do espectador. Portanto, concentramos nos três elementos que são responsáveis
por transmitir ao espectador a veracidade daquilo que ele ouve ao mesmo tempo que vê na tela.
Consideramos que se o processo de criação de Foley se preocupar com a interpretação do que é
representado sonoramente, com o timbre dos objetos sonorizados e com a sincronia entre som
e imagem, há grande possibilidade de os espectadores não perceberem o processo que gerou a
criação, ou seja, não serem atraídos para fora da imersão do filme. Segundo Ament (2009, p. xv),
“Foley é para ser sentido e não ouvido, exceto em algumas circunstâncias, quando a história ou o
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diretor quer chamar a atenção para alguma coisa.”
Pretendemos demonstrar que o objetivo da sonoridade de Foley é proporcionar semelhança
com aquilo que o espectador conhece na vida real. O Foley intenta aproximar o fictício do real de
modo que o som criado em estúdio seja fiel ao som conhecido ou imaginado pelo espectador, mesmo
que para isso o Foley se utilize de artifícios “mentirosos”. Segundo Bordwell & Thompson, (2013,
p. 430) “Fidelidade é questão de expectativa.” Criar o design sonoro de Foley é fazer um contrato
com o espectador; é convencê-lo de que o que ele está ouvindo junto com as imagens é autêntico, é
verossímil, que esse conjunto se parece muito com sua realidade sonora e imagética.
O uso irrestrito de “mentiras”, não é uma exclusividade do som. Como afirmam Elsaesser e Hagener
(2018, p. 174), com o novo filme sonoro, não se pode confiar no som nem na imagem, necessitamos
de ambos, para que eles comprovem e confirmem um ao outro. É quase como se duas “mentiras”
fizessem ou construíssem uma “verdade”. Logo, o cinema não passa de uma soma de mentiras,
porém, todas elas muito bem contadas.
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A CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA DUBLAGEM
Felipe Renã Golim Stocco1
Orientadora: Dra. Débora Regina Opolski2
RESUMO: Neste artigo pretende-se uma compilação de conhecimentos sobre a dublagem
brasileira que auxiliem a construir um pensamento crítico a respeito da sua criação artística, tendo
como referência a origem histórica bem como a análise da sua práxis contemporânea. Contemplada
neste estudo como um tipo de interpretação que propicia novas configurações de expressividade
para o ator, a dublagem demanda maior pluralidade de leituras sobre a realização e o aprimoramento
do seu fazer artístico.
PALAVRAS CHAVE: Dublagem; Criação Artística; Versão Brasileira.
INTRODUÇÃO
A dublagem3 é uma performance especializada, extensão da competência dos atores voltada
para criação da voz no audiovisual, no qual se traduz diálogos de produções estrangeiras gravando e
substituindo o idioma original por outro pretendido. Se bem feita, a dublagem traz acessibilidade com
qualidade e regozijo para os que a consomem. Crianças formando vocabulário, idosos, pessoas cegas
ou com deficiência visual, analfabetos e analfabetos funcionais contam com o amparo da dublagem,
que em função disso exerce um papel importante de grande valor sociocultural especialmente no
Brasil.
Os dubladores interpretam personagens diversos em espaços reduzidos, uma vez que
os estúdios de gravação não têm grandes cabines, utilizando ferramentas como o microfone, os
monitores e textos adaptados. Herbert Richers Jr. nos conta que ‘‘o dublador é a ‘marionete ao
contrário’, você tem que se deixar vestir pelo ator que você está dublando (...) porque você tem que
fazer aquela partitura que está ali. Você tem que ser ele, então é um trabalho de dissecação do outro
ator que está ali’’ (MÍDIA EM FOCO, 2018). Tendo isso em vista, num primeiro momento pode-se
pensar que na dublagem a construção da personagem já está dada, restando ao dublador preencher
com a voz num processo técnico de substituição o que pedem os corpos nas cenas. Porém, ela é mais
do que isso.
Compreendendo a dublagem das falas como uma camada de expressividade que não é
adicionada a um personagem que já existe, pelo contrário, é uma camada que cria algo novo ao
utilizar a voz como elemento expressivo constituinte dessa expressão. As versões brasileiras são
versões artísticas, onde processos criativos originam técnicas que evoluem na busca de obter
autenticidade com as intenções impregnadas na obra original.
Nesse artigo discutiremos o processo e execução da dublagem como prática de criação
1
Discente em Artes pela Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral. Correio eletrônico para contato:
felipe100stocco@hotmail.com
2
Professora da UFPR e do PPG-CINEAV da UNESPAR. Integrante dos seguintes grupos de pesquisa:
CineCriare e Lápis-CNPQ. Correio eletrônico para contato: deboraopolski@gmail.com
3
Nesse estudo, priorizamos o uso da palavra dublagem como TAV (Tradução audiovisual), diferenciando-se da
dublagem como ADR (Additional dialogue recording), ainda que as duas práticas estejam relacionadas.
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artística. Para tanto, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira, que é um apanhado histórico
importante para compreendermos como o processo se instituiu no Brasil e no mundo ao longo
dos anos. A segunda, que contém uma discussão um tanto quanto mais aprofundada sobre as
possibilidades de criação artística que a prática da dublagem proporciona ao ator. Articulando
olhares de reflexão sobre o tema e entrelaçando saberes da dublagem com estudos sobre a
dublagem, buscamos que ao final o leitor compreenda as questões artísticas que estão por trás
da prática de criação da versão brasileira.
HISTÓRIA DA DUBLAGEM
O século XX nos trouxe o cinema e antes que nele existisse a possibilidade de som e imagem
sincrônicas, aconteciam exibições de filmes com sonorizações feitas ao vivo, numa fase conhecida
como Cinema Silencioso. ‘‘É neste cenário (...) que surgiram aqueles que podem ser considerados
os precursores diretos dos dubladores: atores que, escondidos atrás da tela, faziam o sincronismo
labial das falas dos personagens enquanto a película era projetada.’’ (NASCIMENTO, 2014, p. 10). A
fase foi sucedida pelo Cinema Sonoro quando O Cantor de Jazz (1927) se tornou o primeiro longametragem a conter falas sincronizadas e Luzes de Nova York (1928) foi considerado o primeiro filme
totalmente falado.
A dublagem surge como solução para a existência das vozes de atores em outro idioma, se
tornando um dos principais recursos de captação de diálogos para filmes com o decorrer do tempo
(NASCIMENTO, 2014). O primeiro filme a utilizar a técnica foi The Flyer (1928) de Edwin Hopkins e
Jacob Karol, inventores desse sistema de captação (MÍDIA EM FOCO, 2018). Logo ela foi pensada
como um formato de tradução audiovisual, mas duas tentativas anteriores à dublagem foram
experimentadas por Hollywood como alternativas de acesso de suas produções no exterior e que
fracassaram revelando-se inviáveis devido à complexidade de execução: 1ª) Numa o elenco do filme
era substituído por um elenco estrangeiro e a obra era refeita em outro idioma; 2ª) Noutra o próprio
elenco original refazia a obra desta vez falando no idioma pretendido (CEZAR; IMEDIATO, 2018).
Depois dessas tentativas serem descartadas, a dublagem como conhecemos hoje e a legendagem se
estabeleceram como duas possibilidades de tradução audiovisual.
A partir dos anos trinta, em diversos lugares do mundo começava-se a optar pela legendagem
ou a dublagem (NASCIMENTO, 2014). ‘‘Enquanto países como França, Itália, Espanha e Alemanha
demonstravam preferência por produtos dublados, países escandinavos e a Holanda optaram pela
legendagem por motivos financeiros’’ (FARIAS, 2014, p.12). A escolha por um método ou outro varia
e pode estar relacionada ao desenvolvimento econômico específico de cada país, visto que a escolha
pela dublagem pode acarretar num valor quinze vezes maior que a legendagem (BARBOSA, 2009).
Danan (1991) afirma que a preferência de alguns países pela dublagem é devido ao
nacionalismo ou ao grau de alfabetização do país. Danan cita como exemplos de nacionalistas
os países europeus Espanha, Alemanha, Itália e França, que em um período de Pós-Guerra,
tentaram reviver o nacionalismo do povo e passar mensagens de soberania cultural.
(BARBOSA, 2009, p.31).

Farias (2014, p.2) cita Shaochang (2009) no que tange a dublagem do oriente, afirmando que
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em algumas cidades chinesas, depois da década de quarenta e com a chegada das televisões, as salas
de cinema mais sofisticadas passaram a viabilizar fones de ouvidos onde se era possível escutar as
traduções simultâneas de alguns filmes, e que eram realizadas por pessoas com conhecimento de
outros idiomas além do mandarim.
Desta forma, em 1949, o estúdio cinematográfico Changchun, localizado no nordeste da
China, foi o primeiro a iniciar os trabalhos de dublagem. Surgiu devido à necessidade de
traduzir produtos audiovisuais para pessoas analfabetas, as quais não eram capazes de ler as
legendas, bem como para aqueles que não falavam a língua estrangeira. (FARIAS, 2014, p.12).

Quando chegou ao Brasil, o Cinema Sonoro não trouxe consigo formas de tradução
audiovisual. Os brasileiros acompanhavam a narrativa pela sequência de imagens e contentavamse em ouvir as vozes inéditas de atores que só haviam protagonizado filmes silenciosos até aquele
momento (OPOLSKI, 2017). A dublagem só se estabeleceu posteriormente, depois das legendas,
com a primeira sendo realizada em 1938 para o longa-metragem animado A Branca de Neve e os
Sete Anões, da Disney (FARIAS, 2014). Nascimento (2018) informa que a dublagem enfrentou um
posicionamento severo dos críticos no Brasil logo após seu surgimento, que defendiam massivamente
a legendagem dos filmes em relatos de periódicos de cinema feitos a partir da década de trinta.
Enquanto o cinema já tinha alcançado estatuto definitivo de “sétima arte”, a televisão como
um meio “menor” seria teoricamente voltado para um público menos exigente, para o qual a
dublagem não causaria tanta repulsa estética. Afinal, mesmo sem serem dublados, os filmes
já eram rotineiramente mutilados ao serem exibidos na telinha quadrada da TV e repartidos
pelos intervalos comerciais.(FREIRE, 2015, p.1183).

A primeira série estrangeira dublada em português para a televisão foi Ford na TV, na década
de cinquenta, mesma época em que surgiu a empresa Herbert Richers – estúdio de dublagem que teve
grande reconhecimento nacional até seu encerramento no ano de 2009, empregando dubladores
pioneiros advindos da rádio brasileira (MÍDIA EM FOCO, 2018). Os profissionais da radiofonia que
deram origem a dublagem seguiam os mesmos aspectos estéticos-formais de interpretação usados
nas radionovelas, com intenção de se preservar o vernáculo nos meios de comunicação. Assim,
uma dublagem com pronúncias gramaticais impecáveis unida a articulação impostada da voz ficou
posteriormente conhecida como ‘‘dublês’’. Em suas memórias, Machado (2010) descreve o ‘‘dublês’’
como sendo um resultado da linguagem radiofônica da década de cinquenta, somada a traduções
baratas e as censuras que ocorreram entre os anos sessenta e setenta.
Daí em diante, a televisão se mostrou o ambiente em que a dublagem foi melhor aceita. Freire
(2015) informa que os sistemas de som dos aparelhos domésticos da época eram melhores do que
os do cinema e ideais para dublagem, em contraste o cinema continha uma qualidade de imagem
superior às imagens projetadas nos televisores menores, o que privilegiava as legendas. A eventual
ampliação nos horários das grades também forçou as emissoras brasileiras a trazerem uma nova
programação que incluiu produções estrangeiras, filmes vindo acondicionados em latas e que por
isso eram chamados de enlatados, tornando a dublagem aos poucos uma prática recorrente. Fora a
própria Herbert Richers, os estúdios pioneiros no fazer diário da dublagem foram a AIC São Paulo
(Arte Industrial Cinematográfica), a Gravasom e CineCastro (VERSÃO DUBLADA, 2020).
Em 1962 o então presidente Jânio Quadros sancionou uma lei que tornou obrigatória a
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exibição dublada de filmes e séries estrangeiras na rede de televisão aberta do país (MACHADO,
2010). O argumento por trás dessa lei era a possibilidade de ‘‘democratizar a compreensão de
conteúdos estrangeiros à população com grande índice de analfabetismo’’ (NASCIMENTO, 2014,
p.12). A questão legislativa fomentou ainda mais a expansão das praças no eixo São Paulo/Rio de
Janeiro e logo outros estúdios foram inaugurados como a Álamo, VTI Rio, Vox Mundi e Delart a partir
da década de setenta (NASCIMENTO, 2014). A nível de comparação, projetos de leis semelhantes ao
da obrigatoriedade da dublagem na televisão também foram propostos no âmbito da cinematografia
brasileira, mas foram rebatidas pelos críticos de cinema, o que corrobora a preferência dos meios
por cada tipo de tradução através da história (FREIRE, 2015).
Além da resistência dos críticos de cinema, até o início da década de oitenta também para
os atores do teatro a dublagem era tida como atividade estranha, uma arte menor ou sub-arte.
Porém, foi a partir dessa mesma década que atores do teatro passaram a fazer parte da equipe
de contratados dos estúdios daquele tempo, pela segurança financeira que a contratação desses
estúdios poderia lhes garantir. Os estúdios contavam com grande estrutura física e equipe, eram
largos e altos em medidas ideais para a acústica necessária aos trabalhos que eram realizados e para
comportar dubladores que ficavam todos juntos dentro do estúdio. Os aprendizes faziam estágio
observando veteranos da dublagem em estúdio e depois dividiam a bancada recebendo experiência
de maneira muito acentuada – hoje os dubladores geralmente gravam sozinhos em cabines menores,
até mesmo estúdios caseiros, e as empresas não costumam mais oferecer estágio, e sim cursos
presenciais e online que trazem teoria e prática artística (MACHADO, 2015).
Logo, nessa primeira fase da dublagem, ainda analógica, o trabalho era quase artesanal
e incluía muitas etapas. Resumidamente podemos dizer que: os filmes em películas de
16 milímetros chegavam, eram decupados e separados em anéis/loops de 20 segundos
cada, de acordo com a aparição de cada personagem, a fim de facilitar a gravação.
Terminada as gravações o filme era reconstituído e o áudio dublado que fora gravado
em fita magnética era levado para um equipamento de sincronização manual, a moviola.
(VERSÃO DUBLADA, 2020).

Até o final da década de oitenta, os gravadores Ampex e projetores de dezesseis milímetros
deram lugar às máquinas de sistema U-Matic e suas enormes fita de vídeos profissionais, num
processo demorado que provou o conservadorismo de muitas empresas de dublagem. Dessa forma,
os filmes de celulóide não eram mais cortados e tinham suas pontas juntadas para a criação dos
anéis, agora eles eram marcados apenas no texto. Os fones de ouvido, importantes para o processo
da dublagem, também se tornaram possíveis dentro de estúdio a partir dessa nova tecnologia
(MACHADO, 2015). Na década de noventa o entusiasmo do público pela dublagem surgiu depois
que a série de animação japonesa O Cavaleiro dos Zodiacos se tornou um sucesso de audiência.
Revistas e jornais trouxeram matérias que mostravam pela primeira vez o rosto por trás das vozes
que dublavam obras famosas e desde então percebe-se que a dublagem tem ganhado ênfase na
mídia. A frequente presença de dubladores em eventos é demonstração disso.
O sucesso do seriado infantil A família Dinossauro, veiculado no Brasil (...) pela Rede Globo
cuja contribuição à dublagem é inquestionável, levou a mídia a acorrer aos estúdios para
realização de entrevistas e solicitar participação dos dubladores em diversos programas,
numa demonstração rara de respeito e reconhecimento ao árduo trabalho de tantos atores e
diretores, ao longo destes anos. (CAJAÍBA, 1997, p.86).
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A transição do século XX para ao século XXI na dublagem se refletiu na evolução da tecnologia
analógica usada nos estúdios para a tecnologia digital ofertada pelo programa Pro-Tools inserido no
mercado, sendo que desde então os profissionais passaram a dublar sozinho (MACHADO, 2010).
Percebemos na dublagem um crescimento que foi gerado nos anos recentes pelo advento dos
canais pagos e streamings. Com a expansão de novas praças fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo
e ainda, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) – doença infecciosa causada pelo vírus
SARS-CoV-2, o surgimento de estúdios caseiros que foram as soluções encontradas para preservar
o distanciamento social necessário. Tantas mudanças afetam e alteram a criação artística da versão
brasileira e é dela que trataremos na seção seguinte do texto.
CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA DUBLAGEM
Representar é uma expressão artística humana exercida há mais tempo que possamos contar.
Embora avaliemos o Teatro Grego como precursor dessa arte da encenação, sabe-se que anterior a
ele já eram os ritos e cerimônias tribais da Antiguidade, que utilizavam-se de elementos comuns à
performance e poéticas da cena. Na posteridade, teóricos como Constantin Stanislavski pesquisaram
a teatralidade e sistematizaram conceitos que tornaram possível o estudo e ensino dessa prática
artística dentro das mais diversas culturas da humanidade. No Brasil, tais saberes se exprimem no
ensino informal e em todos os níveis do ensino formal, inclusive o superior. Progressivamente o
desenvolvimento da técnica se aprimora e desdobra em nuances como a atuação para rádio, cinema,
televisão e a interpretação para dublagem. Diante das formas de interpretação citadas, a dublagem
é a mais nova delas tendo apenas sessenta anos de execução em larga escala no país. Ela também
demanda aperfeiçoamento, dado que na composição audiovisual os diálogos assumem um papel
valioso para entendimento das obras fílmicas, conduzindo o espectador pela trama e imprimindo
sentidos que solicitam do espectador a compreensão de diversos e distintos aspectos sonoros
(CAJAIBA, 1997).
O processo que ocorre antes da dublagem inicia-se com o cliente distribuidor contatando a
casa de dublagem que realizará a tradução audiovisual, podendo exigir listas de palavras proibidas
e regras de vocabulários, e o projeto é enviado pelo estúdio para o tradutor de roteiro antes de ser
dividido pelo diretor/marcador em anéis/loops. Depois de serem escalados e passarem por testes
avaliados pelos donos do produto, os dubladores participam da escala de gravação dos personagens
em estúdio assistidos pelo diretor de dublagem e técnico de som. Assim que todas as falas do
filme são gravadas e traduzidas em português elas são revisadas e mixadas com a M&E (Música &
Efeitos) da obra (CEZAR; IMEDIATO, 2019). No que concerne a criação artística, Zodja Pereira tece
comentários sobre o que é preciso para se dublar profissionalmente. A atriz e dubladora deixa claro
que é necessário não transgredir as delimitações impostas pela fonte original:
Para dublar eu tenho que ter muita humildade. O ator é um criador, ele é um artísta de
criação. Quando eu vou dublar eu perco um pouco essa liberdade. Porque eu tenho que fazer
exatamente o que o outro ator já criou (...) e isso para o ator é um grande desafio porque nós
trabalhamos com egos. (MÍDIA EM FOCO | Dublagem, 2018).

A citação refere-se às circunstâncias dadas que na dublagem são apresentadas como o próprio
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produto audiovisual. Por possuírem menos lacunas que as imagens textuais, as imagens audiovisuais
exigem que a imaginação do ator seja desafiada justamente pela repetição: ‘‘repetir é o movimento
de trazer a memória para a frente; um resgate do passado, da genealogia; é entender os processos e
reconstruí-los; é lutar contra o apagamento, a falta de sentido e o vazio.’’ (WODEVOTZKY; BAITELLO
JR, 2020, p.182). O dublador alimenta-se, digerindo as imagens fornecidas como insumos criadores
de imagens próprias e ao processá-las ele se apropria delas para ser finalmente afetado por elas.
Caso o dublador seja sedado pelas imagens, deixando as delimitações formais esvaziarem seus
processos criativos internos imprescindíveis, tornar-se-á passivo e consumido pelas imagens que
consumiu (WODEVOTZKY; BAITELLO JR, 2020).
O audiovisual original deve se apresentar como referência ao desenvolvimento das imagens
endógenas do dublador e como delimitação formal de sua execução vocal: embora o produto
final deva parecer-se com a referência original, não pode limitar-se em sua totalidade a ela, sob
o risco de não soar verdadeiro, ser apenas uma carcaça estético-formal sem preenchimento;
não obstante, não pode subverter ou perder o sentido conferido no original,tampouco
escapar de seus processos formais. (WODEVOTZKY; BAITELLO JR, 2020, p.176).

Considerando a performance audiovisual que engloba imagem e som, existem parâmetros
formadores do som refletidos na imagem, que devem ser seguidos como norte no processo de
dublagem, pois estão contidos na própria imagem em questão. Por exemplo, o volume define a
intensidade de uma fala e se ela será mais fraca ou mais forte, já o tom diz respeito à altura da fala que
pode ser aguda ou grave. Tanto na alteração do volume quanto do tom é possível serem identificados
o enrijecimento ou relaxamento de suas musculaturas faciais do personagem, que variam também
de acordo com o ritmo, intenção e intensidade presente nas falas. Essas questões sonoras estão
vinculadas com a imagem, com a performance facial e corporal do personagem. ‘‘Outro item que
aparece no conteúdo original, mas não deve ser duplicado, é a musicalidade da fala feita pelo ator
na obra original. Essa deve ser emitida pelo dublador de acordo com a musicalidade de seu próprio
idioma e deve fluir da maneira mais natural possível.’’ (WODEVOTZKY; BAITELLO JR, 2020, p.180).
Portanto, não repetir a prosódia é essencial. Quando o processo da interpretação para dublagem
é bem executado, geralmente o espectador se esquece que está assistindo uma obra estrangeira
pelos poucos elementos distintos entre a versão original e a adaptação daquele produto. ‘‘Quando
o espectador ri, chora, envergonha-se, irrita-se etc. diante um filme, este filme o envolveu em sua
‘atmosfera’, em sua ‘realidade’. A dublagem, no caso, seria então mais um elemento da ficção, se
eficazmente incorporado ao filme’’ (CAJAIBA,1997, p.43). Dessa forma, a sensação da dublagem
se torna uma experiência de percepção inconsciente, apenas a narrativa do filme passando a atuar
no aspecto afetivo do espectador. Em sua dissertação de mestrado, Cajaiba (1997) se propõe a
conversar com os vários dubladores, entre eles Mário Monjardim, que em seus relatos se refere
à mecanicidade e artisticidade do fazer profissional da dublagem. Uma dicotomia traduzida em
real e irreal, falso e verdadeiro, artístico e não artístico, que centraliza o debate filme e dublagem.
Monjardim nos lembra que a dublagem inaugurou um padrão interpretativo sobre o qual muitos
comentários são tecidos desde então:
Identificar, por exemplo, uma não sincronização entre imagem e som, uma voz que não
combine com o corpo, uma entonação que não combine com o gesto, etc. como pode
acontecer numa versão dublada é perceber a inconsistência da realidade pretendida na
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linguagem fílmica. O movimento das imagens, nesse instante, deixa de atuar no afetivo para
dar lugar ao intelectivo. Esse tipo de problema pode ser da responsabilidade de qualquer
profissional que se ocupa da dublagem em cada uma de suas fases, ou seja, na tradução/
adaptação do script; na seleção do elenco; na condução da direção; na interpretação do ator;
ou mesmo, numa simples operação técnica. (CAJAÍBA, 1997, p.49).

A voz do dublador preenche o filme dublado com uma nova imagem sonora, substituindo
a original e assim constitui uma nova expressão. ‘‘O dublador precisa ter a sensibilidade e rapidez
de raciocínio para perceber que aquele determinado gesto ou batida labial ou movimento corporal
‘pede’ uma reação’’ (CEZAR; IMEDIATO, 2019, p.44). Por isso, é importante atentar à sincronia dos
movimentos de abertura e fechamento das bocas sem ignorar o corpo expressivo, reações que nem
sempre vem acompanhadas de um som mas que pedem para ser sonorizadas. ‘‘É preciso utilizar
esses elementos sonoros para tanto, dando-lhes o devido valor na composição da interpretação e
na reprodução fiel do modo como foi feito pelo ator na tela’’ (WODEVOTZKY; BAITELLO JR, 2020,
p.180).
O interior, para o dublador, é a imaginação. Seu trabalho é a tentativa de repetição das
imagens internas que estruturam e dão vida à interpretação do ator presente na tela, e é
preciso ter coragem para repeti-las; é repetir o interior das imagens que se colocam à sua
frente usando de seu próprio interior; é uma tentativa de captar o que há de profundo
nas imagens e reconstruir esses elementos movimentando o que há de profundo em sua
imaginação; é deixar-se ser afetado por imagens e se emocionar, para que possa construir
imagens sonoras que sejam cheias de sentimentos. Ser afetado para sentir; sentir para afetar.
(WODEVOTZKY; BAITELLO JR, 2020, p.183).

Coragem é elemento desejável na dublagem, seja para o improviso de vozerios – os
burburinhos que trazem as falas do filme, seja para a adaptação de contextos que são necessários
para uma boa dublagem. Coragem para repetir e adaptar para o português aquilo que é trazido de
realidades tão distintas, nos conectando emocionalmente a elas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dublagem inicia no cinema, expande na televisão aberta e torna-se preferência nos vídeos
sob demanda e canais por assinatura. Mesmo correndo o risco de ser reducionista, na tentativa de
recapitular os acontecimentos que envolvem o processo da dublagem no Brasil, pode-se dizer que
as principais mudanças do início da dublagem até os dias de hoje são: a tecnologia analógica que se
tornou digital, os dubladores que passaram a dublar sozinhos e não mais todos juntos em estúdio,
o surgimento da dublagem remota devido a pandemia do COVID-19, as redes sociais responsáveis
por publicizar a profissão e praças que proliferaram para além do eixo Rio de Janeiro/ São Paulo.
Tantas mudanças ocasionam alterações no caráter estético da dublagem de produtos audiovisuais,
fazendo com que uma análise da sua configuração seja constantemente exigida, seguindo olhares
que vão ao encontro com sua criação artística.
A versão brasileira, como a entendemos neste estudo, tem sido o esforço de décadas dos
profissionais de dublagem para aproximar obras audiovisuais estrangeiras do espectador brasileiro,
adaptando na tradução alguns contextos e situações sem modificar a narrativa da história. Por isso,
chamamos a dublagem de filmes para o Brasil de versão brasileira e não simplesmente tradução
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brasileira. Ao isolar seu ego em prol do personagem, possibilitando que a partitura exposta como
circunstância dada seja seguida como norte para sua interpretação, o dublador não deve preocuparse em criar uma voz, um tipo ideal para certo personagem. Ele deve, ao invés disso, entregar-se
à emoção do personagem que deve possuí-lo a ponto de transformá-lo por dentro, afetando-o
fazendo sentir e emitir na voz ao momento da gravação tudo aquilo que o personagem sente.
Para que personagens do mundo todo possam falar nosso bom e velho português, profissionais
ocultos há anos dedicam suas vidas a uma prática que é pouco debatida por pesquisadores de arte
em circuitos acadêmicos. Por se encontrar na etapa de pós-produção sonora das obras audiovisuais,
e ainda por ser uma vertente da especificidade do ator, esperamos que o presente estudo tenha
ajudado a compreender melhor como o processo da dublagem é feito e qual sua relevância artística,
sem pretender finalizar a discussão mas sim gerar inquietações para que novas articulações do
conhecimento sejam originadas a partir dos levantamentos sustentados pela pesquisa.
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PROCESSOS CRIATIVOS COM GRAVAÇÃO DE CAMPO, PRÁTICAS
INTERDISCIPLINARES
Guilherme Farkas1
RESUMO: O presente trabalho debate a construção de som ambiente e práticas de gravação de
campo (field recording) através de reflexões interdisciplinares. Tendo como recorte de análise
práticas etnográficas, instalações sonoras e filmes, esse texto alia a produção teórica acerca do som
ambiente e gravação de campo nas áreas do cinema, arte sonora e antropologia. Algumas perguntas
são lançadas: de que forma os sons ambientes podem deixar de ser apenas “pano de fundo” para
a narrativa e se tornarem a própria matéria do sensível? Quais relações possíveis entre escuta e
epistemologia? Aquele que realiza gravação de campo é uma presença audível? Um dos objetivos do
texto é tensionar e provocar práticas da gravação de campo entre a intervenção e a não-manipulação.
Palavras-Chave: som ambiente, gravação de campo, cinema contemporâneo, interdisciplinaridade.
1. Introdução
“A gravação de campo tornou-se a pedra angular de uma metodologia para pensar o som
como um arquivo eco-estético de relações múltiplas, relações ambiental-animal-humanocosmológicas; e pensar sobre a produção sonora e produção da escuta como práticas de
arquivo no campo de trabalho da memória, no trabalho da história, o trabalho criativo das
pessoas naquela comunidade em que eu estava vivendo”
(FELD, 2013, tradução nossa)

O presente texto se configura como um resultado preliminar de uma pesquisa de mestrado
iniciada no começo de 2021 sob orientação de Fernando Morais da Costa no Programa de Pósgraduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Tendo como principal
interesse o estudo da gravação de campo2, a investigação que se inicia nas próximas páginas se
desdobrará pelos próximos semestres a fim de contribuir com a reflexão de uma prática do sonoro
cuja característica interdisciplinar se configura como principal agente mobilizador.
Nossa metodologia consiste no cruzamento de experiências distintas e complementares.
A partir da aproximação de duas abordagens em que começaremos a criar uma base comum
introdutória à pesquisa em torno da gravação de campo, utilizaremos um texto que servirá como elo
de conexão com a análise inicial do som ambiente no filme Luz nos Trópicos (2020) dirigido por Paula
Gaitán. Como introdução ao estudo da gravação de campo fora dos domínios do cinema, a proposta
é problematizar algumas obras de Steven Feld e Annea Lockwood. Tanto Feld como Lockwood
fizeram uso sistemático da gravação de campo, numa alternância que vai da antropologia à arte
sonora. Suas obras nos são interessantes para refletir sobre as possibilidades desse método (que
é também um campo e objeto de estudo em si), seus limites e suas possibilidades - e tão somente
tornam-se significativas quando a gravação de campo é convocada. Aliado ao estudo da gravação
1
Mestrando no Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense
(guilhermefarkas@id.iff.br).
2
Apesar da existência de vasta bibliografia especializada sobre o conceito em língua inglesa “field recording”,
optamos por usar a tradução para o português “gravação de campo” ao longo do texto.
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de campo está um texto da pesquisadora e artista Meri Kytö sobre os sons da cidade de Istambul
e sua incorporação em dois filmes turcos, entre eles Uzak (2002) dirigido por Nuri Bilge Ceylan. O
argumento de Kytö nos é interessante quando esta faz a proposição do termo ‘paisagem sonora
imaginária’ (KYTÖ, 2013).
Ao entrar em contato com o filme Luz nos Trópicos pela primeira vez3, logo notei uma
expressiva criação sonora que perpassa toda a experiência enquanto espectador. O filme tem um
pouco mais de 4 horas e 20 minutos de duração, possui pouquíssimos diálogos e quase nenhuma
música não diegética. Ou seja, trata-se de um filme de longuíssima duração em que o espaço
(sonoro e visual) forja o protagonismo narrativo. Aliado à tal característica sensorial e narrativa,
o principal personagem humano do filme é um indígena da etnia Kuikuro, dotado de sensibilidade
acústica oriunda dos saberes do sul global, em que os sentidos operam de forma não hierárquica,
muito diferente da herança branca européia cristã em que a visão (consolidada pela invenção
da perspectiva no século XV) é supervalorizada e instrumentalizada em comparação aos demais
sentidos. Como parte da metodologia de estudo da obra, foi realizada uma entrevista com Marcos
Lopes e Tiago Bello, profissionais de som do filme, sobre o processo criativo na realização sonora com
foco para a composição dos sons ambientes. Muito embora o presente texto contenha apenas uma
breve amostra do conteúdo presente na entrevista com Lopes e Bello, algumas ações encampadas
por eles muito se conectam com os debates a partir de Feld, Lockwood e Kytö. A análise do filme nos
parece oportuna para desdobrar algumas proposições a partir dos textos e trabalhos citados acima.
2. Gravação de campo em antropologia e arte sonora
“Até que o gravador de som seja apresentado e ensinado como uma tecnologia de mediação
criativa e analítica, que requer habilidade, edição e articulação como a escrita, pouco
acontecerá de interessante na antropologia do som.”
(FELD, 2004, tradução nossa)

Se modificarmos essa citação do antropólogo Steven Feld trocando as palavras finais
“antropologia do som” por “som de cinema”, ela continuaria fazendo sentido? Comecemos com tal
provocação.
A gravação de campo é uma prática muito comum em diversas áreas do conhecimento, desde
práticas artísticas à práticas científicas como a biologia, antropologia, etnomusicologia, ornitologia,
ecologia acústica, música concreta, arte sonora, cinema, só para citar algumas. A área da gravação
de campo é muito vasta e nós não pretendemos apresentá-la em sua conjuntura mais ampla, outras
autoras e autores têm provocado interessantes debates no Brasil nos últimos anos4 e indicamos
tais leituras. Nos interessa problematizar que o cinema é apenas uma das inúmeras áreas que
fazem emprego de tal prática e que outras metodologias e usos são feitos mundo afora, disciplinas
afora. Talvez nosso desejo teórico principal seja de contaminar a prática cinematográfica de outros
saberes e fazeres, alongando e borrando os limites entre algumas dessas faculdades. Nesse sentido,
nos interessa contribuir com um debate já iniciado por Rodrigo Sacic no artigo “A Few Places For
3
Deve-se atentar ao fato que o autor deste texto assistiu o filme Luz nos Trópicos em sala de cinema e que essa
experiência foi crucial na experiência espectatorial - sem a qual o filme talvez não teria o mesmo impacto.
4
Estou me referindo à Thais Aragão, Rodrigo Sacic, Paulo Dantas e Rui Chaves que tem sistematicamente
produzido bibliografia em língua portuguesa exclusivamente sobre gravação de campo.
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Recorded Sound” em que o autor vai analisar a prática da gravação de campo no cinema, música
concreta e arte sonora, problematizando questões como contexto, causa e manipulação. No final
de seu artigo, Sacic diz:
“A análise dessas três abordagens oferece um vislumbre da complexidade da gravação
de campo enquanto objeto. Esses são apenas alguns lugares que a prática pode habitar de
formas muito diferentes e com diferentes usos. Como dito antes, isso foi pensado apenas
como uma introdução a esses domínios”.
(SACIC, 2016, tradução nossa)

Em artigo recente sobre o trabalho com gravação de campo dos artistas Paulo Dantas e Lilian
Nakahodo, o pesquisador Rui Paiva Chaves define a gravação de campo como “qualquer gravação
sonora feita fora de um estúdio” (CHAVES, 2016). Trata-se de uma definição extremamente ampla e
ao mesmo tempo generosa, pois implica em seu próprio interior, possibilidades múltiplas. A própria
noção de campo também pode ser problematizada:
“São muitos os campos, desde a noção relativamente estável de um campo anunciado, por
exemplo, pelo guia de campo do ornitólogo, até o campo mais poroso e ambíguo presente na
ideia antropológica de trabalho de campo, e então à ideia de um campo proposta por artistas
que aprenderam a valorizar o lugar, a localidade e sua representação a partir do legado da
land art e do site-specific”
(CARLYLE e LANE, 2013, tradução nossa)

Outra característica interessante é que se a palavra “gravação” remete ao registro, à fixação
de um acontecimento em uma mídia, a palavra “campo” se refere a algo fluido, em aberto, que sempre
está se transformando, não é algo fixo.
Historicamente, a primeira gravação de campo foi realizada em 1889 por Ludwig Koch
enquanto este gravava, ainda com cilindros de cera, o canto de um pássaro. A partir daí a prática se
popularizou e se transformou. Uma das elipses históricas que nos interessa é a virada para a segunda
metade do século XX quando os equipamentos de registro sonoro se modernizaram e diminuíram
significativamente de tamanho: na época de Koch o equipamento utilizado era do tamanho de um
caminhão. Foi então a partir do início dos anos 1960, com o surgimento de equipamentos portáteis
de gravação de som que o registro sonoro começou a se popularizar na área da antropologia, por
exemplo. A possibilidade de gravação de som em áreas remotas do planeta abriu novas possibilidades
para a prática etnográfica. Porém essa mudança substancial de incorporação do registro e estudo
do som na antropologia encontrou certa resistência, como nos conta o antropólogo Steven Feld
acerca de seu orientador de pós-graduação, em entrevista concedida a Angus Carlyle publicada no
livro “In The Field - The Art of Field Recording”:
“Aprendi muito sobre a história do envolvimento da antropologia com a música com Merriam
(Alan Merriam, seu orientador), mas basicamente ele pensava que uma “antropologia do
som” era mais uma distração juvenil do que uma fronteira intelectual.”
(FELD, 2013, tradução nossa)

Em meados dos anos 1960 a etnomusicologia estava bem consolidada como prática científica
que se utilizava do registro sonoro como ferramenta de pesquisa. Mas não era exatamente da forma
como Feld estava interessado, o antropólogo se perguntava se ele poderia estudar, ao invés de uma
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antropologia da música (título de livro de Alan Merriam publicado em 1964), uma “antropologia do
som em que etnografias seriam gravações de som em fita magnética” (FELD, 2013, tradução nossa).
Em consonância com tal reflexão está o artigo interdisciplinar “Soundscapes; towards a sounded
anthropology” escrito conjuntamente por David W. Samuels, Louise Meintjes, Ana Maria Ochoa e
Thomas Porcello. Uma provocação é feita logo de início:
“O que seria uma antropologia sonora? Como a disciplina de antropologia poderia se
desenvolver se seus praticantes parassem de pensar nas gravações de campo como uma
fonte de dados para o trabalho escrito que se segue e, em vez disso, pensassem na gravação
em si como uma forma significativa?
(SAMUELS, MEINTJES, OCHOA e PORCELLO, 2010 - tradução nossa)

Durante mais de 30 anos Steven Feld dedicou sua vida à pesquisa do povo Kaluli na floresta
tropical Bosavi na Papua Nova Guiné, um arquipélago de ilhas localizado no sudeste asiático, logo
acima da Austrália. Mais precisamente entre 1976 e 2000, Feld se utilizou das gravações de campo
como principal método de trabalho, pesquisando o sistema cultural Kaluli e sua relação com o
entorno acústico. Uma das hipóteses iniciais de Feld, e que veio a se confirmar anos mais tarde,
era de que o canto e a musicalidade da expressão Kaluli estava diretamente relacionado com seu
entorno acústico, com o som da floresta tropical, o canto dos pássaros, os sons dos rios entre outras
manifestações acústicas. Indo adiante, Feld percebeu que a relação entre a ecologia da floresta
tropical e a musicalidade e poética do canto Kaluli era de natureza cosmológica: os cantos dos
pássaros não são apenas cantos de outrem, mas espíritos de seus mortos. É a partir desse embrião
que anos mais tarde o antropólogo vai propor o conceito da acustemologia, ao unir acústica com
epistemologia. O que inicialmente era um método de pesquisa auxiliar à produção etnográfica
escrita (como era o padrão àquela época) se transformou ele mesmo na pesquisa:
“Essa confluência foi o que me fez começar a fazer registros de campo a sério em 1975,
quando fui pela primeira vez a Papua Nova Guiné para meu trabalho de campo inicial
na floresta tropical de Bosavi. Uma das primeiras gravações que fiz depois de chegar a
Bosavi foi um grupo de rapazes que estava derrubando uma floresta para um novo jardim.
Simultaneamente ouvia pássaros, ouvia cantos (canto), ouvia assobios, ouvia conversas,
ouvia gritos e ouvia facões e machados e árvores caindo por toda parte; Eu ouvia a terra se
mover e riachos, riachos e insetos. Isso me fascinou e me fez perceber que se eu quisesse
desvendar essa experiência, teria que fazê-lo através da gravação de som tanto quanto de
qualquer outro equipamento analítico”
(FELD, 2013, tradução nossa)

Feld lança em 1982 a primeira edição do livro “Sound and Sentiment - Birds, Weeping, Poetics
and Songs in Kaluli Expression” e em 1991 o álbum “Voices of The Rainforest”, obras que vão condensar
sua pesquisa no arquipélago.
Como recorte para o texto, a eleição em torno de alguns trabalhos da artista Annea Lockwood
se deve ao fato deles serem de alguma forma complementar aos de Steven Feld. Por mais que o
trabalho de Feld seja muito mais amplo e complexo do que o que foi tratado acima, ele é bastante
distinto do de Lockwood. Considerando o amplo e difuso campo da arte sonora, a prática em torno
da gravação de campo é um filão específico, com artistas específicos produzindo sobre o tema.
Dentro de determinado filão da prática artística, uma reflexão é muito comum e compartilhada por
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diversos adeptos da prática:
“Aquele que realiza gravação de campo é uma presença audível? É um participante silencioso
que mesmo assim fornece uma experiência autêntica ou ao menos é responsável por apertar
“gravar” e “parar”? Ou sua presença é compreendida como insignificante comparado às
propriedades materiais do som e da ‘cena sonora’ que está gravando?
(CARLYLE e ANGUS, 2013, tradução nossa)

A partir de algumas dessas reflexões, artistas como Annea Lockwood vão incorporar em seus
trabalhos sua própria presença enquanto sujeito mediador da relação “manifestações acústicas registro sonoro - apreciação final ao ouvinte”. No intervalo de aproximadamente 23 anos, Lockwood
vai trabalhar com a gravação do som de rios, iniciando com o projeto “A sound map of the Hudson river”
(1989) ,“A sound map of the Danube” (2008) e “A sound map of the Housatonic river” (2012). Ao longo
desses três trabalhos a artista vai realizar gravações de campo desses rios levando em consideração
características próprias da materialidade do som e a relação que as pessoas que moram no entorno
dos rios, fazendo entrevistas com moradores locais. Como forma de apresentação do trabalho,
Lockwood monta instalações sonoras multicanais possibilitando uma imersão do espectador ao
próprio som do rio e a possibilidade de escutar também depoimentos de pessoas sobre qual relação
tem com o espaço ali gravado/escutado5. A presença de tais depoimentos poderia ser compreendida
como a presença da artista enquanto mediadora da relação entre o som dos rios e a nossa escuta.
Quando perguntada como Lockwood escolhia os sons para gravação, a artista é enfática:
“Estritamente de ouvido. Eu não penso em nenhum desses projetos como documentários.
Quero dizer que existem diversão partes que não foram gravadas no processo do rio Hudson
- são mais de 350 milhas de extensão”
(LOCKWOOD, 2013, tradução nossa)

Quando Lockwood afirma que não pensa em nenhuma dessas gravações como documentários,
a artista tensiona um ponto nodal da prática da gravação de campo que é a sua presença enquanto
processo intersubjetivo de mediação. Algo que ao mesmo tempo se conecta, ainda que de modo
conflitivo, com a prática de Feld, se distancia totalmente da prática da ecologia acústica.
3. “Paisagem sonora imaginária”
Fazendo a transposição dos campos da antropologia e da arte sonora para o cinema,
determinado texto nos parece propício por unir reflexões em torno das manifestações acústicas
de um espaço (no caso a cidade de Istambul, na Turquia) e as sonoridades de alguns filmes. Nos
interessando assim em abordagens de análise fílmica que levam em consideração não apenas o som
dos filmes, mas a relação que tais sonoridades têm com a experiência acústica vivida fora das salas
de cinema.
Nos primeiros 10 minutos do filme Uzak (2002) dirigido por Nuri Bilge Ceylan, escutamos
5
Interessante notar como a forma de apresentação dos trabalhos também é fundamental. Entre elas, na
instalação do “A sound map of the Danube” (2008) a artista montou um sistema multicanal 5.1 com alto falantes. Tal
sistema reproduzia o som do rio. Em headphones pendurados na mesma sala estavam os depoimentos das pessoas
que moravam ao longo do rio, que relatavam experiências pessoais e subjetivas com o fluxo das águas. Ou seja, quando
colocava-se o headphone escutava-se os depoimentos e ao fundo, o vazamento do som das caixas com as sonoridades
do rio.
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um som que não vemos a fonte. Um som que parece não vir do espaço pertencente às imagens,
mistura-se com o ambiente, tem tratamento que desloca sua imediata identificação. Em Uzak, um
trabalhador de uma pequena vila rural da Turquia viaja para a capital, Istambul, onde se hospeda na
casa de um antigo amigo enquanto busca um trabalho. Durante seu deslocamento escutamos um
som grave e distanciado, que depois descobriremos que é o som dos típicos vapur (barcos a vapor),
embarcações que atravessam o estreito de Bosphorus, dividindo a capital turca e conectando o mar
Negro ao mar Mediterrâneo. Segundo Meri Kytö em seu artigo “Soundscape of Istanbul in Turkish
Film Soundtracks” o som do vapur é uma marca sonora da cidade de Istambul. Trata-se de um som que
gera identificação nos espectadores/habitantes locais por justamente ser tão presente no cotidiano
urbano. Ao longo do artigo, Kitö realiza um gesto teórico de investigar as particularidades sonoras
da cidade e como isso está materializado em filmes, como é o caso de Uzak. O filme é composto
por sonoridades características da experiência em Istambul, potencializando sua participação na
narrativa, seus sons mais significativos são incorporados à composição de demais sons diegéticos:
na casa de Mahmut (um dos protagonistas do filme) tem-se alguns sinos de vento (wind chimes),
outro componente sonoro que cria e intensifica uma suspensão do tempo reodeando a diegese
num ambiente ambíguo. Os sons desses objetos são processados e transformados em atmosferas
porosas, assim como o som dos vapur no início do filme. A partir de um resgate histórico de como o
cinema turco incorporou os sons de Istambul nos filmes, e da análise de Uzak, Kytö vai propor o que
ela chama de paisagem sonora imaginária:
“Ao emergir de uma sala de cinema em Istanbul, para a presente realidade sônica da cidade,
experiências de paisagens sonoras imaginárias do filme podem amplificar nossa sensação
afetiva de pertencimento e consciência com nossa própria relação com a paisagem sonora”
(KYTÖ, 2013, tradução nossa).

Muito embora o autor deste texto esteja em consonância com o antropólogo Tim Ingold
no texto “4 objeções ao conceito de paisagem sonora” e à crítica de Ingold ao conceito de Murray
Schafer6, a proposição de Kytö nos é pertinente por propor uma criação não realista (imaginária)
para tecer um comentário sobre o ambiente sonoro experienciado nas cidades. Dito em outras
palavras, nos interessa em como a construção do som ambiente em Uzak, criando o que Kytö chama
de “paisagens sonoras imaginárias” está em diálogo com a experiência acústica experienciada com
a prática da gravação de campo quando, por exemplo, Steven Feld comenta que “o que eu percebi é
que a gravação de campo é uma forma de amplificar a experiência” (FELD, 2013). Os sons descritos
por Kytö no filme Uzak operam através da ressignificação da experiência acústica cotidiana criando
uma outra escuta, uma escuta imaginária que parece amplificar e intensificar a experiência.
4. Luz nos Trópicos
O Filme Luz nos Trópicos (2020) dirigido por Paula Gaitán, com pouco mais de 4 horas e 20
minutos de duração, nos parece pertinente ao texto por possibilitar, assim como as gravações de
6
Muito embora o debate em torno da objeção de Ingold ao conceito de Schafer não seja o foco desse texto, a
citação é colocada como objetivo de problematizar a ideia de paisagem sonora. Além da crítica ao conceito, também
criticamos sua tradução do original em língua inglesa (soundscape). Nesse sentido, o autor do texto também está em
sintonia com a crítica de Fernando Morais da Costa no artigo “Sons urbanos e suas escutas através do cinema” quando
o pesquisador problematiza a tradução do termo original “soundscape” para o português “paisagem sonora”.
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campo de Feld e Lockwood e a análise de Kytö possibilitam, uma expressividade do entorno acústico.
Devido às suas características narrativas como rarefação dos diálogos e da música não diegética,
a banda sonora de Luz nos Trópicos é marcadamente composta por uma amplificação dos sons
ambientes. O desejo de convocar o filme ao texto não é de ter materializado no corpo audiovisual
as questões debatidas ao longo da escrita mas sim de encontrar uma proposta cinematográfica que
possibilita a existência de tais elucubrações e discussões. Dito de outra forma, Luz nos Trópicos
possibilita que o debate em torno da expressividade do meio acústico, através da intensificação de
sons ambientes, ocorra.
A critério de situar o leitor na obra audiovisual, o longa é composto por algumas narrativas
que se entrelaçam, misturando tempos históricos e espaços geográficos distintos. O filme se inicia
acompanhando um jovem indígena de etnia Kuikuro que, embarcado num navio no rio Hudson num
inverno em Nova Iorque, é repentinamente transportado para o Pantanal mato-grossense brasileiro.
O jovem Kuikuro parece realizar uma espécie de jornada espiritual em direção ao Parque Nacional
do Xingu, em busca de suas ancestralidades. As passagens geográficas do filme se dão em lentas
fusões sonoras: ainda sobre as imagens do jovem Kuikuro deitado sobre um lago congelado do
hemisfério norte, escutamos a biofonia e geofonia (KRAUSE, 2013) polifônica do Pantanal brasileiro:
insetos, aves e irregularidades das águas inundadas. Concomitantemente acompanhamos uma
possível expedição europeia navegando pelo mesmo Pantanal ao que parece ser há mais de 150
anos atrás, como se as duas temporalidades coexistissem. A partir daí o filme se desenvolve numa
viagem sensorial ao longo de distintas paisagens brasileiras, do Pantanal à Chapada dos Guimarães,
passando pelo Parque Nacional do Xingú alternando com o gélido inverno norte-americano.
Marcos Lopes e Tiago Bello compõem o coletivo Gogó de som para audiovisual baseado em
Porto Alegre. Eles têm realizado o som de alguns filmes do cinema brasileiro contemporâneo como
Rifle (2016) , Temporada (2018), Tinta Bruta (2018), No Coração do Mundo (2019) entre outros.
Marcos atuando mais na etapa de captação de som direto (mas também como editor de som) e
Tiago coordenando a pós produção, da edição de som à mixagem. No caso de Luz nos Trópicos eles
foram responsáveis por todo som do filme, do som direto à mixagem. Dentro de um processo mais
tradicional de captação de som para obras audiovisuais, uma das principais manifestações acústicas
registradas pela pessoa responsável pela captação de som é a performance oral das personagens.
Além de tal performance, espera-se que se registre todos os eventos sônicos descritos no roteiro
e que acontecem na frente da câmera durante as filmagens. Porém o foco de nossa análise é
justamente o interesse no som que está ao redor dos locais das filmagens, num igarapé localizado a
quilômetros de distância desses espaços. E o registro de tais sons, muitas vezes é considerado como
um “extra” do material coletado, algo que só seria obtido quando os sons “sincrônicos” tivessem
garantidos. São poucas as produções audiovisuais que compreendem a necessidade e o valor de
se levar à pós-produção sonora tal inventário acústico das locações. Foi pensando exatamente na
criação sonora desse entorno diegético que a entrevista com Marcos Lopes e Tiago Bello se baseou.
Marcos, responsável pela captação de som direto, compartilhou que realizou sistemáticas sessões
de gravações de campo em formato multicanal7 nos locais filmados e entornos. Mas tais sessões
7
Marcos fez uso de uma captação em cinco canais (5.0) composto por 2 pares estéreo e um canal central. Também
tinha à sua disposição um microfone parabólico, específico para captação de sons de aves. Com esse equipamento
Marcos realizava gravações de campo somente com som. Para a captação de som direto em sincronia com a imagem,
utilizou técnicas mais convencionais como microfones direcionais e microfones de lapela.
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eram realizadas sem o restante da equipe, eram “expedições sonoras”. Tais sessões de gravação de
campo eram realizadas somente por Marcos e um barqueiro, que o guiava pelos rios do pantanal.
Marcos faz questão de pontuar que o barqueiro foi seu parceiro estético e um verdadeiro guia pelas
sonoridades pantaneiras. Tais sessões de gravação de campo foram realizadas 15 dias antes das
filmagens e foram previamente negociadas com a produção. Um dado interessante dessas sessões
é comentado por Marcos:
“Numa dessas idas ao rio para gravar ambientes, o barqueiro me levou para aquele lugar que
acabou sendo a locação da cena dos pássaros na árvore, que é uma cena importante pro filme.
Ele me levou para esse lugar, e me falou: “cara tem aqui um lugar, uma árvore que todos os
pássaros vem pra cá as 18h”. Fiquei super instigado. Gravei hipnotizado! Voltei para nossa
pousada, falei com a Paula (Gaitán) que ela precisava conhecer esse lugar, que tem uma árvore
que acontece tal coisa com um som incrível. E esse local virou uma locação do filme. Sendo
que ninguém conhecia, ninguém tinha ido lá ver antes, só eu tinha visto. O som descobriu essa
locação, foi uma busca sonora.”
(LOPES, 2021)

Experiências como as relatadas acima provocam uma interessante reflexão pois a realização
do filme passa a ser composta por proposições assumidamente sonoras. O campo como sendo um
agente múltiplo que ao mesmo tempo que proporciona a escuta, pode ser ele mesmo objeto dela.
Previamente à etapa de pós-produção de som, Marcos e Tiago passaram 2 semanas editando
e preparando todo esse inventário acústico específico das locações do filme, criando um banco
de sons próprio. Assim que a edição de som se iniciou eles tinham à disposição sons ambientes já
especializados em 5 canais, prontos para serem utilizados e processados. Tiago comenta que Luz
nos Trópicos foi o primeiro filme que os dois realmente dividiram a mixagem, mixando a 4 mãos num
processo de colaboração intensa. Tiago comenta:
“Pela primeira vez dividimos a mixagem. Pela primeira vez nós mixamos a 4 mãos de fato,
dividindo faders e com longos plays, foi uma sintonia importante, com a Paula do lado. E
cada play desses de 20 minutos, “pega aqui esses VCA de ambientes a-b-c-d e eu pego todos
os fx + VCA do foley”. Eram plays longos e quando terminava, ficamos bem felizes. Isso foi
uma novidade no processo. E hoje eu dou um play e lembro daquela situação, que são esses
momentos mágicos de mixagem”
(BELLO, 2021)

Em determinada passagem do texto já citado no início deste artigo, Sacic comenta:
“O designer de som do filme não é um historiador, mas um demiurgo, construindo ele próprio
mundos a partir de pequenos pedaços da realidade, mundos que não existem por si próprios,
mas são referidos como a nova ‘realidade’ do filme em que estão agora inscritos”
(SACIC, 2016, tradução nossa)

5. Considerações finais
Ao fim de realizar uma jornada por vezes, errática, polifônica, tortuosa e introdutória por
algumas práticas que se utilizam e ou analisam a gravação de campo como expressividade artística e
ou científica, a sensação é que foram levantadas mais dúvidas do que respostas. Aproximar trabalhos
das áreas da antropologia, arte sonora e cinema é a proposta metodológica dessa pesquisa que
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aqui se inicia e dá seus primeiros passos. Uma característica que pode de alguma forma reunir as
pesquisas descritas neste texto é a potência da intervenção enquanto proposta estética que faz uma
mediação subjetiva entre sons gravados e suas apreciação pelo ouvinte/espectador final. Existe,
dentro das prática da gravação de campo, uma ideia pré-concebida de que o campo da gravação de
campo é mais importante do que a gravação em si - o que se confirma como tese no trabalho com
ecologia acústica de Bernie Krause e Gordon Hempton, estes por muito influenciados por Murray
Schafer. O objetivo com esse texto é de provocar a prática da gravação de campo mais em direção
à intervenção do que a não-manipulação, colocando em tensão a possível existência de uma escuta
“objetiva” de uma experiência acústica registrada em uma mídia. Ou talvez, ao mapear distintas
práticas, compreender de que forma a contaminação pode ser caminho interessante a ser seguido
ao analisar o som dos filmes.
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O SILÊNCIO COMO PONTO DE PARTIDA PARA A CRIAÇÃO MUSICAL FÍLMICA
Marina Marcon Moreira 1
RESUMO: A primeira fase do cinema, que possui seu marco inicial em 1895, teve enfoque no
desenvolvimento mercadológico e nos experimentos feitos com as imagens em movimento. Mesmo
tendo pretendido ser sonoro sempre, somente em 1927 com o vitaphone – sincronização entre som
e imagem – os diretores passaram a ter controle total do que era exibido ao público. Assim, buscando
explorar essa tecnologia, perguntas sobre a função do som dentro dos filmes começaram a surgir.
A Statement on the Sound-Film (1928), difundindo o pensamento de que o som deve acrescentar
outras ideias à cena, acabou influenciando diversas teorias. Dentre elas, as de Michel Chion e
Claudia Gorbman, que por trazerem uma abordagem palpável contendo categorias exemplificadas,
ganharam destaque.
Investigando a relação entre essas teorias de Som-Imagem, o texto dispõe-se a expor o silêncio
como ponto de partida para a criação musical. Silêncio não somente percebido como ausência de
som, mas podendo ser composto por ruídos, ou seja, silêncios onde apenas os efeitos são ouvidos
e a ênfase está no ambiente, somado a manipulação sonora, cria um catálogo, o qual pode servir de
material composicional para a trilha audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Criação Musical, Silêncio, Teorias de Som-Imagem.
1. Introdução
O cinema, que sempre pretendeu ser sonoro2, possibilitou aos diretores o controle total
do que seria exibido ao público em 1927 com o surgirmento do vitaphone, que ao proporcionar a
sincronização entre som e imagem padronizou as projeções, isto é, essencialmente o filme se tornou
o mesmo em todos os cinemas.
Os planos do cinema mudo não tinham uma duração interna exata, com a projeção deixando
a cada local de exibição ou projecionista certa margem para o ritmo de desenrolar da película.
O monitor que controla e regula a velocidade de desenrolamento do filme só apareceu com
o cinema sonoro (...) assim, o som temporalizou a imagem, impondo uma normatização e uma
estabilização da velocidade do desenrolar do filme (CHION, 2011 p.21).

A partir desse momento, percebendo que o som poderia prover novos artifícios criativos ao
filme, questões sobre seu uso sincrônico à imagem começaram a surgir.
Logo em 1928, foi publicado A Statement on the Sound-Film (Eisenstein, Pudovkin e
Alexandrov) que ao apresentar o pensamento de que o som não deve apenas imitar a imagem, mas
1
Doutoranda em Processos Analíticos e Criativos pela UFMG, compositora de jogos eletrônicos freelancer.
E-mail: marinamarcon@outlook.com.br.
2
Desde suas primeiras sessões, os irmãos Lumière fazem acompanhar os filmes por instrumentistas, mas ao
contrário de Émile Reynaud, que mandava compor uma música original adaptada a cada Pantomina Luminosa, os
músicos improvisam a partir dos filmes projetados usando partes de repertórios misturando numa alegre miscelânea
de música erudita e popular. Já parecia natural que aquelas imagens em movimento deveriam ser acompanhadas por
música (BRISELANCE, MORIN, 2010 p. 114).
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sim ser assincrônico a ela, ou seja, acrescentar outras ideias a cena, influenciou diversas teorias de
Som-Imagem decorrentes.
Assim, Claudia Gorbman e Michel Chion, a partir de uma investigação sobre as categorias
sonoras presentes no cinema expõem em seus livros: Unheard Melodies: Narrative film music e A
Audiovisão teorias de Som-Imagem palpáveis que definem diversos conceitos, entre eles, os silêncios.
Explorando essa categoria sonora e pensando-a como um recurso para a narrativa
cinematográfica, esse texto propõe-se a empregar o silêncio – pensado não somente como ausência
de som, mas podendo ser expressivo – como ponto de partida para a criação musical audiovisual.
1.Silêncio
John Cage ao visitar a câmara anecoica da Universidade de Harvard em 1951, revelou ter
ouvido sons vindos de seu próprio corpo – sons agudos resultantes do sistema nervoso e sons graves
de sua corrente sanguínea. Portanto, o silêncio não pode ser a ausência total de sons3, mas sim de
sons intencionais.
Pensando que o silêncio é composto por ruídos, seja próprio do filme ou do local de exibição,
ele pode ser explorado como um meio expressivo quando agrega valor à narrativa.
Segundo Michel Chion, o silêncio pode ser gerado pela disparidade de intensidade sonora,
por exemplo em uma sequência onde o som é apresentado com volume alto e é seguido por sussurro,
ou vice-versa.
A impressão de silêncio numa cena do filme não é o simples efeito de uma ausência de
ruido; só se produz quando é trazido por todo um contexto e por toda uma preparação, que
consiste, no mais simples dos casos, em fazê-lo preceder de uma sequência barulhenta. Por
outras palavras o silêncio nunca é um vazio neutro; é o negativo de um som que ouvimos
anteriormente ou que imaginamos: é o produto de um contraste (CHION, 2011 p.50).

Não tendo conexão com o som anterior, ele também pode ser criado quando o enfoque
está nos ruídos de baixa intensidade, que segundo o autor são associados à ideia de calma, pois
não chamam a nossa atenção no primeiro momento e só são audíveis a partir do momento em que
os outros – circulação automóvel, conversa, vizinhança ou ruídos do trabalho – se calam (CHION,
2011 p.51).
Por sua vez, Claudia Gorbman em Unheard Melodies define três tipos de silêncios:
1. Silêncio estrutural: ocorre quando o som antes apresentado no filme, posteriormente se ausenta em
pontos estruturalmente equivalentes. Como em Inimigo Público (1931), que na primeira sequência
apresenta um plano contendo o ano 1909, os dois protagonistas e acompanhamento musical em
tonalidade maior, e na cena seguinte traz um plano com o ano 1916 sem o acompanhamento musical.
“Esse silêncio sugere o fim da inocência e o início de suas vidas como criminosos” (GORBMAN, 1987
p.19).
2. Silêncio não diegético: ocorre quando a pista sonora é completamente sem som, podendo ser
3
THERE IS NO SUCH THING AS SILENCE. GET THEE TO AN ANECHOIC CHAMBER AND HEAR THERE TRY
NERVOUS SYSTEM IN OPERATION AND HEAR THERE THY BLOOD IN CIRCULATION (CAGE,1961 p.50, grifo do
autor).
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encontrado em cenas de sonhos ou de intensa atividade mental.
E por fim,
3. Silêncio musical diegético: ocorre em contextos sonoros sutis em que os efeitos sonoros são
ouvidos e o enfoque pode estar no ambiente. Posto isto, a cena torna-se tangível e o espectador
pode interpretar os fatos com mais liberdade.
Essa categoria sonora se assemelha com o conceito de Michel Chion, no qual o enfoque está
nos ruídos que só são percebidos quando os demais sons – que geralmente são protagonistas – são
reprimidos.
2 Exemplos
O silêncio como contraste, descrito por Michel Chion é comumente presente em filmes de
guerra, em que as explosões são seguidas por ruídos de baixa intensidade. Como observado no
filme Resgate do Soldado Ryan (1998), cena da Invasão a Praia de Omaha em 6 de junho de 1944
(5:30:00)4 nos quais os sons que acompanham a percepção do capitão Miller, se revezam entre
tiros e explosões e sons abafados presente embaixo da água. Logo, esse contraste que se dá em
ritmos rápidos e intercalados, cria a impressão de silêncio.
Já o silêncio estrutural é mais corriqueiro em romances ou dramas, em cenas com
personagens próximos que se distanciam, ou em filmes que contam com a presença de leitmotiv, pois,
instintivamente esse motivo característico é esperado nas cenas correspondentes, e quando ele não
aparece notamos sua ausência. Assim, um exemplo pode ser encontrado em Kill Bill – pensado como
um único filme lançado em 2 volumes (2003, 2004) – precisamente quando somos apresentados à
Elle Driver (20:00:00), que ao replicar o assobio da música Twisted Nerve5, primeiramente diegética
e avançando como não diegética à medida em que a trilha a incorpora, transforma essa em música
característica da personagem. Devido a ênfase dada a ela e a relação dessa com a personagem,
quando Elle volta a aparecer no Vol. 2 sem essa trilha musical, sentimos sua falta.
Embora o termo silêncio remeta a ausência total de som, este não existe em nossa realidade,
porém, a intenção dele, através da pista sonora vazia, é factível. Pensando nessa intenção do diretor,
o silêncio não diegético pode ser utilizado como um recurso para surpreender o público. Além de
estar presente em filmes de suspense e terror, também é possível encontrar exemplos de seu uso no
movimento Nouvelle Vague, sendo Bando à parte (1964) em 45:57:00 um retrato dessa categoria.
Quando os personagens imersos nos sons da lanchonete decidem contar até 3 para começar esse
período de silêncio total, e demonstrar que “1 minuto de silêncio de verdade pode durar um longo
tempo, pode durar para sempre” somos lançados em uma pista sonora vazia durante 36 segundos.
Entretanto, apesar dos esforços do diretor em provocar o silêncio total, a tecnologia da época não
conseguia calar o som do projetor.
Silêncio Musical Diegético é aquele criado por ruídos. Surge através de componentes sutis
das cenas, desde passos de um personagem em direção ao aeroporto, uma vela que caiu no chão e
4
Minutagem da cena do filme.
5
Twisted Nerve é uma composição de Bernard Herrmann criada originalmente para o filme de mesmo nome
lançado em 1968, dirigido por Roy Boulting. Devido ao sucesso em Kill Bill I, a música tornou-se parte de diversas obras
audiovisuais posteriores como American Horror History.
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provoca um incêndio (...). e pode tanto ser um elemento musical, como visto em Gravidade (2003)
nas cenas em que a doutora Ryan Stone é surpreendida por chuva de destroços, ao construir uma
simbiose entre a música não diegética e os sons presentes na cena, quanto pode criar a trilha
sonora, como observado na primeira sequência de Era uma Vez no Oeste (1968), que nos apresenta
o cenário, personagens e o contexto do filme através de elementos sonoros da cena organizados
musicalmente.
3 Processo Criativo
O som do filme é constituído por música, diálogos e efeitos sonoros6. À vista disso,
interpretando o silêncio musical diegético como os efeitos sonoros em que enfoque está nos ruídos
e criando uma ponte entre eles e a composição, é possível, através de manipulação sonora gerar a
trilha musical.
Desse modo, pelo material sonoro advir da diegese, a música torna-se parte intrínseca do
filme, e, trazendo significado para a narrativa, ela pode gerar valor acrescentado à imagem.
Por valor acrescentado, designamos o valor expressivo e informativo com que um som
enriquece uma determinada imagem, até dar a crer, na impressão imediata que dela se
tem ou na recordação que dela se guarda, que essa informação ou essa expressão decorre
“naturalmente” daquilo que vemos e que já está contida apenas na imagem. E até dar a
impressão, eminentemente injusta, de que o som é inútil e de reforçar um sentido que, na
verdade, ele dá e cria, seja por inteiro, seja pela sua própria diferença com aquilo que se vê
(CHION, 2011, p. 12).

Como retratado nos primeiros sete minutos do filme Era uma vez no Oeste (1968) onde o
compositor Ennio Morricone, ao organizar criativamente os efeitos sonoros construiu a composição,
que também é trilha sonora. Desse modo, à medida que as imagens são exibidas, a música – fabricada
pelos sons diegéticos – age como narrador do filme.
Acompanhamos os sons derivados do contato entre o meio e os personagens através do
figurino – som dos passos com botas de couro, somados ao cinto que serve como porta munição,
som da arma (...) – e das ações deles – Stony (Woody Strode) que aparece andando pela estação na
primeira cena, nos inserindo no ambiente em que ocorrerá a ação, Snaky (Jack Elam) que arranca os
fios do telégrafo e após prende a mosca dentro da arma, e, Knuckles (Al Mulock) um observador que
aguarda pacificamente o trem. Conversando com esses sons pontuais, o cenário, caracterizado pelo
som do moinho de vento que perdura toda a cena, torna-se um ponto de referência para a história,
pois, somos colocados diante do ponto de escuta de cada personagem através das intensidades
díspares dele.
6
Tecnicamente falando, trilha sonora é todo o conjunto de sons de uma peça audiovisual, seja ela um filme, um
programa de televisão ou um jogo eletrônico. Ou seja, a trilha sonora não se limita à música, mas compreende também
todo os outros sons presentes nessa peça audiovisual. Em termos de organização interna, uma trilha sonora se divide
em três conjuntos sonoros: os diálogos, ou seja, a fala; os efeitos sonoros, que no passado eram chamados de ruídos no
jargão técnico e compreendem os sons de ambiente, de objetos, de pessoas etc; e, por fim, a música. Assim, aquilo que
em nosso dia a dia chamamos de trilha sonora é o que chamamos, na terminologia da área, trilha musical (CARRASCO,
2010 p.2).
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Toda essa sequência que é uma introdução à história, é gerada por síncrese entre os silêncios
feito de ruídos e as imagens. No entanto, antes de cada mudança de cena, temos uma breve
antecipação sonora, ou seja, a câmera reage ao som, pois ele surge, e então, somos colocados diante
da imagem que o produz. Similar ao que Eisenstein utilizou em Outubro (1928) onde temos o som
dos canhões em 6:06:00 e somente em seguida temos a imagem de seus tiros, essa técnica chamada
de assincronismo, que consiste entre os elementos sonoros e visuais produzem um contraponto
audiovisual é presente em toda a sequência e ganha destaque quando o personagem Stony ouve
uma gota de água cair e olha para cima a fim de descobrir sua origem.
Além de material base para a composição, o silêncio musical diegético também podem ser
um elemento dessa, como acontece no filme Gravidade7 (2013).
A trilha sonora do filme é construída a partir da relação do som diegético dos silêncios, que
vem da vibração produzida pelo impacto dos objetos e pelo sistema nervoso dos personagens, com
o não diegético da música experimental.
Não há som no espaço, então se você está no vácuo, o som não pode ser transmitido à
atmosfera. No entanto, o som é transmitido através da interação entre os elementos,
significando que se nossos personagens pegarem, tocarem coisas a vibração disso irá viajar
para os ouvidos deles, e dessa forma, eles vão ter uma representação abafada daquele som
(Cuarón, 2013 transcrição nossa).

Independentemente de música ou silêncio, o filme foi construído sobre a abordagem sonora
realista, consequentemente, há uma distinção entre:
1. Os sons presentes na atmosfera: que possuem caráter abafado, já que no vácuo o som, por ser
uma onda mecânica, não se propaga.
2. Os sons do interior das instalações espaciais: que são compostos por sonoridades “limpas” sem
essa compressão – presente tanto na capsula de fuga Soyuz quanto na estação espacial Tyangong.
Essas condições sonoras determinadas pelos ambientes – espaço e instalações – são
sobrepostas nos momentos em que o movimento da câmera nos posiciona dentro do capacete da Dra.
Ryan. Nesse instante, saímos da posição de expectador e assumimos a perspectiva da personagem,
ouvimos os sons dentro do traje espacial de forma orgânica e os sons em contato com a atmosfera
em tom abafado. Como na cena de 36:37:00, em que ouvimos a respiração, corrente sanguínea e
batimentos cardíacos dela – mesmos sons ouvidos em uma câmara anecoica – simultaneamente aos
ruídos quase sem reverberação produzidos pelos objetos sendo tocados e caindo no vácuo.
Seguindo esse mesmo princípio, do ponto de escuta definir a forma com que o som é
propagado, a categoria de música diegética, constituída por Angels Are Hard to Find (Hank Williams
Jr) possui o som comprimido em suas duas aparições, sendo que na primeira ela é acompanhada
pelos diálogos e na segunda, pela trilha não diegética e os silêncios – ruídos da cena – que durante
o filme se fundem.
A música não diegética, múltiplo no filme, cria a sensação de atmosfera através da

7
Gravidade é um filme que se passa no espaço e apresenta a jornada da Dra. Ryan Stone na sua primeira missão.
Ela e o veterano Matt, que está em sua última viagem espacial, estão realizando reparos no telescópio Hubble até que
são envolvidos por chuva de destroços causados pela reação em cadeia da explosão de um satélite russo.
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espacialização8. “A música é composta utilizando surround. Há sons que vêm de diferentes lugares da
sala, viajam, se movem, se chocam com outras músicas que estão vindo de outros lugares” (Cuarón,
2013). Destarte, a música flutuando ao nosso redor, provoca a imersão no espaço e percebemos que
o filme não apenas é visto/ouvido, mas também sentido.
A trilha musical, que dá o tom emocional as cenas, compreende tanto climas contemplativos
tecidos por grande orquestração com vozes, motivos com notas longas e harmonias; quanto climas
tensos executados por sintetizadores, sons sintéticos de orquestra, manipulação de notas longas
através de aceleração e desaceleração métrica, uso de pedais de guitarras com filtros e engrenagens
valvuladas dos anos 60.
As características sonoras advindas desses instrumentos, dispostas a procedimentos
oriundos da música experimental, em que o material sonoro vem de técnicas expandidas, gravações,
manipulação sonora, instrumentos modificados e ruídos, dialoga com os silêncios, – efeitos sonoros
da cena que estão em evidência – os transformando em um elemento da composição. Pois, a
interação deles produz uma nova sonoridade (1+1=3). Conforme observado nas duas cenas de
chuva de destroços, onde encontramos os sons diegéticos unidos à trilha musical gerando uma nova
obra.
Na primeira aparição dos destroços, a trilha musical Debris apresenta como protagonistas
os sintetizadores, vozes e cordas em movimentos ascendentes e descentes. Ela se une aos silêncios
da cena, que se manifestam em momentos pontuais através de respirações, batimentos cardíacos e
objetos sendo lançados na atmosfera, pela proximidade textural e espacialização.
Schweiger: Há muitos “efeitos sonoros” musicais na faixa “Debris”. PRICE: Isso foi algo que me
foi aberto pela ideia de que não existia um design de som tradicional. Você vê alguns filmes
espaciais e as explosões são muito audíveis e com um design muito sonoro. Alfonso queria
que eu tentasse expressar coisas que normalmente poderiam ser som de uma forma musical.
Portanto, a composição serve a um propósito duplo dessa forma (AX, 2013, tradução nossa).

Desse modo, a música por conter efeitos sonoros, se liga aos silêncios da cena e assume o
papel central na sequência quando descreve o movimento giratório da personagem que está presa
pelo cabo de segurança à estrutura da nave rompida.
Já no segundo episódio dos destroços, (50:56:00) a música torna-se o acompanhamento para
os silêncios que estão em enfoque. A trilha sonora, em parte construída pelos elementos anteriores
– toque de objetos, respiração, cordas e sintetizadores que modulam com a chegada dos destroços
– traz os silêncios resultantes das explosões que ocorrem em nossa direção como protagonista,
pois, são eles que impulsionam a música.
Em suma, é perceptível que a música e os silêncios se complementam, tanto que ao ouvirmos
a música sem a projeção das imagens, essa, não parece ser a mesma do filme, pois, os ruídos de cena,
além de ocasionarem profundidade, constroem uma nova trilha musical.
Considerações Finais
8
A espacialização do filme é em sistema Dolby Atmos que é capaz de processar até 128 canais de áudio. Assim,
apresentando maior precisão ao localizar os objetos, a espacialização torna-se dinâmica e replica a sensação de estar
experenciando a cena, pois, a fonte sonora é fiel a imagem; se vemos um objeto vindo de trás esse som vem do mesmo
local.
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Visto que o silêncio é composto por ruídos, ele pode ser interpretado como material sonoro.
Sendo assim, no cinema, ele pode derivar dos efeitos sonoros que estão em evidência na cena e
contribuem para a compreensão da narrativa.
Dessa forma, criando uma ponte entre os silêncios e a música, podemos ter a composição
fílmica a partir da organização dos ruídos diegéticos. Processo aplicado no filme Era uma vez no
Oeste (1968), que na primeira sequência apresenta a trilha musical concebida por silêncios. Estes,
distribuídos com antecipação sonora e seguidos por síncrese entre som e imagem, constroem a
trilha musical que consiste em um ostinato vindo do moinho de vento – cenário – e sons pontuais
provenientes da interação dos personagens com o meio.
Diferentemente desse, em que os silêncios criam a música, em Gravidade (2013), eles são um
elemento dela. Junto com a trilha musical não diegética, eles produzem a sonoridade do filme que
contextualiza a atmosfera e transmite os climas emocionais das cenas. Como observado nas duas
sequências de chuva de destroços em que música e silêncios invertem suas posições, pois, enquanto
na primeira aparição a música é protagonista ao ilustrar os movimentos das imagens, e os silêncios
são base para essa, na segunda, ela cede lugar aos silêncios feitos de ruídos, que em primeiro plano
estruturam a sequência.
Embora os processos composicionais empregados nos filmes sejam diferentes, devido ao
material sonoro surgir da combinação entre os silêncios diegéticos e a música, em ambos os casos
nos sentimos presentes no ambiente, seja esperando o trem na estação ou flutuando no espaço,
estamos vivenciando as cenas.
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FICÇÃO SERIADA “INSECURE”: REPRESENTATIVIDADE, PROTAGONISMO FEMININO NEGRO
E INFLUÊNCIA DE MULHERES NA COMPOSIÇÃO DA TRILHA SONORA
Dyone Arruda Cypriano 1
Gabriela Santos Alves 2
RESUMO: A proposta deste artigo é refletir sobre o protagonismo da mulher negra presente na
narrativa seriada americana de ficção Insecure (2016), em sua temporada 1. O foco da reflexão, além
das protagonistas da série, se constituirá na análise da inserção de trilha sonora, composta majoritariamente por rappers, compositoras e cantoras negras no seriado americano. O estudo foi realizado através de análises das protagonistas negras Issa Dee (Issa Rae) e Molly Carter (Yvonne Orji) e
suas principais ações dramáticas em cada episódio e tem como foco a análise de música e trilha sonora, que são majoritariamente compostas ou cantadas por mulheres negras. Nessas inserções de
trilhas sonoras, nota-se que a música é utilizada para narrar o episódio, para expressar sentimentos
e pensamentos e está em permanente diálogo com as ações dramáticas das personagens. O quadro
teórico base desta pesquisa é a vertente do feminismo negro nas correntes norte-americana e brasileira e a metodologia utilizada consiste em análise fílmica-sonora.
PALAVRAS-CHAVE: Insecure; trilha sonora; feminismo negro.
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o protagonismo negro cresceu de forma constante em seriados americanos, exatamente em um país (EUA) com aproximadamente 15% da população negra, um local em
que casos de discriminação racial ganharam notoriedade3. Nesse cenário a série americana Insecure
(2016) é protagonizada por duas mulheres negras retintas, afro-americanas, que possuem empregos diferentes, são amigas e compartilham uma com a outra situações do dia a dia, desde conflitos
em seus empregos e inseguranças até ao desejo do relacionamento romântico perfeito. Esse seriado americano tem o estilo voltado para comédia com vínculo com o cotidiano para fora da tela para
o público adulto e preto, pois são pessoas que passam pelas mesmas situações que as protagonistas,
então certamente terão um entendimento mais aprofundado e se identificarão. No momento em
que o telespectador se identificar com alguma situação de discriminação social ou racial irá refletir
e analisar o mundo ao seu redor e notará, por exemplo, quantas pessoas de etnias diferentes têm em
seu local de trabalho, quantas pessoas negras trabalham em cargos públicos ou políticos, se existe
essa diversidade ou representatividade mostrada em um filme ou novela de sua nacionalidade, en1
Graduanda do Curso de Bacharelado em Música, habilitação em Composição/Ênfase em Trilha Sonora da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), instituição em que desenvolve iniciação científica. E-mail: dyocypriano@
gmail.com
2
Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-graduação em Comunicação e
Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pós doutora em Comunicação e Cultura (Eco/
UFRJ). Orientadora da iniciação científica. Áreas de interesse acadêmico: cultura audiovisual, teoria feminista, cinema,
gênero e memória. Realizadora audiovisual. E-mail: gabriela.alves@ufes.br
3
O Black Lives Matter é uma organização que nasceu em 2013 por três ativistas norte-americanas: Alicia Garza,
da aliança nacional de trabalhadoras domésticas; Patrisse Cullors, da coalizão contra a violência policial em Los Angeles;
e Opal Tometi, da aliança negra pela imigração justa. Hoje, é uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia
branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras” pelo Estado e pela polícia.
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tre outras coisa. Ou seja, Insecure dialoga com o contexto social atual, em especial com a temática
da racialidade, e convida o espectador para um entendimento mais complexo de situações como
o preconceito racial e solidão da mulher negra e faz as pessoas terem o mínimo de consciência.
Ao despertar essa concepção de que vivemos em uma sociedade que possui um racismo estrutural, entendemos que as instituições, os meios de política e os meios de comunicação são racistas. Como diz Silvio Almeida, “(...) as instituições são racistas porque a sociedade é racista” (ALMEIDA, 2019, p.33 - versão kindle).
Desse modo, o objetivo central deste artigo é analisar o protagonismo negro das personagens Issa Dee (Issa Rae) e Molly Carter (Yvonne Orji). A análise se dará por episódio (direcionado a
elas), levando em consideração temas ligados ao povo afrodescendente, abordados de forma mais
próxima da realidade, e como a trilha sonora se contextualiza a partir desses temas.
A representatividade no audiovisual de afrodescendentes se reflete nas escolhas das músicas (cues)4. Na primeira temporada há 73 inserções de músicas e aproximadamente 52% da trilha
sonora é cantada por mulheres, sendo por sua maioria mulheres negras com os estilos musicais que
transitam entre o Hip-hop, folk, R&B entre outros. Muitas das vezes, essas cues narram o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá nas próximas sequências (BERCHMANS, 2012).
Sendo assim, essas inclusões de músicas geram possibilidades de visibilidade da situação
atual que mulheres negras vivenciam (como: a solidão em um relacionamento, o esforço constante
para manter o emprego e a constante sensação de que é necessário provar a própria capacidade, entre outras situações) tanto das personagens que são da geração millenium, quanto de artistas afrodescendentes.

2. PROTAGONISMO FEMINISTA NEGRO NO AUDIOVISUAL
Qual
é
a
posição
da
mulher
negra
na
sociedade
atual
brasileira?
No período da escravidão, a mulher negra nunca teve voz nem direitos, era tratada como um objeto
sem gênero (DAVIS, 2016). Independente do país, os castigos eram cruéis e eram extremamente
violentos, muito embora diversas revoltas e revoluções tenham levado à abolição do trabalho escravo. Com o surgimento do feminismo aumentou a luta pela inclusão de direitos básicos, como
aprender a ler e escrever, que foram duramente conquistado.
Para a mulher afrodescendente, sempre foi uma luta viver em uma sociedade estruturada pelo racismo, pois cada passo era uma conquista contra o sistema discriminatório e nessa sociedade a mulher preta sempre foi vista como pilar de uma família que luta constantemente pela existência e sobrevivência (GONZALEZ, 2018).
Após a abolição do trabalho escravocrata, tanto na América do norte (Estados Unidos), quanto aqui na América do Sul (Brasil), a população negra ainda sofre com a destinação de cargos de
trabalho, sendo geralmente destinados a serviços domésticos ou braçais.
Na série Insecure, as protagonistas se sustentam, pois trabalham e tem uma carreia de trabalho (uma como advogada e outra com serviço social), mesmo uma delas tendo que sustentar o
companheiro, pagam suas próprias contas, têm uma moradia fixa, são formadas, são profissionais,
4
Cues de trilha sonora musical é o equivalente a cada uma das faixas do disco. Cada trecho da música do filme é
um cues, por menor que seja. (...) cues são pequenos trechos utilizados basicamente para apontar algum acontecimento
ou fazer uma breve transição entre cenas (BERCHMANS, 2012, p.33).
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são qualificadas e, mesmo assim, não estão blindadas contra a discriminação racial e sobrevivem em
um ambiente de trabalho onde são as únicas pessoas negras.
A importância do movimento negro
Sabemos que vivemos em um mundo que foi construido sobre o sangue de povos indígenas e africanos escravizados por séculos, havendo o genocídio e racismo enraizado e estruturado em diversas
civilizações. Neste ponto, todas as lutas por direitos igualitários, toda resistência, protestos, movimentos sociais feitos durante os séculos estão começando a quebrar essa base que foi estruturada.
Hoje em dia, existem movimentos que protestam e alertam a sociedade sobre as atrocidades sofridas por pessoas de diferentes raças e:
(...) o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para
naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente
considerados minoritários. (ALMEIDA,2019, p.22)

Entre os movimentos que denunciam as atrocidades da desigualdade racial, existe o Black
Lives Matter, grupo ativista internacional criado em 2013 contra a violência direcionada às pessoas
negras nos Estados Unidos. A onda de protestos começou a ser intensificada após a morte de George Floyd (25/05/2020), homem preto desarmado, morto por um policial em Mineápolis, nos Estados
Unidos. Depois de muitos protestos, no dia 20/04/2021 a justiça foi feita e o júri declarou culpado o
ex-policial Derek Chauvin, por causar a morte sem consideração humana, por negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd e por homicídio culposo (site G1, 2021).
Através dos protestos, manifestações e revoltas, desde o período da escravidão, foi possível
ter um lugar de fala, que muitas vezes não é respeitado, mas hoje em dia é uma revolução ter um
seriado que vai ao público com duas protagonistas negras com uma equipe de roteiristas, diretores
e artistas diversificados, de maioria negra como acontece em Insecure.
Feminismo negro no audiovisual e como compreender os temas abordados?
A série Insecure mostra o cotidiano de duas amigas na faixa dos trinta anos, e as ações dramáticas vividas por elas sugerem um importante diálogo com a teoria feminista, em especial de teóricas negras. Uma das temáticas é que as duas personagens são as únicas pessoas negras em seus trabalhos: Issa
trabalha como assistente social em uma empresa filantrópica que fornece serviço social comunitário
para escolas e Molly trabalha como advogada em uma empresa de advocacia. Mesmo formadas na faculdade e por mérito conseguirem empregos em suas áreas, elas são indagadas frequentemente sobre
sua capacidade de trabalho e sofrem desigualdade salarial, recebendo menos que homens brancos.
Outra questão é a idealização de ter um relacionamento perfeito e a busca sobre o mesmo.
No caso de Issa, ela já possui um relacionamento desgastado, mas não consegue relatar suas frustrações de ser a única a sustentar a casa. No caso de Molly, ela é solteira e fica frustrada por não
conseguir um relacionamento estável e quando encontra alguém entra em auto-sabotagem, pois
não consegue ver que é o famoso “príncipe encantado” dos filmes.
Durante o seriado nota-se que há um grande incômodo das pessoas com as vestimentas ou
com a forma do cabelo, tanto de Issa quanto de Molly. Lembrando, que independente do modo que
Molly se vista, mesmo sendo com mais formalidade, a própria não escapa das piadas racistas que
acontecem no escritório onde trabalha e muito menos de um “pedido” da sua superiora branca para

299

intervir nas atitudes de uma estagiária negra. Esse ato de “aconselhamento/intervenção” acontecia
na época da escravidão, nas casas grandes da fazenda, onde as escravas que faziam o serviço doméstico recebiam ordens, do dono da fazenda, para passar mensagens para os escravos que trabalhavam no campo.
A sociedade impôs às mulheres negras a não ter lugares de fala, não ter oportunidades, não
ter crescimento, porém esse seriado americano mostra o quanto é possível incluir diversidade, lições e canções de mulheres negras em forma de cues em diversos momentos dos episódios
3. FRAMES
E
CUES:
FEMININO NEGRO

ANALISE

DA

FORTIFICAÇÃO

DO

PROTAGONISMO

As músicas/cues a seguir são compostas majoritariamente por mulheres negras e há a inclusão de canto de uma das protagonistas durante a primeira temporada. A trilha sonora pode narrar
situações, sentimentos e pode atuar como processos diegéticos, que são músicas que os personagens ouvem durante a cena, e os processos não-diegéticos, que são músicas que o telespectador
ouve, mas os personagens não (BERCHMANS,2012, p.179).
Episódio 1
Issa canta5, minutagem: 3’ 09’’ - 3’ 18’’.
Legal gata!
É meu aniversário,
Mas ninguém se importa não vou dar festa,
Porque sinto pena de mim mesma.

Nesses frames, com enquadramento frontal e de nuca, mostram um momento de desabafo de
um dia importante para Issa, cantando isolada em um banheiro. Ao cantar, ela narra sua insegurança
referente ao seu aniversário e como se sente decepcionada pelo fato de ninguém se lembrar de um
dia importante. Tanto suas expressões e quanto seus gestos, ao cantar, são tristes.

Música: Lavish - TT The Artist6, minutagem:13’ 26’’ - 14’ 28’’.

5
Cantora e atriz Issa Rae, ano 2016, letra: (...)It’s my birthday by no one care, because i’m not having a
party, ‘case i’m feeling sorry for myself .
6
Cantora e rapper negra, música do álbum Art Royalty, 2015.
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Lavish, Lavish fly.
Lavish Lavish the life.
(...)
See i be vurry busy make a major move so ya
better get wit me.

Pródiga, voe pródiga
Pródiga, esbanja a vida.
(...)
Veja que estou muito ocupada, faça um
grande movimento, então é melhor você me
conhecer.

No mesmo episódio, no mesmo dia e com os mesmos enquadramentos, a música narra o quanto
Issa está ocupada em cuidar de si e como se sente mais empoderada ao poder sair para comemorar
o próprio aniversário com sua amiga molly. Durante a cues existe uma constante mudança das cores
do batons, mas por fim ela prefere o baton que fazia ela se sentir mais confortável consigo mesma.
Episódio 2
Música: Nail polish7 - Shophie Been, minutagem: 1’ 12’’ - 1’ 22’’.
Why you gettin’ loud, Yo you need to tone it
down,Why you come around?

Por que você está falando alto? Você precisa
diminuir o tom. Por que você veio?

Nos frames os esmaltes representam as diversas questões que as protagonistas têm que
solucionar. Essa parte da música descreve dois fatos: a insatisfação da personagem Issa, por estar
em um relacionamento em que não se sente valorizada (uma das formas de postergar a conversa foi
indo para uma nail polish center com sua amiga) e da personagem Molly que não consegue encontrar
um companheiro estável, mesmo procurando em diversos lugares e apps de relacionamento.
Episódio 3
Música: I been goin thru it all - Erykah Badu8, minutagem: 26’ 00’’ - 26’ 35’’.

7
8

Cantora e compositora branca, música do álbum Sophie Beem - EP, 2016.
Cantora, compositora e rapper negra, música lançada em 2016.
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I been going through it all.
(...) I only got one call.
Who the fuck do I call?
(...)If you don’t really give a fuck,
Then I don’t really give a damn.

Eu tenho passado por tudo isso.
(...) Eu só tenho uma chamada.
Quem diabos eu ligo?
(...)Se você realmente não dá a mínima,
Então eu realmente não dou a mínima.

Esta música narra a ligação de Molly terminando um relacionamento saudável. O motivo que
Molly criou para terminar é a idealização de um relacionamento com uma pessoa perfeita, ou seja,
no caso de Jared, ele não tem um diploma de graduação, vive de forma simples e tem um emprego
comum, porém Molly busca um relacionamento padronizado de alto nível, da mesma forma que
uma mulher branca pode ter.
Sendo assim, acaba criando uma auto-sabotagem (se a pessoa não atingir as expectativas,
que ela impõe, o relacionamento não será estável ou feliz) e esses tipos de decisões e pensamentos
acabam reverberando na vida dela, sem que ela note as consequências dos seus atos ou, quando
nota, o relacionamento já foi destruído.
Episódio 5
Música: Where did i go? Jorja Smith9, minutagem: 20’ 17’’ - 21’ 02’’
Maybe
this
fate
Baby it’s late and I’m confused.
(...)
Where did I go?
When did the sun rise?
How did I fall?
Got lost in the moonlight...
Where did I go?
When did I realize,
My love was on hold?

was

overdue. Talvez este destino estivesse atrasado.

So now this is goodbye
Good, goodbye.
Goodbye. (2x)

9

Baby está tarde e estou confusa.
(...)
Onde eu fui?
Quando o sol nasceu?
Como eu caí?
Me perdi no luar...
Onde eu fui?
Quando eu percebi,
Meu amor estava em espera?
Então agora isso é um adeus.
Bom, adeus
Adeus

Cantora negra,música do álbum Lost & Found, 2018.
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A trilha narra o momento que Molly percebe que está perdida na busca por um relacionamento
saudável. Essa busca se torna desgastante, pois já usou várias táticas, como: usar aplicativos de
encontros, ir em encontros onde o local é extremamente elegante, se vestir de maneira mais formal
(com roupas e sapatos de grife), chamar algum pretendente em evento pessoal (como noivado de
uma amiga de trabalho ou uma festa que tem a presença de melhores amigos) para mostrar que está
acompanhada, pois a mesma é indagada a todo momento se está em um relacionamento. Portanto, Molly
sofre com essa busca pelo relacionamento romântico perfeito, se cobra e é cobrada pelos seus amigos.
No primeiro frame, mostra ela sozinha, havendo várias cadeiras vazias próximas a ela, e
no segundo frame há um foco no perfil dela bebendo, mas o outro lado da sala está cheio e, bem
no meio, há um casal de noivos felizes. Essas duas imagens demonstram o tipo de confusão que a
música indaga.
Episódio 8
I thought you told me that I was someone
special
You used to call me your baby girl...
I want you to hold me
But you cannot be bothered,
And you turned your back on me
As my eyes watered, watered, watered
But, I will not force you to love me
I gues it don’t matter matter matter...

Eu pensei que você me disse que eu era
alguém especial
Você costumava me chamar de sua menina...
eu quero que você me abrace
Mas você não pode ser incomodado,
E você me deu as costas
Enquanto meus olhos lacrimejavam,
Mas, eu não vou forçar você a me amar
Eu acho que não importa, importa...

Música: I guess - Abra10, minutagem: 12’ 15’’ - 12’ 56’’.

A música começa quando a DJ troca de track na boate onde as personagens estão, Molly e Issa
discutem (no primeiro frame) e no primeiro verso já informa o sentimento das duas, “eu pensei
que você disse que eu era especial”, e no segundo frame, na parte “eu quero que você me abrace”,
demonstra o quanto uma precisa da outra.
Com esses exemplos conseguimos compreender a importância que a música, cues ou trilha
sonora tem para a construção e desenvolvimento dos conflitos dramáticos das personagens. Esses
tipos de inserções consegue nos trazer mais emoções da cena, mais ritmo e ajudam a estória a
ser contada com mais fluidez e empatia, dando, além de informações, uma ressonância emocional
(CHION, 2011).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Insecure, uma série americana (EUA), criou um ambiente de protagonismo para mulher negra que vive em um país com racismo estruturado. Aqui no Brasil, mesmo em novelas, seriados
10

Cantora, produtora, atriz e compositora negra, música do álbum BLQ Velvet, 2015.
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ou filmes que são filmados em lugares com maioria da população negra, não vemos a valorização
dos atores, artistas ou músicos da própria localidade (sempre são atores, artistas ou músicos de
outros estados para poder compor aquela novela, seriado ou filme), como aconteceu em uma novela da emissora Globo “Segundo sol”, em 2018 na Bahia11.Nessa situação, percebemos que precisamos de cada vez mais representatividade racial no Brasil, pois somos minoria no audiovisual.
Tal situação é ainda mais grave quando tratamos especificamente do caso das mulheres negras, cuja a representatividade é ainda menor. Infelizmente para as afrodescendentes conseguir
algo na sua vida têm que se esforçar muito mais que homens e mulheres brancas, pois não possuem
privilégios e são questionadas constantemente sobre suas decisões. A causa feminista negra sempre foi menosprezada e teve sua voz minimizada pela sociedade, que coloca o seu protesto ou fala
como emotivos (GONZALEZ, 2018).
Por esse motivo, séries como Insecure são tão importantes para a sociedade, pois trazem
temáticas da vivência de uma mulher negra periférica, da mulher negra que luta para continuar com
seu emprego, da mulher negra que luta pelo seu sustento sem apoio e, ainda, inclui de forma artística as cantoras de sua maioria negra na trilha sonora e na equipe. Ao ter inserções de músicas cantadas e produzidas por mulheres negras, que narram acontecimentos e sentimentos ou descrevem o
que acontecerá em um episódio, surge um equilíbrio de oportunidades, de cultura, de vivências e de
experiências no ramo do audiovisual para o povo preto.
Portanto, nota-se que há uma comunidade preta que tem voz e que está buscando espaço
através das atrizes, cantoras, rappers e diretoras negras que, pelo menos nessa série, mostram o
poder da mulher negra de se tornar a maioria no audiovisual.
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O PAPEL NARRATIVO DA MÚSICA PARA GAMES: UMA ANÁLISE DA TRILHA SONORA
DE SHADOW OF THE COLOSSUS
Vitor Collodetti Resende 1
RESUMO: Este trabalho analisa o jogo eletrônico Shadow of the Colossus (2005) no aspecto
sonoro, ou seja, a ambientação, efeitos sonoros e a música. Será levado em consideração seu papel
narrativo, de reforço e contraste com a jornada de Wander, o herói protagonista do jogo que busca
a ressurreição de sua amada (Mono) cuja morte é subentendida ao início do jogo, além de marcada
pelo uso do Réquiem, ou seja, uma composição musical que é atribuída ao enterro ou morte. As 42
músicas que compõem a trilha do jogo serão listadas e analisadas por amostragem junto às cenas
com finalidade explicativa e também será enfatizado o uso do silêncio como elemento musical na
história que trabalha em conjunto com os efeitos sonoros. Como aporte referencial será utilizado
o artigo “The Tragedy of Betrayal: How the Design of Ico and Shadow of The Colossus elicits emotion”
além de entrevistas, livros e artigos sobre o game em questão. Também será utilizado material
bibliográfico sobre som no audiovisual como a produção de Michel Chion e Eugênio Matos que
abrangem as funcionalidades do áudio para cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Shadow of the colossus; Narrativa; Música;

1. Introdução
Shadow of the Colossus2 ou “A Sombra do Colosso” é um jogo originalmente exclusivo de
PlayStation 2 que ao longo dos anos recebeu versões novas para o PlayStation 3 e 4. Este artigo é
referente apenas à primeira versão da obra. Ela foi idealizada pelo diretor Fumito Ueda que já tinha
trabalhado no antecessor de Shadow, Ico e futuramente viria a criar o último jogo de sua trilogia
chamado de The Last Guardian. O compositor responsável pela trilha musical do jogo foi Kow Otani
que era conhecido por seus trabalhos em filmes do gênero Kaiju (obras audiovisuais sobre monstros
gigantes como o Godzilla).
Existem dois termos usados frequentemente neste trabalho; o primeiro deles é gameplay que ao
pé da letra significa “jogando o jogo”. O termo pode se referir aos momentos em que o jogador está
controlando um personagem ou agindo sobre o jogo3. O segundo é cutscene: “(em um videogame)
uma curta sequência narrativa que fornece uma transição entre os períodos de gameplay.”4
Existem 42 músicas feitas para o jogo, das quais 7 não foram utilizadas, mas estão disponíveis
no disco oficial do jogo chamado de Roar of the Earth (2005). Além disso, outras 3 músicas são extras
e só aparecem em momentos não pertinentes à história principal e também não tem um objetivo
dentro da gameplay, então, ao total, apenas 32 dessas composições serão objetos de estudo.
1
Aluno do bacharelado em música pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: vitor.collodetti@gmail.
com ; tr
2
O nome Shadow of the Colossus pode ser referenciado daqui por diante também como SOTC.
3
Tradução livre
4
Definição do Dicionário Collins <https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/cutscene>. Acesso
em: 31 out. 2021.
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O trabalho busca fazer essa análise do papel narrativo das músicas, efeitos sonoros e
ambientação a partir de conceitos de som no audiovisual como o trabalho de Eugênio Matos (2014)
e Michel Chion (2008).
2. Fluxo de narrativa e instrumentação
O jogo se resume ao protagonista Wander que tem, a partir da sua Espada Ancestral, a
possibilidade de reaver a vida da personagem Mono caso ele destrua os 16 ídolos, também
conhecidos como colossos, que estão espalhados pelas Terras Proibidas. A narrativa não é muito
clara, possui poucos diálogos e poucas informações sobre o passado dos personagens e do lugar em
que eles se encontram, além dos detalhes que envolvem suas existências. Outro personagem que
aparece no jogo é Lorde Emon que possui um cargo de liderança no lugar de onde Wander veio.
Os colossos são em sua maioria pacíficos. Existem os que são agressivos com Wander, os que
só atacam porque são atacados e os que não agridem diretamente o jogador em nenhum momento.
“Todo colosso é único – eles olham, se movem e reagem à presença de Wander de formas diferentes,
garantindo a cada um deles a sensação de ser um indivíduo real.” (COLE, 2015).
Wander é um menino jovem e inexperiente. Durante suas escaladas e corridas pelos diversos
lugares e paisagens presentes no jogo, essas características são ressaltadas quando, por exemplo,
ele tropeça no chão desnivelado. Seus movimentos não são heróicos e perfeitos, ele não realiza
acrobacias ou empunha sua espada com maestria como um típico herói, muito pelo contrário, seus
balanços de espada são desajeitados e fica claro que não possui experiência com a arma. As ações de
Wander são guiadas pelo sentimento de querer sua amada de volta, que foi sacrificada por ter um
destino amaldiçoado5. O protagonista mata sem qualquer remorso seres que muitas vezes não se
defendem, sendo assim, o jogo apela para o senso de moralidade do jogador (COLE, 2015) e acaba
afastando Wander da figura de um herói dentro do jogo.
Dormin, um ser que foi dividido em 16 partes — espalhadas pela extensão das Terras Proibidas
— não só lembra, como carrega o nome de Nimrod (“Dormin” ao contrário), um personagem bíblico
atribuído à construção da Torre de Babel — referenciada pelo santuário do jogo onde a alma do
antagonista está aprisionada — que buscava vingar-se de Deus caso ele iniciasse um outro dilúvio.
Ele foi morto e teve seu corpo dividido em várias partes pois era tão poderoso que as pessoas em
volta tinham medo dele voltar à vida. Nimrod, assim como Dormin e Wander no final do jogo, possuía
chifres. Há o “Jardim do Éden”; um lugar secreto que pode ser escalado, mas também aparece nas
cenas finais do jogo. Assim que o jogador chega no jardim, ele pode colher frutas das diversas árvores
espalhadas pela área e caso ele coma seus pontos de vida são diminuídos. Essas são algumas das
referências religiosas que estão muito presentes ao longo do jogo.
A sonoridade buscada por Kow Otani (compositor do jogo) reforça esses elementos sacros.
Através de coros, cordas friccionadas e órgãos, ele não só garante a religiosidade como também um
dos principais temas da obra: a morte. Kow Otani diz em sua entrevista dada ao canal da Playstation
no Youtube que buscou uma sonoridade parecida com a de um réquiem ou a oratória (PLAYSTATION,
5
Wander diz em seu primeiro encontro com o antagonista do jogo: Dormin. Ele é uma entidade aprisionada nas
Terras Proibidas que inicialmente não possui forma física. Esse ser poderoso oferece a vida de Mono de volta em troca
da eliminação dos 16 colossos.
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2018). Réquiem é uma missa de finados enquanto a oratória, além de também possuir tema religioso,
tem um narrador e usa o coro para fins dramáticos, narrativos e meditativos (GROUT; PALISCA,
2007).
O tema da morte aparece constantemente durante o jogo, seja na tragédia de Mono, na busca
pela ressurreição de Dormin, no sacrifício de Wander para dar de volta a vida de sua amada, ou no
de Agro que nos momentos finais do jogo salva o protagonista da morte, porém acaba se ferindo
gravemente (até a cena final quando a égua aparece viva, o jogador pensa que ela morreu no ato
heróico). A morte é uma consequência inevitável da jornada de Wander e o jogador não tem o
controle sobre isso; o que é reforçado nos momentos de gameplay onde ele controla o personagem,
mas não consegue mudar o destino iminente.
Kow Otani também utilizou o bouzouki; um instrumento de ambiguidade étnica. O equipamento
já foi registrado em diversas partes do mundo ao longo da história da música. O próprio Otani diz, “...
Mais velho que o violão, o bouzouki foi criado e desenvolvido em uma variedade de países diferentes.
E não foi apenas feita na Europa e na Ásia, mas também no Oriente Médio...” (PLAYSTATION, 2018).
Como mencionado na entrevista, o compositor quis trazer com esse instrumento o mistério e a
incerteza do lugar onde o jogo se passa. Além dos instrumentos já citados, existem sintetizadores,
percussão, piano, madeiras, cordas pinçadas e harpa.
3. A músicas de gameplay
No campo da gameplay, são nas batalhas que a música mais se destaca. Ela perde o frequente
caráter introspectivo para ganhar um tom épico reforçado muitas vezes pelos metais. Elas
normalmente são divididas em três etapas: a primeira, assim que o jogador chega na arena do
colosso; a segunda, para desvendar quebra-cabeças, escalar plataformas ou ativar algum gatilho
que leva à possibilidade de Wander subir no colosso; e a terceira, na batalha direta com o ídolo onde
o protagonista escala e o ataca com sua espada nos seus pontos fracos. Abaixo, demonstro na tabela
1 quais músicas estão relacionadas a quais colossos.
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Primeira Etapa

Colossos

Segunda Etapa

Colossos

Terceira Etapa

Colossos

Sign of The
Colossus

1, 2 e 6

Grotesque Figures

1e6

The Opened Way

1, 3, 4 e
15

Green Hills

4

A Violent Encounter

2e9

Revived Power

2, 6 e 9

Lakeside

3e7

Silence

5, 7 e 13

Counterattack

10 e 13

A Closed-off City

14

In Awe of the Power

3, 7, 12 e
13

A Despair-filled
Farewell

5, 8, 11 e
14

Black Blood

8

Creeping Shadow

4 e 12

Demise of the
Ritual

16

Sanctuary

16

A Messenger from
Behind

10

----------------------

----------------------

Liberated Guardian

8, 11 e 14

----------------------

----------------------

Gatekeeper of the
Castle Ruins

15

----------------------

----------------------

Demise of the
Ritual

16

----------------------

Com esse levantamento, foi possível notar que algumas músicas se repetem em colossos que se
parecem, por exemplo, o primeiro e o sexto que são dois bípedes com formas e tamanhos parecidos
e possuem como primeiro tema a música Grotesque Figures. Outro ponto importante, está na música
Silence; ela é a mais calma das músicas de batalha e está ligada aos 3 colossos mais pacíficos. Com
exceção das músicas da primeira etapa, quase todas elas possuem uma tensão forte e um caráter
épico para servir de estímulo para o combate.
The Opened Way tem um papel narrativo importante; ela toca apenas no primeiro e no penúltimo
colosso abrindo e fechando a jornada de Wander. Essa composição possui um caráter mais épico
comparado às outras com uma percussão marcante e cordas bem presentes na melodia principal.
Apesar da tonalidade menor, há a presença de acordes maiores mais frequentes e melodias mais
diatônicas o que acaba gerando menos tensão e encaixando bem no encontro do jogador com o
primeiro colosso. É um momento que traz um certo heroísmo e uma sensação esperançosa para o
protagonista — sentimento que retorna no final do jogo onde ele está próximo de ressuscitar sua
amada — que são logo destruídos pela morte do colosso acompanhada da música The End of the
Battles. Esse tipo de composição normalmente teria um caráter vitorioso, porém, ela traz a influência
do já mencionado réquiem e transforma uma cena que poderia ser heróica em um funeral. Junto
com a queda lenta do corpo do colosso ao chão, a música toca até as sombras entrarem no corpo do
jovem e ele voltar para o santuário. O jogador é forçado a se questionar sobre o que fez; Wander
não é o herói da história, mas essencialmente, um assassino (COLE, 2015). Eugênio Matos (2014)
fala sobre essa função de comentário — a composição propõe uma visão crítica sobre as cenas que
estão acontecendo — que a música pode exercer numa obra audiovisual. É a partir dessa música que
o jogador é exposto diretamente à dualidade da jornada de Wander.
As músicas da primeira parte servem para situar o jogador em uma nova área ou etapa de
sua jornada e mostrar que está no caminho certo para progredir a história, mas também contam
um pouco sobre as arenas; como é o caso de Lakeside, uma composição que está ligada aos lagos
(elementos em destaque) das localizações do 3º e 7º colosso. Nessa música em específico, a harpas,
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os sintetizadores e a longa reverberação lembram elementos comuns em fases aquáticas de outros
jogos, como por exemplo, no templo da água de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998). Black
Blood, porém, funciona de uma maneira diferente; a música toca enquanto o 8º colosso não nota o
jogador gerando tensão. É um momento que demonstra a perdição de Wander que tem seu corpo
invadido pelas sombras de cada colosso que derrota. Essa música apareceu anteriormente na cena
inicial quando as sombras humanóides (figuras misteriosas que aparecem de acordo com o número
de colossos que Wander elimina) apareceram pela primeira vez. Logo após a batalha com o 8º ídolo,
Wander acorda com sua pele mais escura do que anteriormente, indicando assim, sua ruína.
Há também uma música — a composição Wander’s Death — ligada a tela de fim de jogo para
quando o jogador acaba sendo eliminado e outra — Idol Collapse — para o momento em que as
estátuas dos ídolos dentro do santuário são destruídas.
4. Efeitos Sonoros, Diálogo e Ambientação
Outra parte importante do som de SOTC são os efeitos sonoros e a ambientação. Eles trazem
à vida o vazio e a vastidão das Terras Proibidas em comparação com Wander. Assim como no jogo
anterior de Fumito Ueda — Ico — a solitude de Wander, acompanhado apenas por Agro, é reforçada
pela reverberação de sons reproduzidos por ele e sua égua. São em sua maioria ruídos de passos,
patas e ocasionais sons vocais de Wander e Agro. Além disso, é possível ouvir o vento em muitas
partes do jogo. Ele é tratado de diferentes formas dependendo do lugar onde o jogador se encontra.
Antes do primeiro colosso, por exemplo, o vento que se ouve dentro do santuário e o que está fora
dele são diferentes: o primeiro possui uma reverberação maior e é mais grave enquanto o segundo é
mais agudo e tem reverberação menor por se tratar de um espaço fora de uma construção fechada.
É possível ouvir sons de água perto de cachoeiras, árvores balançando nas florestas e ocasionais
pássaros incluindo uma águia que aparece algumas vezes durante o jogo, sendo possível até
interagir se agarrando nela. Esses sons podem ser categorizados como acusmáticos (CHION, 2008),
sendo assim, suas fontes sonoras muitas vezes não aparecem na visão do jogador, principalmente os
pássaros comuns que são raros de ver.
Assim como os outros jogos da trilogia do diretor, os personagens dialogam através de uma
linguagem fictícia. Dentro de SOTC essa linguagem acaba reforçando a estranheza e o mistério que
envolve a história, o lugar e o passado dos personagens. Outro fator importante é a própria voz de
Dormin; a entidade possui vozes masculinas e femininas ao mesmo tempo. Elas trazem ambiguidade
à origem e conceito desse ser.
5. As músicas nas Cutscenes
Ao longo do jogo, há poucas cutscenes, a maioria delas são instruções dadas por Dormin sobre
o próximo colosso a ser eliminado. Porém, estão presentes também, cutscenes com valor mais
narrativo onde a história do jogo progride, são elas: 1a - Abertura do jogo. Acontece antes do menu
principal aparecer; 2a - Cena introdutória, assim que o jogador inicia o jogo; 3a - Depois da morte do
1º colosso; 4a - Depois da morte do 4º colosso; 5a - Depois da morte do 8º colosso; 6a - Depois da
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morte do 12º colosso; 7a - Agro salva Wander de uma queda; 8a - Depois da morte do 16º colosso;
e 9a - Cenas pós-créditos. Passamos agora a analisar cada uma delas.
Na Cutscene 1, da abertura do jogo, a música que toca se chama Prologue, ela acompanha
a cena até o final sem a presença de qualquer outro som. O bouzouki é o primeiro instrumento a
ser escutado referenciando a incerteza da localização do protagonista e sua jornada por terras
misteriosas. A música possui esse tom melancólico acompanhado por coros, pela flauta e pelas
cordas. Esse tom dá o lugar a uma sensação mais esperançosa assim que Wander chega nas Terras
Proibidas com a volta do bouzouki e a harmonia alternando entre um Dó maior e um Sol menor,
terminando no acorde maior.
Já na Cutscene 2 a cena começa com o “vazio” dos sons ambientes e dos personagens. Assim
que o protagonista atravessa a ponte e chega ao santuário, Prohibited Arts toca: “madeiras e a harpa
combinadas com sinos para ilustrar a natureza sagrada do templo, enquanto os violinos e as flautas
aventuram-se em registros mais melancólicos, refletindo o destino trágico de Wander e Mono”
(MECHERI, 2018). Há uma pequena ênfase na ação (MATOS, 2014) de Wander quando ele sobe
as escadas acompanhado do ostinato das cordas sincronizadas com seus passos. Isso constrói uma
apreensão até que o tom melancólico atinge seu ápice assim que Mono é colocada gentilmente no
altar por Wander. Em seguida, Commandment é executada enquanto Lord Emon fala sobre Dormin
e as Terras Proibidas. A flauta junto com os elementos texturais evocam um passado; uma memória
de Wander enfatizada pelo som de fogueira que localiza essa lembrança. Commandment dá o lugar a
Black Blood: uma composição que tensiona a cena que introduz as sombras humanóides. A primeira
aparição de Dormin é acompanhada por Resurrection e por sons de tempestade, trazendo poder e
hostilidade para a criatura. O órgão e os coros estão em evidência carregando junto a esses elementos,
o sacro. Conforme vai aparecendo, a música reforça a emoção subliminar do protagonista (MATOS,
2014) onde o dinamismo dela em relação a cena corresponde ao estado emocional de Wander.
As cutscenes 3 e 4 são curtas e muito parecidas. Elas começam como qualquer cena após
voltar automaticamente para o santuário, porém, a música Resurrection é tocada para que Agro e
Wander (ou apenas o protagonista no caso da cutscene 3) se aproximem de Mono. As cenas são
melancólicas, porém, terminam com um fragmento melódico recorrente nas músicas do jogo,
presente em composições como Prologue, The End of Battle e Epilogue. Esse pequeno fragmento
consiste na voz do baixo segurando a nota “si” e a melodia cantando as notas mi, fá# e ré#. Ela faz
uma cadência para o acorde de si maior, porém aparecendo em diversas tonalidades nas diferentes
composições. Evoca-se, assim, a sensação de esperança e calmaria em contraste com a melancolia.
Sendo também uma cena curta, a Cutscene 5 traz uma visão de Wander onde Mono acorda
acompanhada de um trecho de Epilogue: música composta por vários fragmentos de composições
ouvidas anteriormente que só vai aparecer no final do jogo, assim, essa cena antecede a ressurreição
de Mono. Prayer toca no momento que Wander desperta e se aproxima da moça. Com mais
dissonâncias, continua trazendo uma melancolia para a cutscene, porém, dessa vez com um piano
e um certo estranhamento ou incerteza, com a aparência de Wander mudando e a clara intenção
maléfica de Dormin. Nesse ponto do jogo o personagem nem o jogador sabem muito o que esperar.
A cutscene 6 traz novamente Commandment, porém dessa vez ela já está claramente associada
ao Lord Emon já que a cena consiste em sua viagem para as Terras Proibidas. O sacrifício de Agro,
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presente na cutscene 7, é uma cena impactante reforçada por Resurrection que desde o início do jogo
está ligada à morte de Mono e a aparição de Dormin.
Após derrotar o último colosso, temos a cutscene 8. Nela encontramos o maior número de
músicas, são 9 ao todo: A Pursuer, Premonition of Revival, Sanctuary, Resurrection, Black Blood, Prohibited
Art, Demise of the Ritual, The End of the Battle e Epilogue. A cutscene retrata a corrupção completa de
Wander que tem seu corpo possuído por Dormin, a chegada de Lord Emon para selar o antagonista,
a volta de Agro e a ressurreição de Mono. Todas elas reforçam o ambiente psicológico6 da cena, mas
Black Blood e The End of the Battles em especial, dialogam profundamente com a trama. A primeira
toca quando Wander está em seu corpo totalmente corrompido (com chifres e pele escura). Ela não
só referencia as sombras humanóides, mas também ao próprio “Sangue Preto” que sai de seu peito
quando ele retira a espada cravada, demonstrando sua corrupção. Já The End of the Battles toca em
um momento que não se categoriza como uma cutscene; Na cena, o jogador consegue controlar
Wander enquanto está sendo puxado para que Dormin (no corpo do protagonista) seja selado,
porém independente de sua ação, não é possível impedir o destino do jovem. Nessa cena, a música
que é tocada na morte dos ídolos se repete, mas dessa vez, acompanhando o fim de Wander como
um dos colossos.
Na última cutscene, de número 9, agora renascido como uma criança de chifres, Wander
aparece onde foi selado e Mono o pega em seu colo. Ela caminha com Agro até o topo da torre (Jardim
do Éden) acompanhada da trilha Prayer trazendo uma certa melancolia muito ligada às palavras de
Lord Emon sobre o jovem: “...se é mesmo possível continuar a sobreviver nessas terras seladas…”.
O piano logo em seguida traz na melodia e harmonia uma sonoridade mais aberta, com acordes
maiores variando entre ré maior e fá maior quando Mono está chegando no topo do santuário, mas
termina num trítono que introduz o lugar como algo novo e não conhecido. O som dos pássaros, das
árvores, da água e do vento logo tomam o primeiro plano e um cervo aparece junto com Hope: uma
música que como o próprio nome diz, traz a esperança de uma vida naquelas terras isoladas. O piano
com os sintetizadores revelam uma tonalidade maior e leve enquanto Mono interage com a vida
presente alí. Então a águia que ocasionalmente aparece durante a gameplay levanta voo e a última
música do jogo toca: The Farthest Land. Ela é a trilha mais serena presente na narrativa, composta
pelo piano, bouzouki, flauta e percussão, além de ter um caráter crescente na dinâmica com a adição
gradativa desses instrumentos. Essa composição termina o jogo acompanhando a ave até o final
da cena enquanto mantém o tom esperançoso e pacífico da composição anterior, porém, com mais
intensidade.

Conclusão
Considerando todos os aspectos levantados sobre a trilha sonora da obra, foi possível
observar que o papel dos sons está além de cumprir somente com a imersão dentro do jogo,
atingindo um campo narrativo que dialoga com o contexto dos personagens trazendo um apoio,
mas também outra visão para a história contada; a trilha cumpre a função de ambiente psicológico
(MATOS, 2014), além de trazer o tema de morte e a própria dualidade do herói, é através da música
6
De acordo com Eugênio Matos: “Estabelece a atmosfera emocional geral do filme, envolvendo a localidade e
todos os personagens do drama.” (MATOS, 2014, p. 62)
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que o jogador é exposto a ambiguidade das ações de Wander. A partir dos dados levantados e
dessa análise macroestrutural realizada, percebe-se que ainda é possível o aprofundamento no
estudo da trilha sonora e musical do jogo, levando em conta as questões harmônicas, melódicas e o
“vazio” da ambiência apontados aqui. O trabalho nos abre caminhos para análises de outros jogos
com narrativas que fogem da obviedade e tem a música como uma contribuinte profunda para o
adensamento dos aspectos narrativos, em especial, Ico e The Last Guardian que fazem parte desta
trilogia do diretor Fumito Ueda.
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Sessões do pro tools como documentos do processo criativo sonoro: um estudo de
caso
Rodrigo Carreiro 1
RESUMO: Este artigo pretende analisar o processo criativo da construção sonora de um filme,
tomando como objeto central de estudo as sessões de edição e mixagem no Pro Tools, que reúnem
todos os arquivos sonoros do filme, e registram decisões tomadas pelos profissionais. Como estudo
de caso, analisaremos as sessões de Pro Tools do falso found footage Inquérito Policial Nº 0521/09
(2011), verificando se a estilística sonora do filme é compatível com as convenções do estilo, e se
as sessões de Pro Tools podem funcionar como documentos que permitam rastrear as decisões
criativas.
PALAVRAS-CHAVE: Pro Tools; processo criativo; crítica genética.

Introdução
Inquérito Policial Nº 0521/092 é um curta-metragem lançado em 2011 e dirigido por Vinícius
Casimiro. O falso documentário de horror contém duas sequências de imagens e sons que constituem
arquivos documentais, catalogados como provas de um suposto inquérito. As sequências obedecem
a dois modos de organizar o material filmado, que exploram tradições narrativas do found footage
de horror3.
A primeira sequência usa tomadas oriundas de câmeras de vigilância como matéria-prima
narrativa. O filme nos apresenta imagens oriundas da central de segurança de um edifício. Através
da banda sonora, que reproduz um diálogo travado entre dois investigadores, ficamos sabendo que
um casal levou para o local uma garota raptada. Nos 7 minutos e 11 segundos minutos seguintes, a
vítima é morta pelo casal, que em seguida é atacado por um misterioso agressor. Este foge do prédio
levando o corpo da mulher raptada.
A segunda sequência exibe um longo plano-sequência que constitui o suposto registro de
uma ação policial em outro prédio do centro de São Paulo. O vídeo mostra os policiais invadindo o
apartamento onde mora o assassino misterioso da primeira parte. O áudio registra o som captado
pelo microfone do capacete de um dos policiais.
Este artigo procura analisar aspectos do processo criativo de edição e mixagem, explorando as
sessões de Pro Tools. Além de conter os arquivos sonoros que compõem a banda sonora, as sessões
permitem que o analista determine a origem e o grau de manipulação sofrido por cada arquivo. As
sessões de Pro Tools foram disponibilizado pelos sound designers Eduardo Santos Mendes e Luiz
Adelmo Manzano.
Este ensaio, portanto, possui duplo objetivo: (1) examinar os procedimentos técnicos e
1
Professor do PPGCOM da Universidade Federal de Pernambuco, onde fez mestrado e doutorado em
Comunicação. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq (Nível 2). E-mail: rodrigo.carreiro@ufpe.br.
2
O filme pode ser visto na íntegra no YouTube: https://youtu.be/vDJZ_x-Oa-8.
3
Os found footage de horror são filmes de ficção cujas imagens e sons são registrados pelos próprios personagens
(CARREIRO, 2021).
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criativos responsáveis por materializar as convenções narrativas de legibilidade e verossimilhança
que regulam a construção sonora de um filme de falso found footage; (2) elaborar um procedimento
de observação e análise sonora, aplicando à análise do som os de crítica inferencial (BAXANDALL,
2006) e crítica de processo (ALMEIDA SALLES, 2006).
O conceito de crítica inferencial constitui um método de análise de obras de arte que tem
como meta desvelar a intenção de seus criadores. Baxandall enxerga a noção de intenção como
uma relação criativa entre o objeto analisado e as circunstâncias culturais, históricas, técnicas e
econômicas nas quais o ato de criação aconteceu.
David Bordwell adaptou a teoria à análise de filmes ao conceber o paradigma do problema/
solução (2009, p. 320), segundo o qual a construção de uma narrativa fílmica consiste num fluxo
de problemas de representação que a equipe soluciona fazendo escolhas a partir de um repertório
de técnicas. Bordwell sublinha que o processo criativo tem limites de diversas naturezas: técnica,
orçamentária, cultural, política, ideológica etc.
A teoria de Michael Baxandall, portanto, propõe a reconstituição do processo criativo
baseada na observação cuidadosa não apenas da obra em si, mas integrando-a ao contexto cultural
na qual foi concebida. A crítica inferencial dialoga com a noção de crítica de processo, que Cecília de
Almeida Salles (2006, p. 9) e outros pesquisadores têm procurado desenvolver. A crítica de processo
pretende explicar o modo como é criada uma obra de arte. O objeto de estudo, portanto, é menos
a obra em si, e mais o processo posto em prática entre a concepção e a finalização da obra de arte.
O modelo sugerido por Baxandall valoriza a observação minuciosa da obra de arte finalizada,
levando em conta o contexto cultural de produção e a reconstituição dos encargos e diretrizes
que guiaram as intenções do artista, levando-o a selecionar determinadas soluções. Já a crítica de
processo parte dos documentos de processo (arquivos que registram o percurso criativo do artista ao
longo do período de concepção e execução da obra), como rascunhos, diários, esboços, manuscritos
e cartas, para recriar o processo do artista.
Em Inquérito Policial Nº 0521/09, queremos verificar o grau de eficiência com que as sessões
de Pro Tools funcionam como documentos de processo. Argumentamos que observação e análise
desse material poderão revelar aspectos importantes do processo criativo dos profissionais
envolvidos na cadeia produtiva do som do filme, desde o modo como o som direto foi gravado até o
uso dos canais surround na mixagem final.
Para isso, será necessário compreender o grau de aderência da obra ao conjunto de
procedimentos de organização sonora que têm norteado as práticas de edição e mixagem dos filmes
de falso found footage, para rastrear as diretrizes que guiaram as intenções dos sound designers,
colocando assim o material sonoro disponível nas sessões de Pro Tools em perspectiva. O modelo
estético dominante na estética sonora desse subgênero, então, será nosso ponto de partida.
Contextualizando a análise
Os filmes de falso found footage de horror são construídos a partir de registros imagéticos e
sonoros com aparência amadora, apresentando uma legibilidade comprometida por erros técnicos.
Da perspectiva do som, a verossimilhança está ligada à necessidade de exibir traços deixados
pela forma apressada de registrar os eventos. Desde 1999, os sound designers desenvolveram um
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conjunto diferente de convenções para sonorizar os filmes de falso found footage, com o objetivo
principal de enfatizar o máximo possível um efeito de aparência de realidade.
Algumas das convenções específicas utilizadas pelas produções do subgênero são descritas
a seguir (CARREIRO, 2016): (1) ausência de música extra-diegética; (2) uso discreto ou inexistente
dos canais surround, com canal central muito denso; (3) abundância de “defeitos” de captação que
ressaltam a precariedade do registro sonoro; (4) presença maciça de gritos e sons de respiração.
Análise da banda sonora
Para facilitar a análise, vamos dividi-la em duas partes. Na primeira sequência, a observação
da sessão de Pro Tools demonstra que a equipe de edição de som utilizou 54 trilhas de áudio para
a construção sonora da sequência. Essas tracks estão assim distribuídas: quatro faixas de diálogos
produzidas em estúdio, 12 de ambiências (BGs), seis de efeitos de ambiência (BG-FX), 17 de efeitos
sonoros (hard effects)4, 12 de ruídos de sala (foley), e três de som direto (todas desativadas pelos
editores de som, o que demonstra que nenhum som gravado no set de filmagem foi aproveitado).
A observação das faixas de diálogos permite perceber que as vozes foram editadas em duas
tracks separadas. As outras duas tracks de diálogo trazem as vozes dos atores que interpretam o
casal de sequestradores, ouvidas em um breve momento. As duplas de atores foram gravadas
separadamente, mas em uma só sessão, com os dois atores atuando juntos. Em procedimento
comum à edição de diálogos, foram editadas em tracks diferentes, uma para cada ator.
O grande número de trilhas usadas para ambiências é notável: são cinco faixas de room tone,
para criar a textura de silêncio da sala da delegacia onde os investigadores assistem ao vídeo, mais
quatro faixas de room tone extras, que simulam os sons vindos de fora da sala dos investigadores,
incluindo vozerios oriundos de outros cômodos da delegacia, e tráfego externo, sendo duas de
reforço para os canais centrais e outras duas de reforço para os canais surround (o canal central, onde
foram mixados todos os diálogos, fica sem room tone, abrindo espaço para as vozes); e ainda outras
três faixas de ambiência de reforço para os dois canais laterais frontais. Além disso, os editores de
som modularam todas essas ambiências inserindo efeitos sonoros (SFX) de ambiência, como toques
de telefone, vozerios, sons de elevadores e impressoras jato de tinta. Esses efeitos de ambiência
ocupam mais seis faixas da sessão de Pro Tools.
Ao todo, os sons de ambiência ocupam 18 das 54 tracks da mixagem da sequência (um terço
dos sons), o que reflete um esforço para recriar minuciosamente o ambiente tridimensional de uma
delegacia de policia localizada num quarteirão de tráfego pesado, a partir da perspectiva de uma
sala de interrogatório situada lá dentro.
Os arquivos presentes nas 12 faixas dedicadas aos ruídos de sala foram gravados por Guta
Roim e Rosana Stefanoni, na época atuando no estúdio Casablanca. O foley da primeira sequência é
discreto. Há quatro tracks de farfalhar das roupas; quatro tracks reproduzem passos; e quatro que
pontuam ações físicas dos investigadores: papel sendo amassado, pequenas batidas na mesa com
canetas, o ranger de cadeiras. A quantidade de arquivos sonoros é pequena.
Por fim, os efeitos sonoros ocupam 12 tracks. As seis primeiras foram utilizadas pelos editores
de som para construir diferentes modalidades de white noise produzido pelas câmeras. Os sound
4
O efeito sonoro chamado de hard effect se refere à produção do equivalente acústico de um evento visual
mostrado na banda imagética do filme.
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designers optaram por criar uma assinatura acústica para cada uma das cinco câmeras. Diferentes
tipos de sons de interferência eletrônica preenchem todo o espaço sonoro da sequência, criando
uma dinâmica ritmada.
As outras seis trilhas incluem apenas efeitos de interferência elétrica e chiados eletrônicos,
sincronizados com eventos ocasionais que surgem na tela: o telefonema trocado entre o casal
sequestrador e as oscilações elétricas produzidas nos momentos em que o agressor misterioso
passa diante de alguma câmera de segurança.
Segunda sequência
A segunda sequência também começa com uma cartela preta contendo um texto escrito
em letras brancas, que identifica o vídeo como um arquivo intitulado Anexo nº 2. A sequência de
imagens e sons teria sido gravada na madrugada do dia 9 de julho de 2009 (ou seja, oito dias após
o primeiro trecho), por um policial chamado Rogério Francisco. A seguir, surge em primeiro plano a
figura do investigador Leandro Costa (Elder Fraga), que comanda as investigações.
Toda a cena consiste de um plano-sequência de cinco minutos e 17 segundos, que cobre
a operação policial completa. Esta inicia com os investigadores se preparando do lado de fora do
apartamento, e conclui quando uma das criaturas que vivem no lugar toma a câmera do soldado que
filma a ação. Todos os soldados são mortos.
Apesar de o plano-sequência ser sonoramente muito mais agressivo do que a cena de
abertura, o número de trilhas que acomodam os arquivos sonoros é quase igual: 55 tracks. Porém, a
visão da sessão de Pro Tools permite notar que a ênfase da concepção sonora das duas sequências
foi bastante diferente. Na primeira sequência, as tracks mais densas contêm vozes e ambiências.
Já na segunda sequência, que possui mais dinâmica e explora mais os extremos de intensidade e
frequências (graves poderosos e agudos agressivos), predominam as tracks de efeitos sonoros (SFX)
e ruídos de sala (foley).
A distribuição das faixas utilizadas no plano-sequência obedece a seguinte ordem: 12 faixas
de diálogos dublados, quatro oriundas do som direto, 11 faixas de ambiências, 16 de efeitos sonoros
(SFX) e 13 de ruídos de sala (foley). Em números gerais, a divisão é bastante similar à sequência
anterior, o que é natural, considerando-se que editores de som costumam trabalhar com sessões de
Pro Tools confeccionadas a partir de um template único.
A primeira diferença é notada na imagem visual da sessão do Pro Tools: a quantidade de
arquivos de áudio acomodados nas 12 tracks de vozes produzidas em estúdio é bem maior nesta
sequência – aproximadamente três vezes mais arquivos. Quatro das tracks foram usadas apenas
para modular sons de gritos emitidos pelos policias, expressando susto, surpresa, medo, horror e
dor.
A observação cuidadosa revela, ainda, um dado significativo: os sound designers reservaram
uma track exclusiva para a inclusão do arfar proveniente da respiração do operador da câmera.
Gritos e sons de respiração acelerada constituem uma das marcas sonoras mais importantes e
reconhecíveis dos found footage de horror; trata-se de um recurso estilístico que reforça a empatia
entre espectador e personagem. A respiração, por sua vez, insere os corpos – que não aparecem na
tela – na ação e materializa o perigo de sua destruição (QUINLIVAN, 2011).
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As trilhas de ambiência, que na primeira sequência eram muito densas e editadas, na segunda
parte do filme aparecem de forma diferente. Na mixagem, por exemplo, os efeitos de ambiência
ficaram de fora nos canais surround.
As 16 trilhas de efeitos sonoros são mais densas do que ocorre no primeiro trecho do filme.
Essas faixas têm grande destaque na mix final. Elas incluem reforços dos sons de tiros dados pelos
policiais (que podem ser ouvidos, apenas discretamente, nas trilhas de som direto), portas batendo e
pancadas em superfícies duras, mas a maior parte das faixas foi usada para construir dois grupos de
sons: (1) rugidos e rosnados provenientes das criaturas sobrenaturais, e (2) sons de defeitos técnicos
oriundos da captação de áudio apressada e deficiente, como saturação do sinal e microfonias.
A análise das trilhas de efeitos sonoros mostra que os sons guturais das criaturas – que
exploram frequências localizadas nos extremos alcançados pela audição humana, com graves abaixo
de 300 Hz e agudos acima de 8.000 Hz – foram construídos através da justaposição de camadas
de gravações de animais selvagens, entre eles jaguares comendo, ronronando ou rosnando, leões
marinho berrando (graves potentes) e porcos guinchando (agudos agressivos). Ao todo, dez faixas
foram usadas para construir esse grupo de efeitos sonoros.
O segundo grupo é constituído pelos ruídos que reforçam o efeito de verossimilhança e
simulam imperfeição sonora (uma imperfeição, diga-se de passagem, construída de forma artificial,
já que a qualidade das gravações é tecnicamente impecável). São seis tracks. O destaque dado aos
defeitos sonoros é nítido, confirmando que o filme segue o paradigma de filmes de found footage
estabelecido por [Rec] (CARREIRO, 2015).
As 13 trilhas de foley, por fim, têm conteúdo semelhante à primeira sequência: são quatro
faixas para farfalhar de roupas (mumunhas), quatro para passos e cinco para objetos, mas essas
gravações aparecem de forma mais denso e destacada. Como as fardas dos policiais incluem armas,
capacetes e coletes a prova de balas, as mumunhas são mais pesadas e audíveis. Os homens vestem
coturnos e correm, e portanto os passos também são mais ruidosos e numerosos. Pancadas e
sacolejos violentos com diversos tipos de materiais (incluindo metal e vidro) fazem parte das trilhas
de objetos.
Considerações finais
A estratégia de mixagem de Inquérito Policial Nº 0521/09 oferece boa oportunidade para que
possamos iniciar a conclusão desta análise. Criativamente, a mixagem de um falso found footage
de horror precisa levar em consideração o efeito de realidade que se deseja imprimir à obra. A
maioria dos filmes simulam serem compostos integralmente (ou quase) por arquivos históricos que
documentam o mundo real. O filme que analisamos exibe supostos dois arquivos de imagem e som
retirados dos anexos de uma investigação policial. Para constituir provas juridicamente válidas,
esses arquivos não poderiam ter sido submetidos a processos de edição, de modo que o efeito de
real será tão mais forte quanto mais as imagens e sons derem a impressão de serem registros brutos,
não manipulados.
Este raciocínio tem uma implicação direta para a mixagem, pois os filmes contemporâneos
costumam ser finalizados de forma a reproduzir pelo menos seis canais sonoros, às vezes mais. No
entanto, mixar um found footage de horror com ênfase na reprodução multicanal sinalizaria uma
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manipulação da banda sonora, algo incompatível com o efeito pretendido. O curta-metragem
analisado segue essa tendência, presente na maioria dos found footage de horror.
De uma perspectiva metodológica, a experiência demonstra que sessões de Pro Tools podem
ser eficientes como documentos de processo, se submetidos a uma análise cuidadosa, e ajudam
a compreender decisões técnicas e estéticas dos editores e mixadores. A possibilidade de aliar a
escuta reduzida (CHION, 2008, p. 29) à observação visual da organização dos milhares de arquivos
individuais que, combinados, constituem a banda sonora completa do filme, é capaz de revelar
aspectos importantes do processo criativo de editores de som e mixadores.
É preciso observar que, para nosso estudo de casa, não foram examinadas as sessões de Pro
Tools isoladas dos diversos departamentos da cadeia de produção sonora. Não tivemos acesso às
sessões de edição e mixagem específicas de som direto, efeitos sonoros e foley. Da mesma maneira,
não pudemos acompanhar o andamento de cada um desses processos intermediários, verificando
o quanto do trabalho de cada equipe foi mudando durante o processo criativo, através do método
empírico de tentativa e erro. Tampouco tivemos acesso a qualquer documento do processo, para
citar Almeida Salles (2006), que pudesse revelar fragmentos das intenções de cada artista presente
na equipe responsável pelo som.
Para retomar o conceito de crítica inferencial de Baxandall, no nosso estudo de caso, pudemos
verificar que o princípio da câmera diegética (CARREIRO, 2013) funciona como o encargo central
a ser seguido pelos profissionais encarregados de construir a banda sonora. A análise da sessão de
Pro Tools confirma que o objetivo principal do sound design parece ter sido construir uma impressão
de verossimilhança, modelando cuidadosamente o efeito de realidade sugerido pelo filme.
É preciso lembrar, também, que Baxandall ressalta ser impossível explicar as intenções
do artista sem observar o contexto cultural em que ele recebeu a tarefa que redundou na obra.
Elementos desse contexto surgem a partir da análise da sessão de Pro Tools. Por exemplo, a
utilização exclusiva de plug-ins nativos do Pro Tools deve ser compreendida como consequência
do orçamento limitado disponível. A mera observação dos nomes dos arquivos utilizados para
confecção dos efeitos sonoros também deixa clara que eles não foram gravados especificamente
para o filme, mas obtidos em bancos de sons gratuitos disponíveis na Internet, como o Freesound.
Essa observação revela uma limitação orçamentária evidente.
Por fim, não acreditamos que as sessões de Pro Tools para a análise da trilha sonora possam
funcionar como matéria-prima exclusiva para discussão do processo criativo sonoro de filmes e
produções audiovisuais. O estudo de caso comprova que elas são eficientes como um dos elementos
capazes de esclarecer certas decisões criativas tomadas pelos sound designers, mas podem – e devem
– ser complementada por outros documentos de processo e práticas metodológicas, tais como
entrevistas, períodos de observação participativa, acesso a rascunhos, cadernos de anotações,
gravações de reuniões de spotting etc. Apenas esse conjunto completo de procedimentos permitiria
a compreensão ampla do processo criativo sonoro.
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O DESIGN DE SOM DE LESLIE SHATZ: UMA ANÁLISE DE GERRY, DE GUS VAN
SANT
Gabriela de Azevedo Sampaio 1

RESUMO: O design de som vem ganhando mais destaque nas obras audiovisuais, possibilitado pelo
avanço da tecnologia e do pensamento moderno. A trilha sonora de filmes, que neste texto entendese por som direto, diálogo, efeitos especiais e músicas, podem ser pensadas para ampliar os aspectos
criativos da construção de uma obra audiovisual. Este artigo se trata de uma análise do design de som
de Leslie Shatz no filme Gerry (2002) de Gus Van Sant para compreender as etapas do processo de
criação sonora do filme, tendo como base literaturas sobre o tema e os contextos nele inseridos.
No capítulo introdutório é apresentada uma breve discussão sobre design de som e Soundscape. O
segundo capítulo trata de uma curta biografia do diretor de Gerry e sua influência Beatnik. Logo após
há um aprofundamento sobre design de som e Leslie Shatz, sound designer de Gerry. O quarto capítulo
traz uma discussão sobre paisagem sonora e composição musical, seguido de apontamentos sobre
o minimalismo e as músicas pré-existentes no filme. Esta pesquisa foi realizada através de uma
decupagem sonora do filme com a análise prática do desenho de som de Gerry (2002). A análise
da construção do design de som pode ser uma ferramenta bastante eficaz para a compreensão do
processo de criação sonora de qualquer filme.
PALAVRAS-CHAVE: design de som; minimalismo, paisagem sonora.
1

Introdução

Este estudo tem como objeto principal discutir as possibilidades de uso do som como ferramenta
criativa pelo design de som, desenho de som, especificamente a partir do filme Gerry, que compõe
A trilogia da morte, de Gus Van Sant, na qual Leslie Shatz assina essa função tão importante para a
expressão sonora de um produto audiovisual. O design de som é, hoje, um dos elementos essenciais
para o cinema, pelo diálogo que realiza com a imagem, auxiliando o desenvolvimento da narrativa.
Como os sons provenientes do som direto da gravação nos sets de filmagem, a paisagem sonora
está amplamente inserida no contexto do desenho de som. Com a análise profunda da trilha sonora
desta trilogia sob a perspectiva do trabalho de Leslie Shatz, busca-se a compreensão do processo
de desenho de som e suas relações estéticas com a música contemporânea e a narrativa de cada
filme. O primeiro tópico discutirá sobre Gus Van Sant e sua poética. O segundo tópico aborda o que
é design de som e sobre o sound designer Leslie Shatz. O terceiro tópico é sobre as músicas escolhidas
para o filme, seu compositor e sua técnica composicional, que tanto se relaciona com a narrativa de
Gerry (2002). E por último a análise do design de som de Gerry.
2

Gus Van Sant e a influência Beatnik

1

Bacharela em Música, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), gabriela.a.sampaio@edu.ufes.br.
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Gus Van Sant Jr. (1952-) é um cineasta e roteirista norte-americano que se formou pela Rhode Island
School of Design. Artista de grande popularidade, é reconhecido por suas várias habilidades artísticas
(roteirista, diretor, fotógrafo, escritor, músico e pintor) Van Sant fez e ainda faz sucesso tanto com
seus filmes de produção independente e de baixo orçamento quanto os filmes hollywoodianos de
orçamentos mais elevados. Seu primeiro curta-metragem The Discipline of D.E (lê-se The Discipline of
DO EASY) foi uma adaptação do conto do escritor e pintor americano William S. Burroughs (1997)
do movimento beat.
Ele criou seu próprio estilo artístico com a influência beatnik e com a peculiaridade e sensibilidade de
sua personalidade, como pode-se notar a influência do acontecido no ano anterior ao da produção
do filme, o ataque terrorista em 2001 nos Estados Unidos. Ele produz seus filmes de maneira
única sempre buscando fugir do convencional. Pode-se observar tal peculiaridade estilística pela
importância que o diretor dá a escolha das músicas presentes no filme, um exemplo claro está na
Trilogia da Morte e Paranoid Park, pois toda a trilha sonora foi escolhida e posicionada com o intuito de
ampliar a dimensão de significado presente em cada cena, não somente para acompanhar a imagem
e criar a ambiência psicológica do filme. Sua construção fílmica foi baseada na filosofia da musique
concrète, dando elevada importância aos sons que estão ao redor dos personagens com influências
no entendimento da narrativa, seja por soundwalking ou por composições feitas com paisagens
sonoras.
Os filmes que compõem a Trilogia da Morte de Van Sant são Gerry (2002), Elephant (2003), Last
Days (2005), todos inspirados por mortes e assassinatos reais. Podemos ver nesta trilogia as
características do estilo de narrativa vansantiano, como o sensível sendo abordado de maneiras
subliminares para fugir do óbvio, ampliando os sentidos cognitivos e de significado que ocasionam
na criação de atmosferas psicológicas para os personagens, podendo provocar sentimentos de
empatia no espectador.
Em Gerry (2002), objeto de análise desta pesquisa, o diretor escolheu duas músicas do compositor
Arvo Pärt (1935-) para compor a trilha musical do filme, cujo estilo composicional e até mesmo o
nome de uma das músicas está relacionado com a narrativa. De acordo com KULEZIC-WILSON
no livro Music, Sound and Filmmakers, “É típico de Van Sant escolher peças musicais que de alguma
forma se relacione às situações de seus protagonistas, seja por suas letras ou por uma conexão que
somente o diretor conhece.” 2 (KULEZIC-WILSON, 2012, p. 80)
3

Design de som e Leslie Shatz

O termo design de som foi cunhado para designar “a criação, manipulação e organização dos elementos
sonoros” (BERCHMANS, 2006, p.176) em uma obra audiovisual e também “a arte de criar uma trilha
sonora que progrida a história e a imagem [...] é a arte de colocar o som certo no lugar certo na hora
2
“It is typical of Van Sant to choose musical pieces that in some way relate to his protagonists’ situations, either
through their lyrics or through a connection known only to the director.” (KULEZIC-WILSON, 2012, p. 80)
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certa.” (HOLMAN, 2010, p.145). Para Débora Opolski, design de som é “Fabricar e manipular sons”
(Opolski, 2013, p. 67). Também de acordo com a autora, sound designer é “[...] a pessoa que trabalha
na criação do conceito de som juntamente com o diretor do filme, desde a pré-produção.” (Opolski,
2013, p.65)
O sound designer de Gerry (2002) é ganhador dos dois prêmios mais importantes do Festival de Cannes,
o raro Grand Prix (Prix Vulcain) pelo filme Last Days de Gus Van Sant, cuja trilha sonora é repleta de
noise, e o respeitadíssimo Palme d’Or pelo melhor som em A Múmia. Já participou da construção de
mais de 200 filmes dentro do departamento de som, colaborando como Sound Designer, Sound Editor,
Dialogue Editor e Re-recording Mixer. Ele acredita que “o som é sempre uma ferramenta que você pode
usar de maneiras interessantes e diferentes”.3
Shatz admite em uma entrevista a Sasha Korbut que pode construir uma ponte de empatia entre os
personagens e os espectadores através do som. “Se você comparar um filme com o corpo humano,
a imagem do filme seria o cérebro, e o som seria o coração”4, disse ele em uma entrevista. Ainda na
mesma entrevista, Shatz diz:
Quando eu trabalho no som, eu estou tentando dar apoio ao ritmo, não ao andamento.
Eu estou principalmente tentando encontrar algo que vá interessar o espectador
emocionalmente e fazer com que eles se invistam no filme. Isso é o que o faz orgânico.5

Nesta entrevista a Korbut, Shatz revela que Gus é um diretor que aceita sua opinião como sound
designer, porém tem sua própria participação bastante ativa também na construção sonora do filme.
Ao contrário de Coppola, cujo método em Apocalypse Now de acordo com Shatz “era somente ir e
fazer e não me pergunte nada, o completo oposto de trabalhar com Gus.”6
O sound designer diz que tem sua própria maneira de impor suas ideias a Gus Van Sant, mas o diretor
pode ser um pouco “cabeça dura” se já houver decidido sobre algo, não importando a qualidade
do argumento. Todavia ao chegarem no resultado final, Shatz confessa: “’Ele é o gênio e eu sou um
idiota.’ [...] Ele confia em seus instintos 100 por cento.”7 A intenção de Shatz é propor novas escutas
e sensações aos espectadores, e mostrar que mesmo com ideias diferentes do convencional, podese fazer uma trilha sonora rica em significados e sensações além de trazer ótimos resultados para
todos os estilos de filmes.
3
4

“Sound is always a tool you can use in interesting and different ways.”)
“If you compare a movie to the human body, the film image would be the brain, and the sound

would be the heart”. (SHATZ em entrevista a KORBUT)
5
“When I work on sound, I am trying to support the rhythm, but not the pace. I am mainly trying
to find something that is going to interest the viewer emotionally and cause them to invest
themselves in the film. That’s what makes it organic.” (SHATZ em entrevista a KORBUT)
6
“Coppola’s method was just go and do it and don’t ask me anything, the complete opposite of
working with Gus.” (SHATZ em entrevista a KORBUT)
7
“‘He is the genius and I am an idiot,’ because I thought we couldn’t do this, and I was wrong. He
trusts his instincts 100 percent.” (SHATZ em entrevista a KORBUT)
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O design de som é uma parte que compõe a estrutura da narrativa, muitas vezes ele é quem dita o
ritmo, a articulação e constrói seu sentido. O desenho de som transcende os limites do audiovisual
para o plano sentimental ao construir o som de modo que seja praticamente imperceptível, porém
exercendo um grande impacto emocional nos espectadores.
4

Minimalismo e Músicas Pré-Existentes

Arvo Pärt, compositor das músicas presentes em Gerry (2002), nasceu na Estônia em 1935. Seu
estilo próprio já estava presente em suas primeiras composições na Estônia Soviética, inspiradas
no dodecafonismo e colagem. Depois de sua estreia com a música Credo em novembro de 1968
no Estonia Concert Hall não ter ido tão bem quanto esperava, Pärt passou oito anos sem compor
músicas, “[...] ele se impôs em exílio criativo, durante o qual ele explorou as tradições, ambas musicais
e culturais, ele foi mais atraído para: o canto Gregoriano, simplicidade harmônica, e sua fé ortodoxa
russa.”8 Foi neste exílio criativo recheado de conflitos internos que o artista criou sua própria técnica
de composição, o tintinnabuli, que em latim significa “sino pequeno”. Esta técnica utiliza as sete notas
da escala diatônica e contrapõe notas verticalmente, não levando em consideração
[...] a idéia de consonância e dissonância tal como no contraponto tradicional. São comuns
os ‘choques’ de segundas ou nonas, inclusive menores; e nada mais distante da técnica
tintinnabular do que ‘resolvê-las’ da maneira que se fazia no contraponto antigo. Portanto,
o que ouvimos verticalmente é resultado da sobreposição de várias linhas horizontais. (VAZ,
2008, p. 33)

Para que esta técnica fosse construída, houve a necessidade de desconstrução, ou mais
apropriadamente, de desintegração de seu estilo de compor durante o passado. Ele deu este nome
à técnica pelo efeito cintilante que dá a combinação dos acordes, com certa importância ao silêncio
contemplativo. Em sua essência, a técnica
[...] une duas linhas monódicas de estrutura - melodia e tríade - em um conjunto inseparável.
Cria uma dualidade original de vozes, curso e lógica interior da qual são definidas pelas
rigorosas, até mesmo complicadas fórmulas matemáticas. Através dessa dualidade de
vozes, Pärt deu um novo significado ao eixo horizontal e vertical da música, e ampliou
nossa percepção da música tonal e modal em seu sentido mais amplo.9

O material usado para a composição da polifonia tintinnabular é reduzido, com figuras rítmicas
simples e progressões melódicas e harmônicas graduais. O compositor das peças utilizadas em Gerry
(2002) se inspirou na ideia minimalista e na dissidência aos velhos costumes e regras, que já não
mais funcionavam no cenário em que se encontrava. Tintinnabuli é uma técnica que foi inventada
durante a composição de Für Alina (1976), onde
[...] a parte da mão esquerda - que um músico medieval possa querer chamar de ‘vox
8
“[...] he went into a self-imposed creative exile, during which he explored the traditions, both musical and
cultural, he was most drawn to: Gregorian chant, harmonic simplicity, and his Russian Orthodox faith.” (WILSON, 2015)
9
“which in essence unites two monodic lines of structure – melody and triad – into one, inseparable ensemble.
It creates an original duality of voices, the course and inner logic of which are defined by strict, even complicated
mathematical formulas. Through that duality of voices Pärt has given a new meaning to the horizontal and vertical axis
of music, and broadened our perception of tonal and modal music in its widest sense.” (KÕRVER)
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organalis’ - não segue as regras do século XI de condução de vozes mas mantém, com
somente uma exceção, às notas do acorde de Si menor. Como estas notas são, mais ou
menos, harmônicos do baixo Si pairando no fundo, e como o pedal está a todo o tempo
trazendo para frente as ressonâncias, a mão esquerda persistentemente cria um efeito
cintilante.10 (GRIFFITHS, 2010, p. 258)

Os motivos rítmicos das peças, por causa da técnica tintinnabular de “nota-contra-nota”, repetição
e defasagem do minimalismo, se misturam originando uma nova sonoridade ao acorde à medida
em que os intervalos dos acordes criam novas possibilidades de escuta ao se entrelaçarem. Nesta
técnica, 1 + 1 = 2 ou 1? Duas notas formam uma nova sonoridade resultante do diálogo entre elas,
passo que pode ser reconhecido como similar à síntese aditiva, por exemplo. O caráter meditativo e
sereno das duas músicas de Pärt se encaixam perfeitamente com a narrativa do filme.
Em Gerry (2002), a música de abertura é Spiegel im Spiegel (1978), que traduzido do alemão significa
Espelho no/dentro do espelho, referindo-se à infinidade de reflexos quando dois espelhos estão frente
a frente. A música se relaciona com o enredo do filme pela igualdade dos nomes dos personagens,
sua relação de amizade mútua e a situação em que se encontram. Essas características que definem
a música sugerem que ela tenha sido escolhida e posicionada com a finalidade de criar uma
camada extra de significado à narrativa, não somente por seu título, mas por seu estilo e técnica de
composição que induz à meditação e serenidade.
Spiegel im Spiegel (1978) foi originalmente composta para piano e violino, porém existem várias
outras versões com outros instrumentos, como viola, clarinete, flauta, percussão e violoncelo sendo este último o instrumento da versão utilizada em Gerry (2002). A música é “um exemplo de
música minimalista, tem uma simplicidade meditativa e serena em ambas estrutura e tonalidades.”11
Für Alina (1976), a segunda música que é posicionada para definir o afeto da cena em que os dois
Gerries estão em seu auge de desespero para sair do deserto, é uma miniatura para piano de onde se
originou a técnica inventada pelo compositor das músicas em Gerry (2002). Tintinnabuli é a técnica
onde as vozes em um contraponto se relacionam de modo que se ouça tríades. A voz principal é
composta previamente para que a voz secundária lhe seja subordinada.
A curadoria musical de Gus Van Sant e Leslie Shatz propõe mais um ponto significativo no que se
trata da importância da concepção sonora para Gerry (2002). As peças de significativa importância
para o repertório do compositor Pärt ao serem escolhidas para fazer parte da banda sonora do filme
mostram que houve um apreço pela técnica de composição do artista, elas não foram escolhidas
somente pelo contexto que estão inseridas. A técnica em si está similarmente aproximada à
configuração da narrativa, sobretudo, pela relação dos dois personagens, Gerry contra Gerry,
10
“[...] the left hand’s part—what a medieval musician might want to call the ‘vox organalis’— does not follow
eleventh-century rules of voice leading but keeps, with just one exception, to the notes of the B minor chord. Since these
notes are, more or less, overtones of the bass B hovering in the background, and since the pedal is all the time bringing
forward resonances, the left hand persistently creates a twinkling effect.” (GRIFFITHS, 2010, p. 258)
11
“An example of minimalist music, it has a meditative and serene simplicity in both its structure
and tonalities.” (WILSON, 2015)
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perdidos no deserto em busca do retorno a um espaço onde se sintam seguros novamente. As
músicas aparecem no filme nos momentos de movimento no filme, referenciando o minimalismo.
Gerry (2002) é o primeiro filme da trilogia da morte de Van Sant, e aponta o caminho também usado
em Paranoid Park (2007), o uso de músicas pré-existentes para comporem a trilha musical do filme.
Da mesma maneira como em Gerry (2002), a trilha musical composta por músicas pré-existentes, ou
seja, músicas que foram compostas anteriormente à concepção do filme, foi escolhida pelo critério
pormenorizado de análise dos processos composicionais das músicas para que elas dialoguem com
as narrativas propostas.
7

Análise do Design de som de Gerry

Durante todo o trajeto de carro, está presente somente a música Spiegel im Spiegel (1978). No caminho, os personagens podem observar a paisagem ensolarada, porém entre algumas nuvens pela
janela, ambos em silêncio. Momentos como este, incitam a meditação e servem para que este indivíduo olhe para dentro de si mesmo como olhar no espelho interior. Arvo Pärt usa em Spiegel im
Spiegel (1978) sequências de 3 notas na 1ª voz, que induz ao estado meditativo por sua constante
repetição. A progressão harmônica varia, mesmo que de maneira bastante simples. A melodia da 2ª
voz é composta por notas longas, semibreves e mínimas com ligaduras. A pausa é outro elemento
com bastante presença na composição de Pärt. Bernardo Alves publicou em seu texto que,
Mesmo sendo [o som] mais utilizado como ferramenta no cinema moderno ou experimental,
pois passa ser representado como elemento de quebra dos padrões clássicos em que a
voz e a música tendem a predominar na trilha sonora, o aproveitamento de momentos
de silêncios – como afirma COSTA (2008) – é uma forma de realçar para o espectador,
situações fundamentais para a compreensão desejada da narrativa. Desta forma, ao não
ouvir determinados sons que supostamente deveriam acompanhar a imagem, o espectador
encontra-se ligado ao estado de espírito de certo personagem. (ALVES, 2012, p. 94)

Leslie Shatz complementa a cadência da música com o som da porta do carro ao ser fechada por um
dos personagens. Aí pode-se perceber que a música foi milimetricamente posicionada para criar
uma “conversa” entre a música e elementos sonoros do filme.

O design de som gera no espectador um sentimento de angústia que logo se explica com o decorrer
da trama. Ao chegarem ao parque, os dois jovens começam sua aventura pela natureza, porém
com o tempo já nublado. Os sons dos passos, pássaros e galhos são as principais fontes de escuta
para o espectador. Leslie Shatz posiciona estes elementos para conversarem entre si, criando uma
contradição, confusão de estímulos. De um lado temos a risada dos personagens enquanto correm
pela trilha e o canto dos pássaros que suavizam a cena, do outro temos o tempo fechado, escuro e
as frequências graves do design de som que compõem a cena. Os elementos sonoros contrapostos
com os elementos imagéticos fazem uma transição perfeita do afeto em que se encontram os
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personagens antes de se perderem para o sentimento de angústia e desespero poucos momentos
depois, logo quando percebem que estão perdidos.
Em sua entrevista a Jean Segura, Shatz diz que Van Sant tem muito apreço pelo som direto e evita
ao máximo ter que fazer dublagem.
Em uma cena de Gerry, a camisa de um ator esfregou um microfone produzindo um ruído
horrível. Eu disse a Gus ‘Lá, temos que dublar’, o que fizemos. Durante a edição, mostrei
a ele o que a dublagem estava fazendo. Mas ele rejeitou todo esse trabalho para retomar
o som direto. Essa é a coisa dele. Gus realmente tem uma atitude purista em relação a
isso.12

A música eletroacústica da composição sonora do filme começa a poucos passos da caminhada
dos personagens pela trilha. Ela cria a ambiência sentimental das cenas e ao separar os sons de
suas imagens sonoras, Leslie Shatz evoca a “esquizofonia” nos espectadores, um sentimento de
estranhamento ao ouvirem sons que não se encaixam na imagem da cena. Rodolfo Caesar em seu
artigo A Espessura do Som escreveu sobre o tema:
Do mesmo jeito que a imagem mental visual é uma imagem mental, a imagem sonora também
é, e não se confunde com uma ‘visualização’, ou sinestesia visual através do sentido da audição.
Assim como ver, escutar é sempre formar imagens. (2013, p. 5)

Como cada indivíduo tem sua própria maneira de interpretação, o filme interage com cada
espectador de maneira única, variando entre o desconforto e a angústia. Esta conexão se estabelece
a partir do acesso às memórias e invocar sentimentos. Para Rodolfo Caesar, “não existe imaginação
sem sensação”. (SOULAGES, 2009 apud CAESAR p. 8)
Os diálogos entre eles não possuem um conteúdo muito significativo logo nos primeiros minutos de
filme, como conversa fiada sobre programas de televisão e jogos de videogame, muito comum entre
dois jovens amigos. Quando percebem que já está escurecendo e ainda não acharam “a coisa” que
estavam procurando, decidem voltar para casa. Eles percebem que estão andando em círculos e não
conseguem encontrar a trilha principal, porém continuam andando e conversando tentando achar
a “saída”.
Ao chegar da noite, os jovens acendem uma fogueira e se sentam para descansar e fumar. Para esta
cena, os grilos fazem transição sonora. Há um diálogo onde um dos personagens tem um delírio e
afirma que está a ver um homem parado ao observá-los a uma certa distância. O outro personagem,
para mudar de assunto, fala sobre um videogame que estava jogando, ele diz que no jogo já estava
sem suprimentos em sua vila e não conseguiu salvar seu império de um ataque. Gerry disse que
estava à apenas um cavalo de não ser abatido pelo seu inimigo.
As transições de tempo em Gerry (2002) são expressadas pelo timelapse onde as nuvens são usadas
como elementos que fazem referência a transição do tempo. Amanhece e anoitece, e os Gerries
12
“Dans une scène de Gerry, la chemise d’un acteur frottait sur un micro produisant un bruit horrible. J’ai dit
à Gus « Là, il faut faire un doublage », ce que nous avons fait. Pendant le montage, je lui ai montré ce que donnait le
doublage. Mais il a tout rejeté tout ce travail pour reprendre le son direct. C’est son truc.” (SEGURA, 2005)
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continuam em sua busca pela rodovia, cansados com fome e sede. Conforme a região vai se tornando mais árida, não se escuta mais o canto dos pássaros, apenas os passos dos personagens, os uivos
do vento e a música eletroacústica de Leslie Shatz que cria a ambiência psicológica das cenas.
À medida que os personagens estão entrando em colapso, se torna cada vez mais presente no
filme a música eletroacústica de Shatz, que para Rodolfo Caesar é a “Música do Som”. O delírio
dos personagens não é percebido visualmente, mas sim pela escuta. Leslie Shatz criou sua própria
estética de discurso sonoro para a narrativa do filme, fazendo o espectador usar a “orelha como
instrumento”. (SCHAFER apud OBICI, 2008, p. 26) O sound designer enxerga a “possibilidade de
pensar uma potência do sonoro, a capacidade de tornar forças sonoras sensíveis, de tornar audíveis
forças não audíveis.” (OBICI, 2008, p. 37) Para o espectador, esses sons fazem parte da banda
sonora, porém não como algo que lhes chame muito a atenção, pois “A consciência, ocupada com as
sensações, não se reconhece como atividade da própria percepção, não percebe a si mesma, apenas
o objeto.” (SANTOS, 2004, p. 75. apud OBICI, 2008, p. 33)
Aos 45 minutos de filme, o diretor contrapõe os personagens em cena, seus passos, sincronizados,
dessincronizam com a defasagem natural do ritmo da caminhada de cada um. O diretor faz uma
referência ao minimalismo com o uso do som. Os passos dessincronizam quando um dos personagens
olha para trás, o mesmo personagem que virá a ser morto. Van Sant faz uma alusão ao minimalismo
em diálogo com a paisagem sonora, marcando o estilo da obra.

Após uma hora de filme, Für Alina (1976) é inserida sobreposta aos diálogos entre os personagens.
Nesta cena, os Gerries estão tentando revisar o caminho que pegaram para descobrirem qual
o caminho correto para conseguirem sair do deserto. A música consegue transmitir o afeto dos
personagens que estão desolados por esta situação. Os planos com a paisagem da locação induzem
a contemplação de algo puro e bonito, enquanto o desespero dos dois jovens inunda o plano
sentimental da cena. No auge do delírio e esgotamento da dupla, um dos personagens mata o outro
por asfixia. É possível que o motivo tenha sido para acabar com o sofrimento do amigo. Após o ato, o
assassino se deita e espera pela morte chegar até ele também. Para demonstrar o passar do tempo,
Van Sant utiliza o timelapse com o céu e as nuvens a evaporar. Esta técnica também é utilizada com
a estrada, agora com o tempo nublado, para remeter à mente do Gerry que ainda vive. O timelapse
da estrada termina com ele em pé, parado no meio da estrada. É quando o personagem desperta
e descobre que ainda está vivo. O ímpeto do Gerry sobrevivente de viver o põe a caminhar e logo
percebe que sua jornada está chegando ao fim. Pode-se perceber pelo barulho que vem da rodovia,
que rapidamente é avistada. Ao ser resgatado por uma família, Gerry volta à sua vida sabendo que
matou seu amigo, porém conclui o processo de desintegração dos personagens.

8

Conclusão
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Esta pesquisa procurou esclarecer os procedimentos composicionais de design de som de Gerry
(2002). Ao analisar e compreender os procedimentos de curadoria musical e de composição da
paisagem sonora do filme, enxerga-se novas possibilidades de uso do som para as obras audiovisuais
para ampliar ainda mais o significado das narrativas. Para isso, Leslie Shatz usou a paisagem sonora
como uma música, tornando a escuta um processo rico em dimensões de conexão com cada
espectador de um jeito único ao acessar sua memória sensorial. O trabalho do sound designer é usar
os sons do filme como ferramentas composicionais com a finalidade de gerar empatia dos afetos dos
personagens no espectador, utilizando meios de manipulação sonora de forma criativa, tendo como
ferramenta os softwares e hardwares de edição de som.
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VER OS SONS, OUVIR AS IMAGENS: A MÚSICA VISUAL DE MARY ELLEN BUTE*
Vitor Droppa Wadowski Fonseca1
Débora Regina Opolski2
Resumo: o presente artigo projeta uma investigação em torno dos processos de criação da cineasta
Mary Ellen Bute empregados para inter-relacionar som e imagem em suas obras de Música Visual.
À luz da abordagem proposta pela Teoria de Cineastas (PENAFRIA et. al, 2015, 2016, 2017, 2020),
pretende-se verificar caminhos de pesquisa possíveis a partir dos escritos, entrevistas e documentos
de processo deixados pela própria artista e disponibilizados pela Beinecke Library, repositório de
manuscritos da Universidade de Yale. Assim, assentar as bases para o desdobramento de um artigo
posterior é a premissa deste texto, cujo caráter embrionário de mapeamento e revisão, também
expõe os processos de elaboração de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento.
Palavras-chave: Cinema Experimental; Relações som e imagem; Música Visual; Teoria de Cineastas;
Mary Ellen Bute.

1. Introdução
Em 1981, uma foto da cineasta estadunidense Mary Ellen Bute acompanhada da legenda
“criadora das primeiras imagens fílmicas geradas eletronicamente” ocupou a capa da revista
feminista Women Artists News em sua edição de verão, vol. 7, n. 2. Com o dossiê intitulado Women
in Film, Part I, a publicação buscava resgatar as quase cinco décadas de trajetória artística de Bute,
equiparando a importância das contribuições dessa pioneira com as de Germaine Dulac, Lotte
Reiniger, Dorothy Arzner, Maya Deren e outras mulheres cineastas que, sintomaticamente, fadaram
a um negligenciamento problemático na história do cinema.
Talvez, e mais certamente, a reivindicação creditada na capa da revista não seja de todo
verdadeira, já que um ano antes de Bute criar “as primeiras imagens fílmicas geradas eletronicamente”
por volta de 1952, os cineastas Norman McLaren e Hy Hirsh haviam feito uso de imagens eletrônicas
nos filmes Around is Around e Divertissement Rococo, ambos em 1951. No entanto, o equívoco não
destitui o fato de que a artista esteve a frente dos primeiros experimentos criativos com processos
videográficos, e muito menos de que ela concluiu o primeiro filme abstrato norte-americano (Rhythm
in Light, 1934), ou de que realizou a primeira adaptação cinematográfica do trabalho do escritor
James Joyce em Passages from Finnegans Wake (1965) – premiado no Festival de Cinema de Cannes
do mesmo ano –; sobretudo, não deslegitima o fato de que ela conseguiu produzir e distribuir seus
filmes experimentais em grandes cinemas, festivais e museus entre 1934 a 1965, à despeito de todas
as dificuldades impostas por um circuito artístico discriminatório dominado por cineastas homens.
Em busca de uma “nova forma cinética de arte visual – uma que unisse som, cor e forma”
1

* Pesquisa realizada com fomento – na modalidade de bolsa de mestrado – da Fundação Araucária.
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Paraná (UNESPAR), e-mail: vitordwfonseca@gmail.com.
2
Orientadora, docente do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV),
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e permitisse que os “materiais (visuais e audíveis) fossem sujeitos a qualquer inter-relação e
modificação concebível” (BUTE, 1956, p. 2), a artista explorou desde a transposição de conceitos
temporais da música para a pintura, sob influência abstracionista de Wassily Kandinsky e Paul
Klee, à aplicação de teorias físicas e matemáticas de correspondência som-luz, insistindo na
aproximação entre arte e ciência em práticas artísticas com color organs, até finalmente fundar, em
meados da década de trinta, sua pequena produtora independente batizada Expanding Cinema Inc.,
desvencilhando-se dos moldes narrativos, representativos e industriais do cinema mainstream para
expandir as possibilidades de integração som-imagem em filmes sonoros abstratos. Com efeito, não
apenas foi uma das artistas mais importantes experimentando com o conceito ao qual ela, Oskar
Fischinger, Norman McLaren, Hy Hirsh, Len Lye, John Whitney e outros cineastas vanguardistas
atuantes na América do Norte designavam de Visual Music (aqui traduzido por Música Visual),
como também descortinou novos horizontes para este campo de criação a partir de suas obras
audiovisuais geradas por sinal eletrônico, processo amplamente difundido nas décadas seguintes.
Sem querer privá-la da epígrafe de pioneira, pertinente para reforçar, como destacado nas
notas das editoras da Women Artists News (LYLE, 1981, p. 3), o lugar das cineastas mulheres “na linha
de frente de cada estágio de desenvolvimento do meio [fílmico]”, a intenção desta pesquisa não é
tanto estabelecer Mary Ellen Bute enquanto instauradora de um discurso, estética ou manifestação
artística completamente inédita, mas sim contextualizá-la na linhagem histórica (des)contínua dos
experimentos artísticos fundados nas relações estreitas entre som e imagem e no entrecruzamento
de práticas, linguagens e mídias óticas e acústicas.
Mais precisamente, pretende-se investigar sua obra no e em meio a história da Música
Visual, sendo este artigo um desdobramento do projeto de pesquisa Da Visual Music à Música Visual:
movimentos do som e imagem no audiovisual abstrato, atualmente em desenvolvimento no Mestrado
em Cinema e Artes do Vídeo, da Universidade Estadual do Paraná (PPG-CINEAV/UNESPAR). Aqui,
interessa compreender o conceito de Música Visual a partir do discurso poético de Mary Ellen
Bute expresso em seus textos publicados e não publicados, entrevistas, documentos de processo
e obras audiovisuais. Neste sentido, parte-se da abordagem da Teoria de Cineastas (PENAFRIA et.
al, 2015, 2016, 2017, 2020) para articular uma análise crítica em torno do pensamento artístico
da cineasta, enfatizando o estudo dos seus processos de criação empregados para inter-relacionar
som e imagem na série de filmes abstratos intitulada Seeing Sound (1934-1953).
Contudo, as circunstâncias de elaboração do artigo atravessadas por imprevistos que
interferiram, positivamente, a sua escrita, desaceleraram as pretensões projetadas no parágrafo
anterior, provocando uma reformulação do presente texto. Enquanto pesquisa inicialmente
produzida para disciplina Cineastas: autoria e criação3 e, portanto, circunstanciada pelas temáticas
abordados em sua ementa, optou-se por focalizar as reflexões criativas de cineastas, olhando para
os processos de criação sob o prisma das abordagens críticas apresentadas e debatidas no decorrer
das aulas, notadamente a Teoria de Cineastas. Isto levou à escolha de Mary Ellen Bute e à respectiva
busca por suas obras, escritos e demais materiais produzidos por ela. O que não se previu, neste
caso, foi a quantidade expressiva de fontes primárias encontradas preservadas em três coleções
da Beinecke Rare Book and Manuscript Library, repositório de arquivos literários da Universidade de
3
Disciplina optativa ministrada pelo prof. Dr. Eduardo Túlio Baggio, ofertada no primeiro semestre de 2021 pelo
Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV/UNESPAR).
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Yale que, além de ceder o acesso gratuito e online ao seu acervo, cordialmente prestou o serviço
de digitalizar cerca de quatrocentas páginas de documentos manuscritos solicitados para o
desenvolvimento desta pesquisa4.
Por mais proveitosa a oportunidade, em virtude do funcionamento reduzido da biblioteca
no período da pandemia e da grande quantidade de documentos solicitados, o recebimento dos
arquivos se deu de forma bastante prolongada e gradual. Com novos documentos chegando aos
poucos, novas ideias esporadicamente atravessaram a elaboração do artigo, conduzindo-o por
rumos paralelos de idas e vindas, sem direção definida até que o reconhecimento dos referenciais
fosse completado. Isto porque a “leitura atenta, cuidada, aturada de todo o tipo de material escrito
pelo cineasta, desde livros, manifestos de exposição pública ou cartas” é encarada pela Teoria de
Cineastas (GRAÇA; BAGGIO; PENAFRIA, 2015, p. 28) como um dos primeiros passos necessário na
aquisição de “um conhecimento aprofundado do percurso do cineasta para, numa segunda fase, se
relacionar esse percurso com eventuais respostas ou problematizações que possam contribuir para
um avanço na compreensão [do som e] da imagem em movimento” (Ibid., p. 29).
Tendo em vista que a entrega dos documentos restantes de Bute pela Beinecke Library
ultrapassaria em muito a data limite estabelecida pela disciplina para a conclusão do artigo,
considerou-se mais adequado restringir suas pretensões e limitá-lo à primeira fase de
reconhecimento orientado pela Teoria de Cineastas. Reformulado, o texto que aqui se apresenta
voltou-se à revisão bibliográfica, mapeamento e organização das fontes primárias, com o objetivo de
estudar as possibilidades da referida abordagem para o desenvolvimento da investigação projetada
em torno de Mary Ellen Bute e sua Música Visual, levantando ainda alguns questionamentos e
problematizações que, em outra ocasião, serão aprofundadas em um artigo dedicado. Assim, esta
escrita se alimentou dos documentos diversos da realizadora na medida em que eles foram sendo
entregues digitalizados, apresentando um caráter embrionário que configura, para se aproveitar de
um termo largamente comentado na disciplina, um artigo em processo.
2. Películas degradadas: restaurar e rever Mary Ellen Bute
Se durante o período de maior atividade da carreira artística de Mary Ellen Bute – da
década de trinta até aproximadamente a de sessenta – seus filmes abstratos obtiveram visibilidade
considerável, contando com exibições regulares no Radio City Music Hall de Nova Iorque e em
outros cinemas movimentados, nos anos subsequentes, a cineasta e sua obra fadaram a um
desconhecimento ainda mais acentuado se comparado àquele que atingiu seus pares, como os já
citados Fischinger, McLaren e Whitney. Efetivamente, Bute sofreu um duplo apagamento: primeiro, e
enquanto adversidade comum enfrentada pelos cineastas experimentais, porque seus filmes curtasmetragens, abstratos, divergentes do cinema mainstream em múltiplos aspectos, recebiam menos
atenção das grandes produtoras cinematográficas, restando à Bute a incumbência de distribuí-los
de maneira independente e limitada a uma produção de cópias em menor escala, as quais, quando
não sumiram por completo, durante um longo período estiveram em vias de desaparecimento (no
sentido literal da degradação da película decorrente das condições caseiras e improvisadas de
4
Deve-se agradecimentos especialmente à Yasmin Ramandan e Rebecca Maguire, funcionárias da Beinecke
Library responsáveis pelas digitalizações solicitadas e acessibilização do acervo para pesquisadores não vinculados à
Universidade de Yale.
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armazenamento); segundo porque, resgatando mais uma vez o dossiê citado da Women Artists News,
“mulheres pioneiras do cinema foram – e continuam a ser [1981] – consistentemente ignoradas
pelos historiadores do cinema”, e “raramente receberam mais do que duas ou três linhas nos livros
padrões e de referência da história do cinema. Muitas vezes, nem mesmo isso” (LYLE, 1981, p. 3-6).
Apesar das circunstâncias desfavoráveis, na contracorrente devem ser pontuadas algumas
iniciativas importantes que foram – e continuam a ser – realizadas para restaurar a película
quase apagada de Mary Ellen Bute. A começar pelos trabalhos da já mencionada Cecile Starr,
pesquisadora e historiadora do cinema que, ao lado de Bute, co-fundou a Women’s Independent Film
Exchange e distribuiu as obras da cineasta promovendo mostras de filmes realizados por mulheres
em instituições de ensino, museus, cinemas e festivais. Além disso, após o falecimento da artista
em 1983, Starr fomentou o The Bute Fund, com o objetivo de arrecadar fundos para o avanço das
pesquisas sobre a vida e obra da pioneira, atuando na “catalogação e preservação dos filmes, artigos,
reviews, fotogramas e outros materiais de Bute”, e adicionalmente na “transcrição de entrevistas e
discursos gravados em fita relacionadas a sua vida e trabalho” (STARR, 1983). Chegou, inclusive,
a planejar um documentário de uma hora que não foi finalizado, mas que rendeu uma prévia de
quatorze minutos (Mary Ellen Bute: Expanding Cinema5) e cerca de duzentas páginas de pesquisa para
o filme – abrangendo desde a roteirização e decupagem até a curadoria de fotos, cartazes de estreia,
reportagens em jornais, textos críticos e gravação de entrevistas/depoimentos que integrariam
o documentário. Todo o material da pesquisadora foi então reunido na coleção Cecile Starr Papers
Relating to Mary Ellen Bute, atualmente mantida pela Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Igualmente relevante é a coleção Mary Ellen Bute Papers6 armazenada por essa mesma
biblioteca da Universidade de Yale, instituição frequentada pela artista em 1925 enquanto
estudante da Escola de Drama – ela foi, aliás, uma das dez alunas da primeira turma de mulheres
aceitas nessa universidade. A coleção contempla um conjunto extenso de manuscritos de Bute
que documentam a sua carreira e vida, incluindo as séries: (I) Materiais de Produção Fílmica; (II)
Documentos de Negócios; (III) Documentos Pessoais; (IV) Ted Nemeth Studios; (V) Materiais
Impressos; (VI) Excedentes e Matérias Frágeis Restritos; (VII) Adição de junho de 2008.
Na Beinecke Library, há ainda uma terceira coleção importante pertencente a Kit Smyth
Basquin7, doutora em estudos interdisciplinares, mestre em história da arte e autora da mais recente
e extensa publicação relacionada: Mary Ellen Bute: pioneer animator (2020). A família de Basquin era
bastante próxima da cineasta, contato de longa data que lhe conferiu acesso aos seus documentos
pessoais, posteriormente agregados à coleção citada e utilizados como principal fonte das pesquisas
da autora. A partir deles, sua publicação de 2020 delineia uma ampla biografia complementada por
“entrevistas com familiares, amigos e colegas de Bute, para apresentar a vida pessoal e profissional
da cineasta e os bastidores de seus processos de criação” (BASQUIN, 2020).
Entre os trabalhos fundantes de Starr e as investigações biográficas de Basquin, sem dúvidas
5
Co-criado por Cecile Starr, Larry Molot e Kit Basquin, o planejamento do documentário foi iniciado em 1979 e
se estendeu até 1996. Os documentos de pesquisa e os materiais gravados encontram-se na coleção de Starr, designadas
pelo call number GEN MSS 679, disponível em: https://archives.yale.edu/repositories/11/resources/807. Acesso em 15
de jul., 2021.
6
Designada pelo call number: GEN MSS 603, disponível em: https://archives.yale.edu/repositories/11/
resources/776. Acesso em 15 de jul., 2021
7
Kit Smyth Basquin Collection of Mary Ellen Bute, designada pelo call number: YCAL MSS 1007, disponível em:
https://archives.yale.edu/repositories/11/resources/11500. Acesso em 18 de jul., 2021.
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resta muito a ser pesquisado sobre a realizadora em questão, em particular quando tamanha
quantidade de fontes históricas preservadas estão acessíveis. Todavia, no levantamento bibliográfico
preparatório para a elaboração deste texto, foram encontradas poucas publicações acadêmicas
com discussões que extrapolassem o marco de dois ou três parágrafos – nenhuma delas em língua
portuguesa8. Das contribuições teórico-analíticas de maior fôlego, cabe destacar o artigo Expressive
Motion in the Early Films of Mary Ellen Bute (2019) de Kristian Moen, quem expressa uma visão mais
otimista do que a exposta até aqui: “o status de Bute como uma cineasta altamente significativa
e inovadora é bem estabelecido” (MOEN, 2019, p. 1); embora cite apenas duas comentadoras de
Bute: Lauren Rabinovitz (1995) e a própria Cecile Starr (1976), ambas com publicações do século
passado.
Nas décadas mais recentes, outro estudo aprofundado foi desenvolvido no artigo Seeing
Sound: the short films of Mary Ellen Bute (2009) de Sandra Naumann, teórica cujo desempenho tem
sido consistente para o avanço das pesquisas. Conforme consta em seu curriculum vitae9, desde 2007
organizou pelo menos três exibições dos filmes de Bute, apresentou cerca de sete comunicações
em conferências especializadas, e publicou o artigo acima destacado, no qual também faz menção
a sua dissertação de mestrado (cf. NAUMANN, 2006) – não encontrada nos repositórios online.
Adicionalmente, colaborou para a construção do site maryellenbute.ima.or.at, que reúne informações
a respeito da cineasta e sua filmografia, disponibiliza alguns textos da artista e elenca outras fontes
de pesquisa pertinentes; dentre elas o Center for Visual Music (CVM): arquivo dedicado à preservação
e difusão da Música Visual, com uma biblioteca digital de textos de ou sobre Mary Ellen Bute10 e
um acervo com sua filmografia restaurada – felizmente, a maioria das cópias restantes foram
restauradas, digitalizadas e disponibilizadas online, tanto de forma gratuita11 (com qualidade boa à
razoável), quanto de forma paga (para as versões de alta definição).
Em síntese, na ausência de uma fortuna crítica e teórica volumosa, foram levantados
uma quantidade expressiva de materiais históricos relativos ou produzidos por Mary Ellen Bute,
vislumbrando desde seus filmes e artigos, manuscritos lidos em conferências, textos não publicados,
cartas, cartazes, esboços de obras e outros documentos de processo, até mesmo entrevistas
gravadas, fotografias, reportagens de jornal da época e demais fontes que registraram, em maior
ou menor grau, o pensamento criativo da cineasta. Sendo assim, ao invés de elaborar um estudo
baseado fundamentalmente em revisão bibliográfica e mediado pelo (pouco) que já foi comentado
sobre Bute, um outro caminho aparentemente de menor resistência adentra, sem perder de vista
o terreno pavimentado pela literatura revisada, o solo descoberto e abundante dos documentos
históricos preservados por bibliotecas, coleções e demais acervos mapeados pela pesquisa. Diante
de tais fontes primárias, resta ler, ouvir ou ver a cineasta através de um contato direto com
8
Levantamento realizado entre junho e julho de 2021, nos bancos de dados Google Scholar, DOAJ, Scielo e
Qualis CAPES Periódicos, em busca de produções científicas nos idiomas inglês e português. Das publicações mapeadas,
as menções mais extensas em português (que não ultrapassam poucos parágrafos) podem ser encontradas em Lima
(2011), Gonçalves (2015), Codevilla (2015), Costa (2017) e Pinto (2019).
9
Currículo consultado em: http://www.fortisimaginatio.com/wp-content/uploads/2016/05/Sandra-Naumann_
CV_EN.pdf. Acesso em 26 de jul., 2021.
10
Disponível em: http://www.centerforvisualmusic.org/Bute.htm
11
Filmes disponíveis gratuitamente nos seguintes acervos digitais: https://archive.org/search.
php?query=creator%3A%22Mary+Ellen+Bute%22;
https://lightcone.org/en/filmmaker-1441-mary-ellen-bute.
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seu discurso poético (seja ele expresso por meio fílmico, oral ou escrito), e é neste sentido que a
abordagem proposta pela Teoria de Cineastas se faz promissora aos fins desta investigação.
3. Teoria de Cineastas: para ler, ouvir ou/ver Mary Ellen Bute
Conjuntamente elaborada pelos coordenadores do Grupo de Trabalho Teoria dos Cineastas,
integrado à Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento (AIM) e à Sociedade Brasileira
de Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE), a Teoria de Cineastas configura uma abordagem
para compreender o cinema a partir dos cineastas que “nasce precisamente da inexistência de uma
metodologia sistemática para receber e interpretar fontes primárias, provenientes de cineastas”
(GRAÇA; BAGGIO; PENAFRIA, 2015, p. 28). Neste sentido:
“A intenção é propor novos olhares sobre a teoria, à luz da reflexão original dos cineastas
que, embora se coloquem afastados do discurso científico e acadêmico, dialogam com esse
discurso, uma vez que se cruzam com questões debatidas pela teoria do cinema.” (PENAFRIA;
BAGGIO; GRAÇA; ARAÚJO, 2017, p. 9)

De princípio, a abordagem postula uma aproximação com aqueles que fazem cinema,
introduzindo a possibilidade de verter o pensamento artístico em conteúdo enquadrável no campo
teórico, não para legitimá-lo por si só enquanto teoria acadêmica – pois, conforme já advertido por
uma das co-autoras em entrevista (PENAFRIA, 2020, p. 13), “o pensamento dos cineastas é tão forte
quanto qualquer conhecimento produzido na academia” –, mas sim para reconhecer potenciais
atos teóricos em um discurso que, antes de mais nada, “tem a validade de se referir a uma criação
artística específica, com a probabilidade de ser alargado” (PENAFRIA et. al, 2017, p. 31). Logo, cabe
ao investigador se posicionar ao lado do realizador e congregar as circunstâncias experienciais
e processuais relativas as suas obras, analisando criticamente o pensamento criativo do artista
manifestado por meio fílmico, verbal ou escrito, para então alargá-lo em uma teoria do cinema.
Daí o singular no termo Teoria (dos Cineastas) condicionar uma generalização em relação
a estes criadores: todos eles compartilham de um determinado modo de pensar que, por mais
diverso, eclode similarmente em nome de uma práxis; e é justamente ao apostar no estudo deste
pensamento artístico carregado de um discurso sobretudo poético, e nem sempre coerente,
sistematizado e organizado aos moldes de uma teoria – embora o possa ser, como explicita Jacques
Aumont em seu livro As Teorias dos Cineastas (2002) –, que a referida abordagem figura enquanto
Teoria elaborada a posteriori pelo investigador numa reflexão continuada diante do paradigma de
criação de um cineasta. Em suma, assume-se “que todo cineasta desenvolve ideias e conceitos sobre
o seu fazer artístico e sobre as suas obras, em um percurso que pode ser investigado em busca da
compreensão teórica sobre tais ideias e conceitos.” (GRAÇA et al., 2015, p. 23)
Retornando ao escopo da pesquisa projetada, interessa compreender em particular o
conceito de Música Visual sob o prisma da poética de criação de Mary Ellen Bute, focalizando,
portanto, o discurso da artista sobre ou desencadeado em seu fazer fílmico. Dessa abordagem
assumidamente orientada pela Teoria de Cineastas, a atenção é dirigida não somente às obras
acabadas, mas também aos gestos criativos que lhes deram forma, perscrutando os bastidores dos
processos de criação com o intuito de conhecer as ideias e conceitos por trás da prática e analisar
o que este discurso poético – que é posto em prática e, ao mesmo tempo, dela resulta – permite
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compreender sobre as obras.
A fim de compatibilizar os modos de construção de conhecimento acadêmico com a prática
fílmica e o pensamento de quem faz cinema, a Teoria de Cineastas apresenta algumas linhas de
investigação possíveis, sendo pertinentes e adaptáveis às pretensões desta pesquisa as linhas que
partem:
1) “Da relação dos cineastas com as suas próprias obras”, pois nela “[...] pode-se pesquisar os
conceitos [no caso, conceitos sobre as interações entre som e imagem no âmbito da Música Visual] do
cineasta com os quais define ou caracteriza sua própria prática. E ainda, como o cineasta compreende
o seu próprio processo criativo?” (GRAÇA et al., p. 30);
2) “Dos conceitos dos cineastas presentes em seus filmes”, uma vez que se problematiza “como
os cineastas apresentam em suas obras conceitos e ideias [alusivas à Música Visual] que possam ser
observados e entendidos como tal a partir dos filmes?” (Ibid., p. 31);
3) “Da relação dos cineastas para com os teóricos”, acompanhada da indagação “como conceitos [de Música Visual] elaborados por investigadores podem ser relacionados ou verificados pelas
reflexões dos cineastas?” (Ibid., p. 31).

Reservando o termo “cineastas” das linhas acima à Mary Ellen Bute, abrem-se rumos distintos
para o avanço deste estudo, e na encruzilhada, ou em um percurso encruzilhado entre eles, uma
preocupação mais pontual e central ganha corpo: poderiam as reflexões verbalizadas em escritos
e entrevistas de Mary Ellen Bute ou mesmo expressas intrinsecamente em suas obras audiovisuais
contribuir para a elaboração de uma teoria da Música Visual, estendendo o conceito para um campo
de experimentação áudio-visual também explorado por outros artistas? Se sim, especificamente
quais proposições teóricas da cineasta articulam uma concepção de Música Visual, e como elas
são abordadas em sua práxis? De que forma as relações entre som e imagem em movimento
desenvolvidas em seus filmes abstratos se configuram enquanto Música Visual? Ademais, o que
este conceito permite compreender sobre a realizadora e sua produção?
4. Considerações Finais
Diante das considerações teórico-metodológicas articuladas nesta pesquisa, fica evidente
a necessidade de se debruçar sobre as fontes primárias provenientes de Mary Ellen Bute para o
desdobramento das indagações tensionadas, antes privilegiando a leitura das imagens, sons e
palavras da própria artista do que a leitura mediada pelos comentários de outros investigadores.
Embora estes não devam ser desconsiderados, importa aqui, reforçando, olhar o cinema a partir
de quem faz cinema, ou, mais especialmente, compreender a Música Visual a partir de quem a cria
– ponto de vista centrado nos processos de criação. Vale ressaltar, porém, que isso não significa
assumir o discurso de Bute enquanto palavra final e irrefutável sobre suas obras, pois:
“A investigação a realizar no âmbito desta abordagem implica uma constante avaliação
crítica para evitar cair numa investigação que revele uma natureza laudatória ou de mera
confirmação de tudo o que o cineasta afirma, sendo o discurso dos cineastas sobre a sua
própria arte marcadamente apaixonado e apaixonante, a investigação científica sobre esse
discurso deve ser suportada por uma metodologia que não promova a imediata adesão a esse
mesmo discurso.” (PENAFRIA et. al, 2016, p.10)

Nesta perspectiva, a almejada análise crítica do discurso poético da realizadora torna
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imprescindível o acesso e exame minucioso das fontes que o registraram, bem como de um
conhecimento aprofundado sobre sua trajetória artística. Conforme pontuado na introdução, foram
justamente estes estudos preliminares de pesquisa e reconhecimento que balizaram a elaboração
do presente texto, por conseguinte dedicado à revisão da literatura sobre Bute e à leitura atenta e
cuidadosa dos seus escritos, sons e imagens. Assim, buscou-se, sobretudo, um diálogo com a Teoria
de Cineastas para sistematizar conexões possíveis entre as reflexões de Bute e formular questões
norteadoras a serem aprofundadas em um artigo futuro. No caminho, também foram realizados
o mapeamento de coleções, acervos, sites e arquivos pertinentes, o levantamento da filmografia
da cineasta e a organização e fichamento das fontes primárias identificadas, numa tarefa que se
estendeu para além do contemplado por este texto. Por fim, a ideia aqui foi assentar as bases para
o desdobramento de uma investigação cuja pretensão central é compreender o conceito de Música
Visual a partir do discurso poético de Mary Ellen Bute abordado criticamente pelo viés da Teoria de
Cineastas, investigação esta que integrará o projeto de mestrado Da Visual Music à Música Visual:
movimentos do som e imagem no audiovisual abstrato (2021-2023).
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CHIPS, OSCILADORES E TONS - CHIPTUNES
Gabriel Costa Madeira1
Orientador: Ms. Marcus Vinicius Marvila das Neves

RESUMO: Este trabalho é um recorte histórico acerca das possibilidades e arquiteturas de
sonorização para videogames em suas quatro primeiras gerações, intimamente ligadas à música
eletrônica. O esforço é concentrado em determinar as tecnologias utilizadas para a implementação
sonora, em efeitos sonoros e música, bem como seus usos. Os chips eletrônicos são o foco central
desta exposição que usa de exemplos para determinar os processos criativos que eram possíveis. O
trabalho é uma plataforma de auxílio ao compositor interessado na estética do chiptunes, que é ligado
ao conceito de música interativa. A bibliografia, numa metodologia de contraste consigo mesma,
compara os autores no levantamento de dados históricos e demonstra os processos tradicionais da
música eletrônica. Considerando a necessidade de mais estudos, tratando de uma mídia, interativa,
ainda nos seus estágios iniciais enquanto forma de arte, o intuito é promover espaço de atuação e
circulação para o compositor interessado.
PALAVRAS-CHAVE: Chips eletrônicos; música eletrônica; videogame
1 - Introdução
Com sua história de transformações ao longo de anos e gerações, os videogames hoje são tidos
como objetos de estudo em diversas áreas, dentre elas a musical. Com o seu formato específico,
tal música apresenta similaridades com o cinema e suas narrativas. Os efeitos sonoros que hoje
são produzidos para os jogos se equiparam com os feitos para o cinema, porém em seu cerne, eram
efeitos realizados por síntese sonora.
Sendo os videogames nosso foco de estudo e mais especificamente seus chips geradores de
som, podemos inferir transformações que são melhor exploradas nas terceira e quarta gerações
destes, também conhecidas como 8bits e 16bits respectivamente. É aqui, também, que o chiptunes
ganha sua estética e depois disso é que começa a se tornar gênero musical, pois os chips que eram
utilizados passam a ser obsoletos.
Antes, gostaríamos de destacar a dificuldade que existe em relacionar tais tópicos, pois, para
a academia, ainda é muito recente a discussão que há nesse campo e o pouco de informação que é
considerada ainda é esparsa (COLLINS, 2008). A evolução dessas tecnologias pode ser vista como
o resultado de diversos fatores e pressões de caráter tecnológico, econômico, social e cultural. E,
ainda hoje, “o áudio é limitado por gênero e expectativas da audiência” (COLLINS, 2008, p. 6).
2 - Pinball e Arcade
1
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Os primeiros jogos, ainda produzidos nas universidades de tecnologia, não possuíam som,
mas mesmo assim, já era uma necessidade existente, pois em produção de larga escala para uso
comercial, o jogo de 1971, Computer Space, já tinha os seus primeiros “barulhos de nave” (COLLINS,
2008). Computer Space era ainda um jogo para gabinete de arcades, ou seja, ainda não era pensado
para o consumo caseiro no formato de console2. O primeiro videogame caseiro, de 1972, Magnavox
Odyssey não tinha a capacidade de realizar sons (SINCLAIR, 2020).
O videogame como conhecemos hoje nasce de uma necessidade econômica a partir
das máquinas e gabinetes de arcade, que sucedem as máquinas de pinball como formas de
entretenimento da sociedade e o som teve, em sua concepção, a abordagem similar que sofreram
as máquinas de pinball, que desde a década de 1940 já utilizavam harmonias de sinos para chamar
atenção (COLLINS, 2008).
Para o som dos arcades dois jogos foram cruciais para alimentar uma rápida ascensão
tecnológica nos anos 1970, Pong e Space Invaders. Pong, produzido em 1972 pela Atari, contava
com um gerador de sinais que produzia apenas três sons em diferentes regiões do espectro sonoro
(grave, médio-grave, agudo) para as situações da “bola” batendo nas laterais, na raquete e marcando
pontos (HOROWITZ & LOONEY, 2014). Space Invaders, produzido pela Taito e exportado para o
mercado do oeste pela Midway em 1978, possuía uma sofisticação para o som, “[...] quatro notas
de baixo cromáticas em escala descendente repetindo em loop, que eram governadas pelo simples
fator da velocidade relacionada ao número de inimigos presentes” (HOROWITZ & LOONEY, 2014,
p. 25). Os autores ainda argumentam que
Este foi um conceito totalmente incomum e inovador na música que foi facilmente
implementada e ainda representou um relacionamento direto com a ação do jogo que não
era possível nas mídias tradicionais da época. Os efeitos sonoros são acionados nesta cama
pulsante em uma combinação de rajadas laser, explosões e power-ups. O efeito resultante é
uma cacofonia convincente que mescla perfeitamente com o gameplay (ibid).

3 - Primeiros videogames
Em 1977 a empresa Atari lança o seu primeiro console caseiro aproveitando o sucesso de
Pong, o VCS, também conhecido como Atari 2600. Uma novidade para o som, produzia dois sons
polifônicos em dois canais separados, sem espacialização e trazia diversas dificuldades para os
compositores. Karen Collins (2008) nos mostra que o som do Atari 2600 não possuia código para
boas afinações e portanto criava melodias desafinadas, o que era ainda mais evidente nas versões de
jogos no padrão PAL3. Mesmo com isso a empresa viu significativo sucesso em vendas com um port4
feito do jogo Space Invaders lançado em 1980. Ainda assim, com uma qualidade de som questionável,
o console não emulava5 com precisão as músicas e efeitos contidos nos jogos lançados em arcade
2
Equipamento ou conjunto de componentes com dispositivos de entrada no qual um operador pode acompanhar
e dirigir um sistema operacional. No nosso caso, console é o hardware que executa os jogos eletrônicos.
3
PAL é um acrônimo em inglês para Phasing Alternating Line, que é um sistema de codificação de cores para
televisões analógicas, sendo usado nas regiões da Ásia e Europa, bem como no Brasil.
4
Termo usado para designar um jogo eletrônico que é lançado para uma plataforma/console e que é convertido
para uma segunda plataforma, concorrente.
5
Derivativo de emulação, que para os jogos eletrônicos estão ligados ao emulador, software que reproduz funções
de um ambiente (computacional) permitindo a execução dos software desse ambiente. Um exemplo é o emulador que
reproduz o ambiente de um NES ou SNES no computador. Aqui, usamos a palavra com a significância de “imitar”.
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da época.
Em meados da década de 1980, no hemisfério ocidental, vemos uma perda quase total
do interesse por jogos eletrônicos no formato de console. Uma série de fatores que incluem a
qualidade cada vez menor para os jogos que eram lançados e uma repetitividade de gêneros em
jogos diferentes, levando algumas empresas quase à falência. No Japão a empresa Nintendo lança
o Famicom6, que alguns anos depois chega ao ocidente com o nome NES7 e consegue revitalizar
o interesse do público pelas mídias interativas. Vale ressaltar que o Famicom foi construído com a
ideologia de que efeitos sonoros e música fossem capazes de coexistir polifonicamente para uma
melhor experiência.
Os chips utilizados nestes primeiros consoles são chamados de PSG, geradores de som
programáveis e, programados em linguagem Assembly8, são chips criados para produzir uma gama
limitada de sons por meio, principalmente, de síntese subtrativa. Devido o seu caráter arcaico, a
maioria destes chips PSG, utilizados até a terceira geração de consoles (8 bits) eram capazes de gerar
até três canais de formas de onda básicas, sem síntese aditiva, e um canal para ruídos brancos em
seus osciladores.
4 - 8 bits e suas possibilidades de síntese
O oscilador, descreve Eloy Fritsch (2008, p. 131), “é o módulo de síntese responsável pela
regulagem da altura (afinação) e escolha da onda que determinará o timbre inicial” e, para os chips,
essa escolha de onda é limitada se comparada aos sintetizadores comerciais. Aqui as formas de
onda possíveis são apenas a onda pulso e a onda triangular, deixando de lado as formas de onda
senoidal e dente-de-serra. A síntese subtrativa, que esses chips eram capazes de realizar partia “de
um som rico em harmônicos, que é filtrado e seu conteúdo harmônico retirado, Os sons originais são,
tradicionalmente formas de ondas matemáticas(...)” (FRITSCH, 2008, p. 167) que eram homologados
ao jogo por meio de 0s e 1s na linguagem Assembly.
Tanto a onda triangular quanto a onda pulso possuem apenas harmônicos ímpares. Na onda
triangular “[...] a maior quantidade de energia está concentrada nos primeiros harmônicos [...]. Os
componentes harmônicos são deslocados, de maneira intercalada, 180º fora de fase” (FRITSCH,
2008, p. 135-136). Já a onda pulso, também conhecida como onda quadrada, é criada a partir de
harmônicos ímpares, diferentemente das ondas triangulares, em fase uns com os outros. Há também
uma função de ajuste para o comprimento de pulso, denominado Pulse Width (FRITSCH, 2008).
A última possibilidade sonora dos chips PSG é a de ruído branco. O ruído branco é um som nãoharmônico e “[...] tem uma distribuição igual de energia em todas as faixas de frequência” (FRITSCH,
2008, p. 148).
No Famicom, de 1983, os quatro canais de áudio geravam individualmente duas ondas
quadradas, uma onda triangular e ruído branco. Havia também um canal exclusivo para uso de
efeitos sampleados. Em sistemas anteriores, com PSGs menos sofisticados, o áudio era utilizado
6
Family Computer, traduzido como computador familiar.
7
Nintendo Entertainment System, traduzido como Sistema de Entretenimento Nintendo, e é conhecido no Brasil
como Nintendinho.
8
Uma linguagem de programação de baixo nível, que pede pouco processamento, e depende de instruções em
código na máquina (hardware). Foi utilizada em diversos jogos e consoles anteriores aos consoles de 16-bits.
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exclusivamente para efeitos sonoros, havendo raras exceções onde era comum o uso de músicas
livres de direitos autorais para o gameplay. Para evitar problemas de processamento e seguindo uma
tendência dos arcades, a música original composta para os jogos eletrônicos, até então, era apenas
utilizada em telas de menu e demonstração, sendo substituída pelos efeitos sonoros que eram tidos
como realistas e imersivos (COLLINS, 2008). Jogos como Pacman (1980) e Donkey Kong (1981) são
vistos como exemplos claros deste processo, pois possuíam temas de abertura e o waka-waka9 ou o
som dos passos e saltos do jumpman10 eram sons constantes do gameplay, seguindo a ideia de Space
Invaders.
No âmbito musical o Famicom não tem a sua importância dada à implementação de música
melódica em loop para o gameplay, o primeiro jogo que usa esse recurso é o Rally X (1980), arcade
da Namco. O Famicom é importante pois, em sua revisão para o NES, se torna extremamente popular
no mercado ocidental, com jogos de fácil acesso como Super Mario Bros. (1985) e músicas altamente
sofisticadas para os recursos disponíveis, com as séries de Castlevania (1986-2019), da Konami e
Megaman (1987-1998), produzido pela Capcom. Anos depois essa popularidade alcançada por essas
músicas cunha um novo gênero musical, conhecido como chiptunes.
5 - Castlevania
Castlevania, que é o exemplo também utilizado por Karen Collins (2008), tem uma abordagem
que reforça a ação executada. No jogo, o jogador é um caçador de vampiros e vai até o castelo
de Drácula para destruí-lo. A música segue isso com bpms acima dos 140, com linhas melódicas
contrapontísticas e harmônicas entre si, também levando influência da música gótica que começa
a ganhar adeptos na década de 1980. Um uso que se torna comum para os chips do NES, de duas
linhas melódicas com as ondas quadradas, uma linha de baixo com as ondas triangulares e também
efeitos sonoros. Os ruídos brancos são comumente utilizados para efeitos sonoros, mas também
são utilizados como sustentação rítmica.
O que a autora nos traz de diferente é a forma utilizada para conceber a música devido a
limitação de recursos que o áudio tinha à época. Não só na concepção sonora, o armazenamento
dessa informação também era um grande problema para os designers desses jogos. Os cartuchos
só podiam armazenar alguns kilobytes relacionados aos gráficos e sons destes jogos, para isso os
compositores se utilizavam de maneiras engenhosas para contornar o problema.

9
Onomatopeia para os sons que o personagem Pac-man emite ao se locomover pelo labirinto no jogo homônimo.
10
Personagem controlado no jogo Donkey Kong que depois é revisto no personagem Mario do jogo Super Mario
Bros. e os jogos seguintes da série.
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Figura 1 - Partitura para piano da música Vampire Killer

Fonte: Biblioteca online11 de partituras para jogos eletrônicos
Figura 2 - Análise de estruturas da música Vampire Killer

Fonte: [livro] Game sound, página 27, escrito por Karen Collins

Diferente da música mais popular, a repetição12 da música nos primeiros jogos não costumava
seguir uma variação do formato verso-refrão. Ao invés disso, sessões variando de um a oito
compassos eram normalmente encontradas no loop da música apenas uma vez, uma após a
outra, raramente retornando ao original, a menos que todo o loop estivesse começando de
novo (COLLINS, 2008, p. 27).

11
12

Disponível em <https://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/2200>. Acesso dia 14 de abril de 2021.
Traduzido de “loop”.
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Na música de Castlevania, composta por James Banana13, podemos notar essa repetição por
sessões. Na transcrição para piano, num arranjo feito por um fã, os compassos 1-2, 5-6, 9-10 e 1314 se repetem na sequência com pequenas variações nos compassos 4, 12 e 16. Desta forma era
possível economizar recursos de informação para o jogo, uma vez que a repetição dessa informação
musical não necessita de mais espaço para armazenamento pois era escrita no código para a música.
Para os jogos, ainda em 8-bits, essa era uma abordagem bem comum, com a quantidade
de compassos para o loop mudando de jogo para jogo, de um estado de jogo para outro. Músicas
para chefes eram mais curtas, com menos variação e mais tensão, músicas para estágios iniciais
ou fases mais longas possuíam mais variação e menos tensão. As transições de músicas eram
agressivas, sem crossfade e se utilizavam de glissandos ou escalas ascendentes pois, “nesse estágio
do desenvolvimento do áudio para jogos, o poder imersivo do áudio ainda não era compreendido, e
música e efeitos sonoros eram menos responsivos à ações do que são hoje” (COLLINS, 2008, p. 28).
6 - 16 bits e suas possibilidades de síntese
Na entrada dos 16 bits o áudio acrescenta ao seu repertório poderosas ferramentas
advindas da música eletrônica. Em 1988 é lançado o Sega Genesis, que traz consigo a possibilidade
de usar síntese sonora por modulação de frequência (FM) e em 1990-1991 o Super Nintendo (Super
Famicom no Japão) carrega a possibilidade de síntese por tabela de ondas (wavetable synthesis) e há
também o início das técnicas de sampling, ou sampleamento, nos jogos. Tais técnicas são similares
às da música concreta de 1940 onde os compositores manipulam um material sonoro com cortes
e looping, adicionando efeitos. O sampleamento é uma forma de reutilizar um material sonoro de
outra gravação e, para o SNES, foram utilizados registros sonoros dos principais sintetizadores das
décadas de 1980-90, como o Roland Juno e a série DX da Yamaha.
As capacidades dos consoles 16 bits, se comparadas às dos 8 bits são “um enorme passo
evolutivo, pois agora era possível fornecer faixas de música, faixas de efeitos sonoros e faixas de
voice-over que eram pré-mixadas [...]” (HOROWITZ & LOONEY, 2014, p. 28) em 8 canais de áudio
estéreo, usando os mesmos chips utilizados nos sintetizadores da época. Vale salientar que a limitação
de armazenamento é um problema constante na indústria de jogos. Mesmo com o salto de alguns
kilobytes de informação nos consoles 8 bits (Super Mario Bros. continha apenas 32 Kb de informação,
entre códigos, gráficos, efeitos sonoros e música) para uma média mínima de 6 megabytes, nestes de
16 bits, o som ainda recebe uma baixa na taxa de amostragem.
7 - Sega Genesis
A arquitetura sonora do Sega Genesis era de um chip PSG, um chip de síntese FM da Yamaha
e um chip PCM14 (COLLINS, 2008). A síntese FM utilizada neste console, descreve Fritsch (2008), é
uma técnica de síntese versátil que possibilita uma grande variedade de timbres. Composta, em sua
13
Uma piada dos desenvolvedores, o jogo conta com nomes de monstros e fictícios nos créditos ao final do jogo.
O nome das responsáveis pela trilha sonora são Kinuyo Yamashita e Satoe Terashima, e James Banana é o pseudônimo das
compositoras.
14
Acrônimo em inglês para Pulse Code Manipulation que é um método de representação digital de sinais analógicos.
Padrão usado para o áudio digital.

345

abordagem mais básica, de dois osciladores senoidais15, um modulador e um portador, que juntos
determinam quais frequências serão produzidas para formar um determinado espectro sonoro.
A síntese FM foi desenvolvida por John Chowning (1934-) na Universidade de Stanford no final da
década de 1960. Foi depois “licenciada e melhorada pela Yamaha, que usou tal método em seus chips
sonoros para computador e teclados da série DX (COLLINS, 2008, p. 10). A autora prossegue:
“FM usa um sinal de onda modulante (usualmente onda senoidal) para mudar o pitch de uma
outra onda (chamada portadora). Cada som FM precisa de pelo menos dois geradores de
sinal (osciladores), um que será a onda portadora e outro será a onda moduladora” (COLLINS,
2008, p. 10-11).

Este chip Yamaha de síntese FM possui 6 canais e em cada um desses canais há quatro
operadores, que são mecanismos de FM encapsulados em módulos que possibilitam a manipulação
de funções em alto nível. Cada operador consiste de um gerador de envoltória16 e um oscilador que
pode ser usado como modulador ou portador (FRITSCH, 2008).
8 - Super Nintendo
Para o Super Nintendo são utilizados chips da Sony que traziam consigo a capacidade de
operar DSP que são “[...] essencialmente um sintetizador wavetable que suportava 8 canais estéreo
de frequências e volumes programáveis, com efeitos como reverb, filtros, panning, geradores de
envelope e possuía um estoque predefinido de instrumentos MIDI” (COLLINS, 2008, p. 45-46). O
DSP, destaca a autora, se refere ao processamento de um sinal (som) digitalmente.
Eloy Fritsch (2008) descreve a síntese por tabela de onda (wavetable) como uma extensão
da síntese subtrativa. Uma síntese que permite armazenagem de formas de onda num banco de
memória e que podem ser então dinamicamente selecionadas em tempo real. O autor relata que é a
forma mais comum de síntese dos sintetizadores comerciais das décadas de 1980-90 e que também
há a possibilidade de armazenar ciclos de onda de instrumentos acústicos.
9 - Chiptunes
No Japão, por conta de uma forte competição entre as empresas Nintendo e Sega que se
mostra mais ativa na primeira metade da década de 1990 e também pelo crescimento econômico
que o país sofre devido ao mercado de eletrônicos, há essa necessidade de evolução no hardware
que se traduz no salto de gerações para os consoles. Com isso vemos também a ascensão dessa nova
estética musical em loops, com pouca progressão harmônica e sons puramente eletrônicos, que é o
chiptunes. Conforme essa estética se populariza nas décadas seguintes, vemos também a inserção
dela no hip-hop e em subgêneros da música eletrônica.
Quando em 1995, com o lançamento do Playstation, inicia-se o uso do CD-ROM e a música
chiptunes perde espaço nos jogos eletrônicos, “tornando obsoletos os cartuchos e seus chips
15
Fazendo menção à onda senoidal. A onda senoidal “é o som mais puro, contendo apenas a fundamental. Não
existe na natureza e só pode ser produzido eletronicamente pelo oscilador senoidal” (FRITSCH, 2008, p. 134).
16
“Geradores de envoltória servem para determinar o comportamento do som em um transcurso de tempo. [...]
não envia som aos outros módulos sintetizadores, envia um sinal de controle” (FRITSCH, 2008, p. 156).
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limitados ou os arquivos presentes em vários disquetes que ocupavam espaço no disco rígido após a
instalação” (PASE & TIETZMANN, 2012, p. 199). Com aproximadamente 100 vezes mais capacidade
de armazenamento que os cartuchos dos consoles 16 bits, o CD-ROM era capaz de utilizar e mixar sons
digitalizados, bem como o formato MIDI, e foi responsável pela ruptura que legitima o compositor
de jogos e dá início às trilhas de narrativa (PASE & TIETZMANN, 2012).
10 - Conclusões
Entretanto, descrever a história precisa dos eventos que norteiam nosso trabalho não é nossa
tarefa. Queremos, aqui, explanar as técnicas e tecnologias que se desenvolveram ao longo dessa
história. Para as três primeiras gerações de consoles o uso intimamente ligado aos das técnicas da
música eletrônica iniciada na década de 1950 por compositores como Karlheinz Stockhausen (19282007) se faz presente em todo momento, pois aqui só era possível a execução de sons por meio de
sinais elétricos a partir dos chips que estes consoles usavam. Não haviam softwares especializados
para a criação de sons ou música, tudo era codificado e na maioria dos jogos japoneses produzidos
havia um engenheiro de som responsável pela implementação destes. No caso do Ocidente, os
compositores eram também, em primeira instância, engenheiros e por esse motivo temos pouca
informação disponível, pois por muitas vezes, se utilizavam de músicas de domínio livre, sem direitos
autorais.
Para os efeitos sonoros, esse levantamento de dados nos mostra muito mais opções para sua
criação. Com a gama de jogos que foi criada para as 4 gerações de videogames aqui explanadas podemos
atribuir uma miríade de efeitos sonoros criados apenas por sintetizadores. Os sintetizadores que
são comercializados, também à época, trazem a mesma gama de possibilidades sonoras que estes
consoles e isso significa, também no cinema, que o sintetizador pode ser um instrumento utilizado
para criar efeitos sonoros e músicas sem crises de identidade.
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ELAS DOMINAM E ELES COSTURAM: “AS CONSEQUÊNCIAS DO FEMINISMO”
DE ALICE GUY BLACHÉ
SANTOS, Maritza Muniz dos1
RESUMO: O trabalho discute o filme de Alice Guy Blaché “As consequências do feminismo” (1906).
Alice Guy Blaché foi apagada da história cinematográfica e por isso, a proposta é resgatar uma obra
que debateu abertamente sobre o feminismo no início do século XX, período este, que passava pela
construção da primeira onda feminista, onde mulheres insatisfeitas com seus estados de submissão,
questionam seus postos e direitos de fala. Assim, é proposto um resgate histórico e análise fílmica,
apresentando as possibilidades expostas no filme de uma sociedade onde as mulheres ocupariam
os lugares de dominância masculina. Busca-se refletir também acerca do que esse filme teria representado tanto para o cenário cinematográfico da época, quanto o fato da tônica que fazia frente
aos conceitos pré-estabelecidos e os papéis sociais atribuídos às mulheres, naquele contexto. Para
explorar os pontos levantados, considerar-se-á os estudos de Joan Scott sobre as diferenças dos
conceitos de gênero, com suas relações culturais e sociais. Manuela Penafria, enfatizando a análise
fílmica pautada na temática.
PALAVRAS-CHAVE:: Alice Guy Blaché; cinema; gênero; feminismo; análise fílmica.
Introdução
Alice Guy Blaché2 foi a primeira cineasta mulher da indústria cinematográfica. Seu primeiro
filme “A fada do repolho” de 1896 conta a história de um casal que encontra, com a ajuda de uma
fada, um bebê em meio a uma plantação de repolhos. Após o primeiro filme, Alice Guy Blaché que
trabalhava como secretária de Leon Gaumont na época, pede autorização para seu chefe para
que ela possa continuar produzindo novos filmes. E assim, Alice Guy Blaché rapidamente tornouse diretora criativa da Gaumont durante o Primeiro Cinema. Até 1906, Alice Guy Blaché já havia
produzido dezenas, talvez centenas de filmes, sendo a grande maioria com temáticas humorísticas
e sátiras, comuns para a época.
Estes primeiros filmes são normalmente usados como exemplos de um tempo onde a chamada
“linguagem do cinema” ainda não estava estabelecida. São apenas disso, filmes que revelam
uma intensa energia, feita de experimentação, referências intertextuais e uma convivência
intrigante de preconceitos ou estereótipos de todo tipo com uma evidente ausência de
moralismo. (COSTA, 2005, p.19)

A autora Flávia Cesarino Costa em “O primeiro cinema: espetáculo, narração e domestificação”
traz um estudo sobre a forma de criação dos filmes do fim do século XIX e início do século XX.
Abordando os principais aspectos que o primeiro cinema carrega como caracterização de uma época
ainda completamente sem referências de imagens em movimento e como a imaginação de diretores
e escritores foram dando novas formas de desenvolver apresentações para essa tecnologia. Para
Cesarino, entre 1895 e 1908, o cinema tem como forte tendência o espetáculo, enquanto fraco
1
Mestranda em Cinema e Artes do Vídeo pela UNESPAR/FAP. maritza@azulme.com.br
2
Durante o artigo, será usado o nome completo de Alice Guy Blaché, devido a escolha da mesma em ser
reconhecida dessa forma.
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para as construções narrativas, principalmente através da observação nas atuações presentes nos
filmes. Isso influenciava tanto em como o enredo se desenrolava como na percepção do espectador
perante a obra apresentada. “A forma de atuação é baseada no teatro do século XIX, em que os
atores fazem gestos estilizados e afetados sempre de frente a este público ou a câmera. ” (COSTA,
2005, p. 53). Essa caracterização exagerada era muito comum para o uso do humor e por isso, a
grande maioria dos filmes tinham essa entonação.
Sobre as produções de Alice Guy Blaché, formam mais de vinte anos trabalhando na indústria
cinematográfica francesa e americana. Desenvolveu novas técnicas de captura de imagens e
ângulos, como no filme “Madame a des envies” (1906), sendo o primeiro filme da história a explorar o
close-up. Foi a primeira diretora a dirigir seus atores com uma técnica distante da atuação teatral,
enfatizando uma abordagem mais natural e pouco exagerada para as telas. Além disso, foi pioneira
no uso de cores, som sincronizado e roteiros com temáticas políticas, como feminismo.
Sua carreira durou muito mais do que a de seus contemporâneos, que também
começaram em 1896: os irmãos Lumiere haviam parado de produzir filmes em 1905,
Georges Melies em 1912, Edison em 1917. Até Romeo Bossetti, um de seus estagiários,
deixou de trabalhar como diretor em meados da década de 1910.3 (MCMAHAN, 2003,
p. 26) (Tradução livre).

Em 1906, Alice Guy Blaché lança na França o filme “Consequências do feminismo”. O filme com
menos de sete minutos, aborda uma sociedade dominada por mulheres e homens em papéis sociais
até então atribuídos a mulheres.
O filme é considerado por alguns como um filme apoiador do movimento feminista da época,
porém, outros consideram que a temática é uma sátira sobre o que as feministas pretendiam
conquistar. O filme foi refeito pela então produtora de Alice Guy Blaché, Solax, em 1912, nos Estados
Unidos. A própria divulgação do filme trazia uma mensagem ambígua que reforça as dúvidas em
torno da produção: “Uma cena humorística mostrando homens reduzidos a lavar suas próprias roupas,
passar, costurar e até fazer chapéus para suas esposas! ” (MCMAHAN, 2003, p. 235)4, o que contribui
para que, até hoje, haja uma difícil interpretação do real objetivo do filme. Porém, é interessante
perceber a relevância dessas pautas políticas nos filmes de Alice Guy Blaché, e suas contribuições
para o cenário da época.
A presente pesquisa tem como objetivo aumentar a discussão sobre esta obra de Alice Guy
Blaché, e para entender melhor a construção do filme, será necessário passar por alguns conceitos
do movimento feminista na época, assim como as relações de estudo de gênero, para que seja possível fazer uma análise do filme, focando em especial na temática levantada pela cineasta. Para isso,
será utilizada como metodologia de análise fílmica, a análise de conteúdo da pesquisadora Manuela
Penafria (2009), onde o principal é o tema do filme, fazendo uma decomposição da obra levando
em conta o que o filme diz a respeito do tema levantado. Enquanto isso, para o entendimento desse
3
Texto original: “Her career lasted much longer than those of her contemporaries who also began in 1896: the Lumiere
brothers had ceased producing films by 1905, Georges Melies by 1912, Edison by 1917. Even Romeo Bossetti, one of her
trainees, ceased working as a director mid-1910s.”
4
Texto original: “A humorous scene showing men reduced to doing their own washing, ironing, sewing, and even making
hats for their wives!”
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tema, serão utilizadas autoras como Joan Scott (1995), que traz os conceitos de gênero enquanto
ferramenta heurística, Ana Catarina Pereira (2016) sobre a construção de cinema de mulheres, e
norteando esses conceitos, levaremos em conta a teoria culturalista do cinema, de forma a apresentar o contexto histórico e social que a obra foi criada e como se sustenta enquanto uma obra
relevante para o cinema de mulheres.
Desdobrando “Consequências do Feminismo”
Antes de entrarmos propriamente no filme, é importante levantar alguns pontos sobre a
luta das mulheres pela conquista de direitos. Ao longo da história é possível identificar diferentes
focos de manifestos que buscavam algum tipo de igualdade entre os sexos, ou mesmo um crédito de
protagonismo por parte das mulheres.
A primeira vaga dos movimentos feministas, historicamente situada entre finais do século
XVIII e inícios do século XX, centra-se, como referido, na luta pelos direitos civis da população
feminina. O acesso ao voto e a um salário igual pela realização do mesmo tipo de trabalho
seriam as principais bandeiras das militantes, inspiradas nos ideais de igualdade, liberdade e
fraternidade ecoados pela Revolução Francesa. (PEREIRA, 2016, p. 39)

Como Pereira menciona, o movimento feminista assim como a construção do cinema, tem
como foco de surgimento ou mesmo de inspiração, a França. Porém, apenas tomou forma enquanto
movimento político, no final do século XIX e ganhou força com o que classificamos como a primeira
onda feminista, tendo como protagonistas, as sufragistas na Inglaterra pelo ativismo em prol do
direito ao voto. Como todo e qualquer movimento social político, enfrentou problemas e muito
preconceito, tanto por parte das instituições de poder, quanto da população que ainda acreditava
na estruturação tradicional de constituição hierárquica. Constituição esta que anulava qualquer
forma de direitos por parte das mulheres.
Revendo o espectro cronológico, pode dizer-se que a génese do feminismo, enquanto
movimento político estruturalmente organizado, coincide com a Revolução Francesa. Até
àquele momento, a sociedade tinha sido regida segundo o modelo patriarcal instituído pela
democracia ateniense, no qual a mulher (tal como crianças, escravos, velhos, estrangeiros e
animais) é considerada ser incapaz de se governar a si própria e, portanto, posse do homem
livre. Sucessivas declarações de direitos e tratados filosóficos perpetuariam o estatuto de
invisibilidade jurídica, cultural e social a que a mulher havia sido votada. Será já na Idade
Moderna que os primeiros avanços e lutas pela igualdade entre os sexos começam a ser
travados. (PEREIRA, 2016, p. 17)

Esse modelo patriarcal infelizmente reverbera até os dias de hoje, entretanto, no início do
século XX, que é o período foco desta pesquisa, era algo extremamente presente na vida dessas
mulheres. Por isso, quando as sufragistas levantaram suas vozes e foram para as ruas gritar por seus
direitos, viraram motivo de chacota. Caricaturas de mulheres estampavam os jornais com frases
como “sufragistas que nunca forma beijadas”, na tentativa não apenas de enfraquecer o movimento,
como de desmerecer as mulheres que faziam parte dele.
Dentro do cinema, os estudos feministas ganharam força a partir da década de 70, tendo
como grande pioneira nos estudos de representação feminina a cineasta e pesquisadora Laura Mul-
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vey com a publicação de “Prazer visual e cinema narrativo” em 1975 na revista Screen. O texto é
ainda hoje uma das maiores referências sobre estudos do olhar masculino e voyeurista com relação
a identificação feminina na tela. O estudo abriu portas para que novas teorias e outras discussões
sobre o tema surgissem e assim a temática ganhasse um papel importante na moldagem das teorias de culturalismo dentro do cinema. “Uma das ideias fundamentais para os estudos culturais é a
compreensão da cultura como o campo de conflito e negociação no interior de formações sociais
dominadas pelo poder e atravessadas por tensões relativas a classe, gênero, raça e sexualidade. ”
(STAM, 2003, p. 253). Ainda de acordo com Stam, os estudos culturais levam em conta os discursos
presentes em diferentes âmbitos que envolvem o cenário que a obra está inserida e envolvem uma
“interação entre os textos, espectadores, instituições e o ambiente cultural”.
O sujeito é construído não apenas pela diferença sexual, mas também por muitos outros tipos
de diferenças, em uma negociação permanente e multivalente entre condições materiais, discursos ideológicos e eixos sociais de estratificação fundados na classe, na raça, no gênero, na
idade, na origem geográfica e na orientação sexual. (STAM, 2003, p. 250)

Tendo em mente esses pontos apresentados muito brevemente referente ao período inicial
das pautas feministas, assim como a premissa do filme estar inserida em constituição de uma teoria
culturalista do cinema, podemos começar a pensar sobre as representações apresentadas por Alice
Guy Blaché sobre mulheres que buscam reivindicar seus direitos através de um imaginário completamente utópico, construindo um mundo absolutamente diferente do conhecido pelo sistema
patriarcal que era constituído ainda no ano que o filme foi lançado.
Como já mencionado anteriormente, a análise fílmica aqui pretendida sobre a obra de Alice
Guy Blaché será através do conteúdo, explorando a temática do movimento feminista na época em
que foi produzido o filme e como interage com alguns conceitos de gênero que podemos identificar
na narrativa.
“Consequências do feminismo” é um filme sobre um mundo onde mulheres ocupam posições
de dominância, enquanto os homens desempenham tarefas domésticas. Como já apontado anteriormente, a cineasta propõe uma “inversão de papéis”5 dentro da sociedade e como isso seria visto
ou até mesmo vivido tomando como verdadeira a premissa.
Para explorarmos melhor nosso entendimento sobre essa “inversão de papéis” proposto pela
cineasta, é preciso abordar os estudos de gênero. Em seus estudos, a historiadora Joan Scott (1995)
defende que sexo se caracteriza pela separação biológica, enquanto gênero é uma caracterização
mais ampla das definições de feminino e masculino. Uma vez que é levando em consideração as
características de definição de feminilidade e masculinidade inseridas nos âmbitos sociais e culturais
em diferentes períodos históricos.
Minha definição de gênero tem duas partes e diversos subconjuntos, que estão
interrelacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da definição repousa
5
Para este trabalho será utilizada a expressão “inversão de papéis” entre aspas, pois não é o termo correto para
designação de papéis sociais para gêneros como veremos ao longo do artigo, porém, dentro do contexto da obra, é
exatamente o que foi proposto pela cineasta, tomando como entendimento, que existiam formas claras de papéis para
determinados gêneros.
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numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de
relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma
primária de dar significado às relações de poder. As mudanças na organização das relações
sociais correspondem sempre a mudanças nas representações do poder, mas a mudança não é
unidirecional. (SCOTT, 1995, p. 72)

A utilização de gênero como uma categoria de análise, permite a identificação dos papéis
sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Possibilitando compreender como corpos
sexuados comportam-se em diferentes organizações de âmbitos socioculturais e históricos. Dentro
do recorte histórico em que o filme foi produzido, existiam expectativas comportamentais tanto para
as mulheres quanto para os homens. Dentro do conceito em que o filme está inserido, mulheres são
consideradas a desenvolver apenas trabalhos domésticos, tais como passar, costurar e organizar a
casa. Enquanto os homens apenas usufruem desses benefícios.
Uma cena em especial do filme, que pode não ser considerada como mais definitiva ou relevante,
reflete perfeitamente esses conceitos de expectativas comportamentais de determinados gêneros.
É quando nosso protagonista está em casa com os pais. Enquanto ele está sentando em frente a
uma máquina de costura, o pai está terminando de passar uma pilha de roupas e a mãe sentada
com os pés apoiados em uma cadeira fumando. A mãe levanta, serve-se de uma bebida e sai da sala,
mas enquanto está saindo, mostra uma postura bruta, derrubando uma cadeira e deixando dessa
forma. O pai então termina de passar a roupa, guarda a tabua, recolhe a cadeira e então de forma
afetuosa beija o filho antes de se retirar. Esses elementos comportamentais que Alice Guy Blaché
serão pontos decisivos para compreender melhor alguns pontos que levantaremos sobre o objetivo
do filme. Tomando como principal fator, questionamentos como alguns pesquisadores tomam como
base em relação ao filme, assim como o de Pereira:
Elementos de ambos os sexos desempenham os papéis opostos aos rigidamente atribuídos pela
sociedade, o que pode ser interpretado de diferentes formas: a) uma acusação aos movimentos
feministas e à tentativa de superiorização das mulheres (o antónimo de machismo); b) uma
representação grotesca dos medos masculinos diante da possibilidade de instituição de uma
estrutura matriarcal; c) uma visão feminista que encara a própria diferenciação de géneros
como supérflua. (PEREIRA, 2016, pp. 30 – 31)

O primeiro seria justamente se ela estaria perpetuando o mesmo discurso de chacota com
as feministas e apresentando uma visão em que realmente seria completamente absurdo uma
sociedade comandada por mulheres. O segundo ponto seria que o filme é uma sátira aos receios que
os homens podiam possuir ao perder o controle para as mulheres e justamente esse medo seria para
posições que eles considerariam inferiores. Ou então uma terceira possibilidade, que seria ainda
mais complexa sobre a diferenciação de gêneros, onde Alice Guy Blaché levantaria um tópico sobre
essa constante necessidade de estabelecer papéis para determinados corpos que representam
os conceitos de feminilidade e masculinidade. E como essa diferenciação poderia ser considerada
socialmente desnecessária.
Durante o filme, nosso protagonista enfrenta um caso de assédio na rua por parte de uma
mulher e é defendido por outra, que acaba o assediando da mesma forma, sem que o protagonista
rejeite claramente, mesmo mostrando-se desconfortável pela atitude. Após essa mesma mulher o
convencer a fugir da casa dos pais com ela, em um momento íntimo entre os dois, a mulher avança
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para cima do homem que tenta se desprender e encontra como forma de fugir da situação, fingir um
desmaio.
As cenas são tão rápidas que as vezes é difícil perceber algumas nuances, assim como é difícil
perceber que o filme passa por uma mudança temporal. Isso era uma característica comum nos
filmes do primeiro cinema. Assim como as atuações envolviam uma caracterização teatral muito
forte, os cortes entre as cenas eram muito rápidos, não permitindo muitas vezes uma identificação
mais detalhadas sobre a narrativa fílmica.
São filmes com um ritmo diferente: as vezes a ação se realiza tão rápido que termina antes
que possamos entender do que se trata. Além disso, cenas inteiras são mostradas a grande
distância da câmera, impedindo que se veja muito bem o rosto das pessoas filmadas. (COSTA,
2005 p.19)

Essa distância que Costa menciona é justamente o uso exclusivo de planos abertos e câmera
fixa, o que dificultava mais ainda a identificação de expressões faciais, ou até mesmo como nesse caso
do filme, a passagem de tempo dentro do enredo. Após a cena do desmaio de nosso protagonista,
ele então surge com dois filhos, e numa discussão acalorada com a esposa em uma rua movimentada
com vários homens com seus filhos, ele arremessa algo no rosto da esposa e todos os homens saem
em sua defesa. Esse momento serve de gatilho para uma rebelião no final do filme. Em um bar, várias
mulheres estão bebendo e fumando e dando risada do homem que acabaram de expulsar do bar. É
quando todos os homens que estavam do lado de fora entram e juntos expulsam as mulheres do bar,
ocupando o lugar delas com as bebidas e cigarros.
No final, a rebelião dos homens femininos reintroduz a ordem, sendo que também aí a cineasta
revela a polissemia da sua arte. Como interpretar este epílogo? Sugere-se que os lugares
“feminino” e “masculino” devem ser mantidos como instrumentos de preservação de um
equilíbrio social? Ou apura-se que, apesar de ações rebeldes e esporádicas tentativas de alterar
os dispositivos de poder instituído, a sociedade patriarcal será sempre dominante? Recorrendo
a uma visão transversal, pode dizer-se que, tanto nos seus filmes como nas declarações
públicas que efetuou, Alice Guy assumiu as dualidades intrínsecas ao(s) feminismo(s) e aos
(aparentemente antagónicos) estereótipos da feminilidade. (PEREIRA, 2016, p. 31)

Aqui, Pereira também levanta diferentes formas de interpretação sobre as intenções da
cineasta com relação ao encerramento do filme. Tanto a possibilidade de que a retomada dos
homens ao poder seja uma forma de estabelecer uma afirmação de que eles pertencem de fato a
esse lugar e dessa forma, uma ordem se afirma. Ou a possibilidade de uma crítica ainda maior, que
seria sobre a persistência de instituições em se manter no poder, mesmo que uma pequena parcela
da sociedade tente mudar. Faço aqui ainda uma terceira proposta de entendimento, ampliando a
segunda possibilidade, onde ela apresentaria como solução de tomada de poder, a força enquanto
grupo organizado pela reinvindicação de ocupação de lugares (físicos e metafóricos) excludentes
até então.
Para que se possa chegar a uma resposta sobre as diferentes alternativas que Pereira propõe
é preciso aprofundar tanto as questões de diferenciação dos estudos de gênero, quanto o histórico
de trabalho de Alice Guy Blaché. A cineasta nunca declarou publicamente qualquer apoio ao
movimento feminista, ou ao contrário. Entretanto, alguns pontos tanto da vida particular, quanto
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profissional de Alice Guy Blaché trazem alguns enfoques interessantes a serem levantados. Estudou
e trabalhou, se tornando independente ainda muito jovem. Foi a primeira mulher a comandar um
estúdio cinematográfico, o Solax, fundado em 1910 nos Estados Unidos. Ao longo de mais de vinte
anos em que trabalhou na área, produziu, roteirizou e dirigiu centenas de filmes. McMahan afirma
que Alice Guy utilizava de sua influência para incentivar outras mulheres a tomarem posições de
decisões criativas dentro do cinema. Assim como em uma entrevista ela afirma:
Não há nada na realização de um filme que uma mulher não possa fazer tão facilmente
como um homem, como não há nenhuma razão para que ela não possa dominar
completamente cada pormenor técnico da arte. (BLACHÉ apud PEREIRA, 2016, pp.
32 - 33)

Durante toda sua carreira, Alice Guy Blaché além de comandar grandes produções, criou
obras que priorizaram o protagonismo feminino em suas diferentes formas. Em “Madame’s Cravings”
(1906)” uma grávida anda pela cidade roubando comida e bebida das pessoas para satisfazer seus
desejos, foco para uma cena de plano fechado com a protagonista se deliciando com um pirulito,
um objeto de formato fálico, trazendo assim, o tópico sobre mulheres em situações gestacionais
que também possuem desejos e desmantelando o conceito angelical de tais mulheres. Ainda em “A
Four-Year-Old Hero” (1907), Alice Guy Blaché apresenta como protagonista uma menina de apenas
quatro anos como heroína quando ela auxilia na prisão de um foragido. No filme “A house divided”
(1912) um casal decide se separar, mas continuam morando na mesma casa e as brigas entre os dois
são completamente equivalentes, sem apresentar uma mulher submissa as atitudes do marido.
Esses são apenas alguns dos exemplos de obras que Alice Guy Blaché produziu durante sua
carreira que devem ser analisados em conjunto enquanto tentamos de alguma forma entender sua
relação com as pautas feministas. Mesmo que ela nunca tenha levantando uma bandeira de apoio a
causa, suas obras evidenciam um registro sobre a maneira que a cineasta pensava acerca dos papéis
das mulheres enquanto participantes da sociedade. Além disso, dentro do filme “Consequências
do feminismo”, mesmo que de forma sutil e breve, Alice Guy Blaché deixa claro certos aspectos
que seria impossível associar a um manifesto contrário ao movimento feminista. A forma como as
personagens que ocupam os lugares masculinos, exibem comportamentos agressivos perante aos
personagens de lugares femininos. Aspecto esse que não se encontra em suas demais obras. O filme
a todo momento foca nessas características comportamentais, principalmente para se aproveitar
dos estereótipos que representam feminilidade e masculinidade de uma forma cômica. Porém, é
nessas características comportamentais mais profundas que se encontra o objetivo do filme. Quando
ultrapassamos a superfície de homens andando delicadamente, costurando ou cuidando dos filhos,
que percebemos que a presença maior está no afeto em que esses personagens depositam, como o
beijo delicado do pai na testa do filho antes de se retirar da sala. Enquanto as mulheres que fumam,
bebem e cortejam os homens, para além dos trejeitos de soberania, percebemos a hostilidade
e a sensação de superioridade perante os homens. Se tirarmos todo o fator humorístico, que se
caracteriza apenas pela exageração de atuação, teremos um filme que facilmente se encaixaria
dentro de um gênero dramático de apontamento sobre a problematização de dominância masculina.
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Considerações Finais
Os estudos de cinema de mulheres caminham de mãos dadas com o movimento feminista. É
impossível não traçar uma linha entre o apagamento histórico de mulheres que participaram ativamente da construção cinematográfica com as relações de gênero. E através do filme que acabamos
de examinar mais atentamente é possível ver que essas discussões caminharam juntamente com o
cinema desde seu surgimento.

O feminismo fornece uma matriz metodológica e teórica de grande escala com implicações em
todas as áreas da reflexão sobre o cinema. Em termos de autoria, a teoria feminista do cinema
criticou o masculinismo de “clube do Bolinha” da teoria do autor, ao mesmo tempo possibilitando o resgate “arqueológico” de autoras como Alice Guy-Blaché (supostamente a primeira
cineasta profissional do mundo). (STAM, 2003, p. 194)

Como Stam menciona acima, o fato do resgate histórico de Alice Guy Blaché demonstra o impacto dos estudos culturais dentro das representações do cinema enquanto produtores de conteúdo para serem consumidos de forma responsável por espectadores, levando diferentes perspectivas e reflexões que certas instituições preconizam a dominância por parte de um gênero específico
a partir de definições biológicas.
As obras de Alice Guy Blaché não devem apenas serem estudadas para restituir seu papel
como uma das pioneiras do cinema, mas sim, para ampliar as discussões sobre o levantamento de
sistema de representação das mulheres enquanto criadoras e formadoras de opinião dentro do cinema muito antes do tema se tornar abertamente palco para pautas políticas. “Alice Guy Blaché
delineou o seu pioneirismo pela simultânea percepção de todas as possibilidades artísticas e políticas do cinema, que poderiam ultrapassar o seu carácter de entretenimento” (PEREIRA, 2016,
p.30). Pereira define muito bem a relevância dessa observação enquanto estudo cultural e sobre o
pioneirismo de Alice Guy Blaché para além da produção fílmica.
Os estudos culturais do cinema com foco na intervenção feminista, residem principalmente
dentro das representações femininas através do olhar masculino, com produções majoritariamente
feitas por homens a partir da década de 30, onde o olhar voyeurista sobre a mulher é posto como
objeto de desejo e servidão para o homem. Porém, nesta pesquisa tentamos apresentar uma compreensão desse olhar masculino em um recorte histórico mais profundo. O filme “consequências
do feminismo” causou e causa até hoje um grande eco para o movimento feminista, justamente por
criticar as determinações do sistema patriarcal por parte da sociedade em relação as mulheres.

A representação feminina nas diferentes linguagens alterna presença e ausência. Na maior
parte das vezes, apresenta-se presente como objeto de um olhar masculino e como imagem
esmaecida quando se trata de responsável pela criação de sentido. Muitos filmes reproduzem
uma ideologia que autoriza um discurso oficial como sendo o masculino enquanto ignora e
desautoriza manifestações insurgentes. (KAMITA, 2017, p.1394)
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A pesquisadora Rosane Kamita é bastante contundente quanto a importância do estudo
do cinema a partir da ótica feminista, destacando como a mudança de perspectiva nesse olhar
voyeurista altera toda compreensão historiográfica sobre o assunto. Ainda sobre o papel das
mulheres no cinema, Kamita também discorre sobre o grande poder de influência que o cinema
tem para a sociedade e como essa influência se entrelaça nas diferentes áreas que a representação
da mulher no cinema abrange, incluindo questões filosóficas, políticas, econômicas, culturais e
antropológicas. E ainda, como esse discurso fílmico é usado como referência sob a perspectiva de
gênero.
Alice Guy Blaché conseguiu explorar não apenas diferentes formas tecnológicas e narrativas
de fazer cinema, mas também de criar obras que perpetuam dentro de uma necessidade de estudo
modelo social-filosófico-epistemológico sobre o cinema de mulheres. Assim como abrir portas para
que um discurso sobre definições de gênero fosse exposto nos primórdios do cinema.
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IDENTIDADE, MEMÓRIA, CINEMA E HISTÓRIA: UM ESTUDO SOBRE “PARIS IS BURNING”
(1990)
Edson Ferreira Lopes Junior1
Zeloi Aparecida Martins2
RESUMO: A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, história, memória
e identidade a partir do estudo do filme-documentário, “Paris is Burning” (1990), dirigido e escrito
por Jennie Livingston. A obra fílmica foi produzida em diferentes fases da década de 1980, onde
somos apresentados ao mundo dos ball-rooms, produzidos pela comunidade LGBTQIA+, preta e
latina, na cidade de Nova Iorque. O problema de pesquisa se configura na seguinte questão: Quais as
possibilidades de vislumbrar o cinema como um entendimento histórico? Como ocorre a construção
de identidade e representatividade dentro do documentário? Para responde-la, o embasamento
teórico metodológico que fundamenta a pesquisa será pautado nos autores: Robert Rosenstone,
Manuela Penafria, Tomaz Tadeu da Silva, Peter Burke e outros. A pesquisa apresentou resultados
em relação à possibilidade do uso do filme como um objeto de estudo científico, do entendimento da
análise fílmica como processo metodológico para discutir o desenvolvimento da representatividade
e identidade presentes no filme-documentário e, por fim, como as identidades e representações
apresentadas na obra fílmica são importantes para o desenvolvimento e resistência da comunidade
queer.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. História. Identidade. Paris is Burning.

A obra filmica “Paris is Burning” (1990), é um mergulho profundo dentro de vivências,
identidades, representações e história. Pela visão da câmera da diretora Jennie Livingston, somos
levados a caminhar e entrar dentro do lado B da Nova Iorque de 1980, convidados pelo grupo de
LGBTQIA+, constituído por pretos e latinos marginalizados. Ao propor a viagem para conhecer
e entender esse mundo, Jennie e as personagens do documentário, fazem abrir os olhos para
novos horizontes e possibilidades, que naquele momento precisavam de uma voz. Voz, aqui, como
sinônimo de representatividade, de lugar, de obtenção de atenção, para aqueles que tinham suas
falas abafadas.
A diretora entra no mundo dos ball-rooms, que viviam sua época de ouro na década de 1980,
e somos conduzidos a conhecer seus integrantes, como eles vivem como um grupo marginalizado,
sua cultura intrínseca e suas identidades. Com o olhar estético de Jennie, podemos nos encontrar
frente a frente com as personagens, desconstruir e construir o que sabemos e o que não sabemos.
O documentário realiza sua montagem com cenas de conversas, onde essas personagens discursam
sobre como é a realidade vivida naquela situação, qual cultura eles consomem e consecutivamente
1
Graduando do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR,
Campus Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná – FAP. lopesedsonjr@gmail.com
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criam, os percalços da vida de cada um. Existe um olhar sensível para que ocorra a conexão com
essas personagens, parece que conversamos, escutamos suas histórias enquanto estamos sentados
no sofá da casa de cada um deles. Ouvimos em suas vozes suas histórias.
O mundo do ball-rooms é completo de uma cultura própria, e suas imagens são intercaladas
com as cenas de conversas com as personagens, onde somos conduzidos a presenciar como esses
bailes acontecem, os rostos de cada uma das personagens que estão participando. Com a técnica
de voice-over, são apresentadas gírias linguísticas que percorrem esse mundo, que os participantes
conhecem e usam como uma forma de se constituir como um grupo. Podemos pensar na perspectiva
de que a linguagem é uma das criações culturais e sociais que nos une como um grupo, e que
infelizmente, vacila, e também separa. Na linguagem dos “ball-rooms” percebemos que os que
utilizam dessa linguagem se sentem representados e parte de um grupo, o que influencia para a
criação de uma cultura, que nesse caso seria os próprios “ball-rooms”.
Mas, por quê a diretora Jennie Livingston resolveu fazer esse recorte, sobre identidades,
sobre essa cultura para realizar um documentário? Essa foi uma das muitas perguntas que fizemos
ao iniciar a pesquisa sobre essa obra-fílmica. Estamos em 2021, nossa pesquisa começou no meio de
2020, e mesmo assim nos sentimos tocados a levantar um estudo sobre o documentário. Algumas
questões foram sendo concebidas, e uma delas é sobre o conceito do filme como entendimento
histórico, de história como visão, discutido pelo do historiador estadunidense Robert Rosenstone.
1 A CÂMERA E A HISTÓRIA
Considerar um filme como História, pode parecer fácil, porém não é. O conceito de história
perpetua por muitos anos, e estamos ligados à ideia da história manuscrita. Mas, chegando ao tempo
atual, com o avanço, produção e relevância das obras cinematográficas é levantada a questão:
filmes podem contar História? Eles podem ser compreendidos como um entendimento-histórico?
Rosenstone aponta ao dissertar sobre a mídia cinema que:
Todo dia, fica mais claro até mesmo para o mais acadêmico dos historiadores que as mídias
visuais são o principal transmissor de história pública na nossa cultura, que para cada pessoa
que lê um livro sobre um tópico histórico abordado por um filme, especialmente por um filme
popular [...], muitos milhões de pessoas provavelmente terão contato com o mesmo passado
apenas nas telas. (ROSENSTONE, 2010. p. 28,29)

Considerar os filmes como história vai contra a grande maioria dos historiadores, mas
ao fazer isso podemos ter uma nova visão para produções tão interessantes que podem ser
consideradas história como visão. O filme, de acordo com essa abordagem, mostra a história de uma
maneira diferente da escrita, utilizando a imagem, o som, a montagem e outros elementos. Sobre a
especialidade plástica do filme, Zeloí Aparecida Martins, historiadora, aponta que:
O filme estabelece um campo de significado diferenciado da história escrita, o que poderia
ser chamado, nas palavras de Robert Rosestone, de “história como visão”, e na perspectiva
dessa pesquisa, buscar um significado como resistência. Para o historiador, apesar de o filme
não ter a preocupação com a fidelidade histórica, isso não impede que o mesmo, por meio da
sua especialidade plástica condense a história, pois pode criar outro tipo história através dos
vestígios e pistas do passado (com suas imagens, com seus sons, linguagem e até o seu texto).
O filme estabelece um campo de significado diferenciado da história escrita. (MARTINS,
2019. p. 788, 789)
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Levantando a ideia da imagem como testemunho, Peter Burke no livro “O Testemunho
das Imagens”, leva a pensar que alguns historiadores só utilizam a imagem como segunda forma
de provar as evidências, mas é de grande importância notar que as imagens possuem seu próprio
testemunho. Já que, por exemplo, o estudo da pré-história vem de grande parte do estudo das
pinturas rupestres em cavernas, como a de Altamira. E os historiadores que utilizam da imagem
como evidência histórica têm um grande embasamento para o corpo da sua teoria. Durante o
levantamento do referencial teórico esses autores puderam reafirmar que a imagem pode ser um
testemunho ocular e como o cinema pode ser considerado história como visão.
As considerações dos autores Rosestone e Peter Burke, auxiliaram a pensar sobre o trabalho
de Jennie Livingston, quando ela colocou sua câmera para gravar, mostrar, dar testemunho de um
mundo esquecido, deixado a margem; propondo assim, criar vínculos com essas personagens e
conhecer suas experiências, que são importantes para a concretização de uma comunidade pulsante,
que respira até hoje. A diretora, por meio do olhar da sua câmera, não causa estranhamentos com
o que presenciamos na tela, mas possibilita uma troca de experiência desse grupo que estava no
esquecimento, de Pepper LaBeija, de Willi Ninja, de Venus Xtravaganza, e de tantos outros, que
estavam dispostos a mostrar para todos que a vivência que eles experienciavam, que a cultura que
consumiam e produziam era, e continua, sendo importante. Assim como aponta Rosenstone, sobre
o mergulho que o filme nos propõe:
Retratando o mundo no presente, o longa-metragem dramático faz com que você mergulhe
na história, tentando destruir a distância entre você e o passado e obliterar - pelo menos
enquanto você está assistindo ao filme - a sua capacidade de pensar a respeito do que você
está vendo. O filme quer mais do que apenas ensinar a lição de que a história “dói”, ele quer
que você, o espectador, vivencie a dor (e os prazeres) do passado. (ROSENSTONE, 2010. p.
34)

2 VOZES DOCUMENTADAS
Dentro da produção cinematográfica existem vários gêneros e estilos de se realizar um filme.
Cada um com suas possibilidades e grandes efeitos, cada gênero conversa com o que o cineasta,
diretor, produtores e atores fazem durante a produção. O gênero é uma grande parte do filme e ao
realizar um filme que conta histórias, mostra vivências, Jennie Livingston escolheu o documentário
como o gênero da sua obra. Essa escolha levanta muitas questões, pois o documentário, como
seu próprio nome diz, documenta algo. Dentro do mundo fílmico o documentário constitui o seu
tema, escolhendo previamente seus vestígios e emaranhando-os numa narrativa (ROSENSTONE,
2010). Ele pode se assemelhar muito a história escrita, mas, o documentário assim como todos
os outros gêneros cinematográficos tem várias outras possibilidades de contar essa história por
conta da materialidade do seu meio de realização. Ao criar um documentário, mesmo tendo muitas
semelhanças com as obras escritas, o documentário aproveita todas as possibilidades que o mundo
cinematográfico e seus periféricos dispõem. É uma maneira diferente de contar, documentar,
recontar ou reconstruir algo. Rosenstone (2010, p.115) fala: “o documentário quer que você sinta
e se importe profundamente com os eventos e as pessoas do passado”. Mas, na realidade, não é
propriamente o documentário que faz isso, e sim a forma que a narrativa é contada, sua montagem
e a história.
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Porém, o documentário é um gênero difícil de se lidar, a construção necessária para que o
projeto final seja interessante passa por momentos precisos durante o processo. O documentário
é uma estrutura dramática e narrativa na sua formulação. Essa estrutura dramática é composta por
personagens, espaços em que ocorre a ação, o tempo dessa mesma ação e seus conflitos. Já a estrutura
narrativa faz parte do contar a história, organizar o pensamento e a própria estrutura dramática
para que essa história seja contada de uma maneira lógica. Circulando essas duas estruturas, que
fazem parte da pauta do documentário, está a ideia a ser transmitida, que além de fazer conexões
entre as estruturas, dramáticas e narrativas, é o ponto central do documentário (PENAFRIA, 2001).
Fazer um documentário não é simplesmente pegar uma câmera e gravar vídeos e depois juntalos num produto final. Como Penafria disse, é necessário ter uma estrutura narrativa. Essa estrutura
narrativa, na maioria das vezes, escolhida pelo cineasta que está produzindo o documentário em
questão, é peça central para a lógica total do documentário em si. É ela que dita muitas coisas, quais
frases vão entrar, quais imagens condizem com determinado momento do filme, quais sequências
conversam entre si, pois se não existir essa estrutura, a história, as imagens que passam em frente
a tela não irão fazer sentido. A ideia a transmitir, discutido por Penafria, é o fio que realiza todos
os nós para que o documentário aconteça, é por ela que todas as conexões são feitas, ela é o ponto
inicial e final. Em Paris is Burning temos isso muito bem demarcado pela cineasta: sua ideia principal
a ser transmitida é dar espaço e contar as experiências de um grupo marginalizado, na década de
1980, em uma das maiores cidades do planeta. Ao selecionar esse tema como ideia a ser transmitida,
Jennie apresenta todos esses nós que foram feitos durante a estrutura narrativa e dramática do
documentário.
Ao montar o documentário, o próprio cineasta encontra maneiras de juntar suas informações,
diferentes dos outros estilos de filme, Penafria cita que:
O documentarista substitui o guião por uma investigação de campo, por um bloco de notas.
Este percurso pressupõe à partida uma liberdade que dificilmente se encontra em qualquer
outro filme. Por vezes, um documentário é construído ao longo do processo da sua produção.
A preparação ou “pesquisa e desenvolvimento”, mais não é que a definição clara das intenções
do documentarista, da abordagem ao tema, da forma como pretende abordar os locais e as
pessoas a filmar. (PENAFRIA, 2001. p. 4)

O processo de construção do documentário se faz desde o início da delimitação da ideia
a ser transmitida, até o ponto em que o documentário está pronto. Percebemos isso em Paris is
Burning, onde as histórias e as imagens que são mostradas relatam espaços diferentes do tempo,
temos o início da jornada da vida de alguns e seus sucessos posteriores, vemos também histórias
de uma vida, como a de Venus Xtravaganza, que aparece no documentário contanto um pouco de
sua história, e depois temos outra pessoa, Angie Xtravaganza, contando o trágico e revoltante final
dessa história. Esse é um processo do documentário, é parte da narrativa, as mudanças surgem, e,
talvez o documentário seja o gênero que mais tenha que lidar com isso, mas não de uma maneira
que o prejudica, pois, é também essa mudança na narrativa que faz com que o documentário seja tão
diferente dos outros gêneros.
Em Paris is Burning, temos o ponto de vista da câmera que nos induz, mesmo que
inconscientemente à um determinado ponto de vista pré-estabelecido, nesse caso, o ponto de vista
da própria diretora. Cada plano apresenta e disponibiliza um plano de vista, e no documentário
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cabe ao cineasta, nesse caso, Jennie Livingston, escolher qual plano conversa e faz relação com
determinados momentos. Durante o documentário, as cenas de conversas em que a câmera fica bem
na linha do olho do entrevistado, de uma maneira próxima, e que as vezes a própria Jennie aproxima
ou se distancia de quem está na entrevista, cria uma relação de intimidade com quem vemos na
tela, as histórias que são contadas já não são somente palavras jogadas na frente de uma câmara,
são vivências, histórias de sobrevivência, formações de uma cultura. Ao perceber isso, também vem
à mente como todos esses entrevistados estão de uma maneira confortável em frente ao objeto
que os grava, a câmera, que é um objeto importante nesse processo. A câmera assusta, ainda mais
quando se é entrevistado para um documentário, porém Jennie conseguiu de uma maneira sublime,
encontrar um modo em que a câmera simplesmente fosse o olhar do outro, o outro que precisa
saber dessa história, dessas vivências. É para o outro que todos os entrevistados estão contanto
a história, Jennie também se caracteriza como outro enquanto segura a câmera. Nessa situação,
Penafria relata que:
A câmera não é um mecanismo de alteração de comportamentos; a sua presença torna-se, ao
fim de algum tempo, um mecanismo que facilita a expressão de cada interveniente. Por um
lado, essa facilidade deriva da relação de confiança que o documentarista estabelece com os
intervenientes e, por outro lado, pelo facto de as pessoas estarem de tal modo envolvidas em
determinada situação que tendem a esquecer a presença da câmera. Ou ainda, pelo facto de
as pessoas verem na câmera um meio que lhes permite ter ‘voz’. (PENAFRIA, 2001. p. 5)

É essa voz que nos encanta, que nos hipnotiza, é a voz que merece ser ouvida e que é silenciada,
são suas memórias. A memória, de acordo com Jacques Le Goff (1990. p. 439) “Ela é o antídoto do
Esquecimento. No inferno órfico, o morto deve evitar a fonte do esquecimento, não deve beber
no Letes, mas, pelo contrário, nutrir-se da fonte da Memória, que é uma fonte de imortalidade”.
Ao escutarmos suas memórias, as personagens do documentário encontram uma possibilidade de
escuta que não era dada como existente para esse grupo, e que se tornou possível por conta de um
documentário, que até hoje cria, compartilha e repercute essas vozes, que nesse momento podem
ser ouvidas.
O documentário tem essa possibilidade de dar visão ao que não é visto de uma maneira
diferente dos outros estilos fílmicos, é dentro dele que Jennie encontrou colo para poder mostrar
tudo o que queria mostrar. Ele continua sendo difícil de se fazer, de se conceituar, de se estudar,
mas é um gênero importante para olhares perdidos, vozes não ouvidas, memórias que pairam
pelo espaço, ele é uma das maneiras de fazer com que vejamos e escutemos. A principal tarefa do
documentário é mostrar mundos não vistos, apresentando junto novos modos de visão, mesmo
com as adversidades que poderão aparecer no percurso. Ao fazer o documentário com um ponto
de vista, subjetivamente, está claro que o próprio documentarista, pessoalmente, quer falar algo, se
expressar. E é por meio desse ponto de vista, dessa visão pessoal, que cada filme conversa de uma
maneira diferente com seus espectadores, que tem importante espaço durante todo esse processo
(PENAFRIA, 2001). O documentário não é só feito pelo cineasta, ou pelas identidades em tela, é
também um processo mútuo de troca e partilha com o próprio espectador. O documentário é um
processo, assim como a história e a memória.
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3 COMO ANALISAR
Analisar um filme é desconstrui-lo, esse é o objetivo, experienciar o exercício de “decompor”
algumas cenas, que conectam com o objetivo da pesquisa. Ao analisar desunimos os elementos de
um filme, realizamos uma separação, conforme Penafria:
A decomposição recorre pois a conceitos relativos à imagem (fazer uma descrição plástica
dos planos no que diz respeito ao enquadramento, composição, ângulo,...) ao som (por
exemplo, off e in) e à estrutura do filme (planos, cenas, sequências). O objectivo da Análise é,
então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um determinado filme e propor-lhe uma
interpretação. Trata-se, acima de tudo, de uma actividade que separa, que desune elementos.
(PENAFRIA, 2009, p. 1)

Ao analisar as cenas escolhidas retiradas do filme-documentário, propormos uma
interpretação com relação a questões da representatividade, memória e história. A análise será
realizada a partir da descrição dos fotogramas tirados do próprio filme, com o objetivo de aproximar
a experiência que a visualização da cena em movimento nos proporciona. Partimos da compreensão
que pode ser além de descritiva, como o próprio significado da palavra, mas, também poética. Não
queremos perder a potência visual que o documentário entrega, por meio da análise da imagem, e
consequentemente da análise do próprio filme, podemos realizar isso. Não cabe fazer a crítica do
documentário em questão, pois a crítica avalia, atribui para o filme um juízo de valor, que sempre
está ligado à um fim, objetivo, normalmente sendo ele o tema, a beleza, a fotografia, se o filme passa
verdade. (PENAFRIA, 2009). Portanto, não pretendemos atribuir juízo de valor a obra, e sim analisála de uma maneira descritiva, poética e assimilativa, não esquecendo também dos aspectos formais
do cinema que são de importância para a caracterização de uma análise dentro dessa área.

4 A FANTASIA DE SER
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Imagem 1 – Pepper LaBeija

FONTE: Paris is Burning (1990)

Na Imagem 1 vemos Pepper LaBeija, uma das personagens presentes no documentário. A
câmera não está num close, e sim nos permite ter a visão de alguém que também está na mesma sala
que ela, sentada num sofá ou cadeira, do outro lado, enquanto escutamos Pepper falar. Uma luz de
canto, de um abajur, ilumina a personagem principal da cena de uma maneira que sombras fortes
são projetadas pelos objetos do cenário e da roupa que Pepper usa, tudo isso enquanto ela conta a
realidade dos ball-rooms. Rodeada pelas decorações, troféus, pedaços de tecidos, Pepper conduz
uma conversa serena, rememorando o ball-room e seus participantes. No seu pescoço percebemos
dois colares, um com a letra P, de Pepper LaBeija, e o outro, um crucifixo com a imagem do mártir.
“Those balls are more or less like our fantasy of being a superstar // Esses bailes são mais ou menos
como nossa fantasia de ser um superstar”, diz Pepper LaBeija. É o retrato da fantasia, da ilusão, de
se parecer com algo que não se pode ser.
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Imagem 2 – Grupo de amigos

FONTE: Paris is Burning (1990)

Durante sua fala suas mãos performam na frente da câmera, é como se fossem parte
complementar da sua voz, o olho do espectador tem a tendência a seguir essa dança que ocorre. Ao
falar sobre as outras pessoas que participam dos bailes, Pepper utiliza a palavra “criança”, colocando
ela é no lugar de mãe, ela cuida daqueles que não tem família, que tiveram que escolher em qual
família estar. Durante o voice-over, recebemos na tela imagens do baile em si (Imagem 2), das
pessoas que frequentam aquele lugar, na primeira cena é um grupo de pessoas sobre uma luz verde
baixa que ilumina o movimento dos corpos, e as expressões, alguns sentados, outros de pé.
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Imagem 3 – Preparação no ball-room

FONTE: Paris is Burning (1990)

Na próxima cena (Imagem 3), contra luz, temos a silhueta de uma pessoa se maquiando, seus
cílios cortam essa mesma forma que delimita as bordas da silhueta, ela olha para o espelho enquanto
se produz, no fundo temos o cenário do ball-room, com o palco vazio e luzes coloridas apontando
para diversos lugares. Com o voice-over Pepper afirma que muitos chegam ali passando fome,
mas mesmo assim participam dos bailes, pois é ali que eles podem viver sua fantasia. Viver numa
realidade paralela, um ponto de fuga, uma outra dimensão. A fala de Pepper é um relato, a descrição
de uma experiência, é o ato principal da memória, o comportamento narrativo com relação a sua
função social.
Em sua narrativa Pepper cita como os balls permitem a possibilidade, de quem participa,
de criar sua fantasia, ou de ser “alguém”, como por exemplo uma modelo famosa. É a possibilidade
da representação. A representação nesse caso em seu contexto significante, como um signo,
puramente material, a representação aqui não é uma marca mental, e sim um traço visível e exterior,
de acordo com Tomaz Tadeu da Silva. Seguindo esse pensamento de Tomaz, conseguimos relacionar
a representação com o conceito de identidade e diferença, como no trecho a seguir:
É aqui que a representação se liga à identidade e à diferença. A identidade e a
diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da representação,
assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. É por meio da
representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar
significa, neste caso, dizer: ‘essa é a identidade’, ‘a identidade é isso’. (SILVA, 2000, p. 91)

E é nesse momento em que a representação se liga à identidade e à diferença, que dentro
de um contexto social ela apresenta uma relação de poder. É claro que quem representa e deixa
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representar, socialmente falando, está em cima das relações de poder, e grupos minoritários não
tem essa possibilidade da representação. O ato de realizar uma fantasia dentro do ballroom é a única
maneira que esse “grupo de minoria” encontrou para poder ser representado, se sentir representado,
numa sociedade que retira e controla as identidades, e consequentemente, a representação de
todos. É nesse espaço que eles performam o “ser” uma modelo, “ser” um empresário, “ser” um
militar, identidades e representações não permitidas pela sociedade para esse grupo. Dentro do
ball-room essas pessoas têm uma identidade, fora dele, na sociedade, a identidade é retirada delas,
isso porque, de acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 97), “a identidade está ligada a estruturas
discursivas e narrativas. A identidade está ligada à sistemas de representação. A identidade tem
estreitas conexões com relações de poder.” O ball-room se torna então um espaço de partilha e
conexão, um espaço de representação e performatividade, é um espaço de resistência.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra fílmica Paris is Burning cria possibilidades de representações de corpos e identidades
negligenciados, é pela câmera da cineasta que temos a perspectiva de uma nova visão, de uma escuta
próxima e que dá ouvidos a quem precisa ser escutado. No começo do filme somos apresentados
à uma fala que diz o seguinte: “The balls to us is as close to reality as we’re gonna get to all of that
fame and fortune and stardom and spotlights” (Paris is Burning, 1980, 00:05:20min, 00:05:28min).
O baile, para nós, é o mais próximo à realidade, fama, fortuna, estrelato e holofote, que iremos
chegar.” Essa mesma fala da um panorama do que o filme irá abordar e o que ele quer passar. Um
dos elementos essenciais para a identidade, seja ela individual ou coletiva, é a memória (LE GOFF
1990), que está emaranhada na vivência do grupo que o documentário aborda. É nessa troca que
a representatividade e a possibilidade de um sentimento de pertença, por meio desse grupo, dessa
cultura, são ramificadas para vários lugares, chegando até mesmo nessa pesquisa em processo.
Ao propor uma análise, atualmente, de um filme-documentário produzido nos anos 1980,
em Nova Iorque, publicado em 1990, que conta e documenta a história de várias personagens,
marginalizadas, pertencentes de grupos de minoria social, possibilitamos a visão do filme como
entendimento histórico e além de simplesmente rever essas imagens e analisa-las, relacionamos
com a questão da representatividade e identidade que permeiam toda a produção dessa obra
fílmica, e que foram de extrema importância para a resistência desses grupos que até hoje são
marginalizados e invisibilizados. Analisar aqui é também reviver, construir pontes sobre temas que
devem ser debatidos e lembrados. É sobre resistência.
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OLGA FUTEMMA: DA AUTOBIOGRAFIA AO FILME-ENSAIO
Hanna Henck Dias Esperança1
RESUMO: A partir da apresentação da filmografia de Olga Futemma, curta-metragista brasileira
que atuou entre as décadas de 1970 e 1980, proponho um artigo que examine os traços ensaísticos
e autobiográficos de suas obras, sobretudo em Retratos de Hideko (1981) e Hia sá sá - hai yah (1986),
dois filmes que abordam o conflito geracional entre imigrantes de japoneses no Brasil e seus
descendentes. Sendo ela mesma descendente de imigrantes japoneses, Futemma, como muitos
outros cineastas que vivenciaram uma realidade entre culturas, utiliza de elementos próprios do
filme-ensaio e da autobiografia para discutir o constante processo de construção e desconstrução da
sua identidade como nissei, como o uso do tempo anacrônico para a narrativa, a voz over em primeira
pessoa, a criação de um outro “eu” para representá-la, a narração poética que não tem interesse em
solucionar os dilemas propostos, a variedade de materiais visuais e sonoros, as performances, etc.
Para tanto, os textos de Theodor Adorno (2003), Henri Gervaiseau (2015), Gabriel Tonelo (2017),
entre outros, são algumas referências que podem auxiliar na análise desses elementos dentro das
obras de Futemma.
Palavras-chave: cinema brasileiro; documentário autobiográfico; filme-ensaio; Olga Futemma.
Introdução
No Brasil, a abertura política desde o final dos anos 1970 e o término de uma ditadura militar
longa e violenta possibilitaram que discussões até então ou censuradas pelo regime, ou delegadas
ao segundo plano pela esquerda retornassem à superfície. O cinema, de forma geral, articula-se
aos movimentos sociais, em que a denúncia das condições dos trabalhadores rurais, da criança
abandonada, das comunidades periféricas, dos negros e dos homossexuais são algumas pautas que
tomam fôlego nos filmes desse período. No âmbito do documentário, surge a necessidade de tocar
nas problemáticas e também nas articulações políticas desses movimentos, de vozes invisibilizadas
e oprimidas. Assim, mais do que um ponto de vista externo aos grupos apresentados, os filmes do
período buscam relações dialógicas em vez de relações afirmativas e totalizantes, e têm a proposta
de dar voz às vivências coletivas. Ismail Xavier reflete sobre esse comportamento em alguns
documentários das décadas de 1970 e 1980, chamando-os de “cinema da voz do outro”, onde a
preocupação primordial era “fazer a defesa da diferença em contraposição à explicação que, do
exterior, venha impor um sentido às vivências.” (XAVIER, 2001, p. 101)
Diante desse cenário de afirmação das diferenças com o intuito de visibilização do outro, Olga
Futemma se destacou ao realizar dois documentários bastante singulares nesse sentido, ainda que
suas obras tenham encontrado pouco espaço nos estudos do cinema brasileiro: os curtas-metragens
Retratos de Hideko (1981) e Hia sá sá – hai yah (1985). Neles, o ponto de partida é uma narrativa
1
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centrada na vivência individual da diretora em relação ao conflito entre as diferentes gerações
de imigrantes japoneses e seus descendentes, utilizando de uma grande variedade de elementos
fílmicos que se aproximam tanto do documentário autobiográfico quanto do filme-ensaio.
Bertrand Lira (2017) e Gabriel Tonelo (2017) identificaram o curta paraibano Sagrada família
(Everaldo Vasconcelos, 1981) como um possível pioneiro do documentário autobiográfico no Brasil
ou uma “experiência predecessora da noção de autobiografia no documentário brasileiro” (TONELO,
2017, p. 47), que só seria popularizada efetivamente tanto na crítica quanto no meio acadêmico
a partir dos anos 2000 com filmes como Um passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2001) e 33 (Kiko
Goifman, 2002). De acordo com Tonelo, apesar dos filmes autobiográficos se caracterizarem por
uma extensa variedade estilística e narrativa, eles compartilham alguns pontos comuns:
Nestes filmes, o diretor assume-se como uma força argumentativa, pessoalizada, que pode
configurar-se como personagem e que cuja densidade dentro da narrativa fílmica é, ora mais,
ora menos, acentuada. A ideia de autobiografia pode perpassar um desdobramento temático
desenvolvido pelo cineasta no que toca aspectos de sua vida como “indivíduo”: aspectos
de sua vida doméstica, privada. Em outras palavras, é comum que em documentários que
enxergamos como autobiográficos, passemos a conhecer a relação do diretor com algum
aspecto de sua vida individual, para além de entrarmos em contato com sua sensibilidade
“artística” cristalizada na narrativa cinematográfica. (TONELO, 2017, p. 29)

Considerando essas características, propomos compreender também como experiências
predecessoras do documentário autobiográfico no Brasil os filmes de Olga Futemma, a fim de dar
reconhecimento a suas obras singulares. Apesar de Retratos de Hideko e Hia sá sá – hai yah serem
suas realizações mais explicitamente autobiográficas e de cunho ensaístico, gostaria de apresentar
e discutir neste artigo a trajetória completa de Futemma como diretora, já que, como pretendemos
demonstrar, seus outros filmes, ainda que mais timidamente, também usam de elementos que se
relacionam às características presentes tanto na autobiografia quanto no filme-ensaio.
Olga Futemma, cineasta
Apesar da curta carreira como cineasta entre os anos 1970 e 1980, Olga Futemma realizou
filmes que se distinguiram do contexto cinematográfico em termos de linguagem e temática.
Nascida em São Paulo, Futemma é filha de imigrantes japoneses. De acordo com a diretora, em
entrevista concedida a Karla Holanda (2020), seus pais vieram do arquipélago de Okinawa, a 600
km do Japão: “é uma cultura muito singular, muito diferente da japonesa. [...] Durante muito tempo,
fiquei um pouco perdida entre três culturas: a okinawana, a japonesa – que é o que se supunha que
eu tinha que fazer de conta que eu era – e a brasileira.” (FUTEMMA apud HOLANDA, 2020, p. 173)
A característica entre culturas que compõe a identidade de Futemma se estabelecerá como ponto
chave de suas realizações, sobretudo em Retratos de Hideko e Hia sá sá – hai yah.
Futemma entrou para o curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA/USP) em 1971. Em 1974, ano em que se formou, dirigiu seu primeiro filme, o
curta-metragem Sob as pedras do chão. O documentário, como podemos observar pela sua sinopse2,
tem como temática o bairro da Liberdade em São Paulo, composto em sua maioria por imigrantes
japoneses. O filme discute como o encontro entre a cultura japonesa e a brasileira se dá nesse espaço,
2

Não foi possível encontrar uma cópia do filme para visualização.
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em que ao mesmo tempo que a tradição oriental sobrevive no cotidiano, também se expressam
adaptações comportamentais. Assim, a estreia de Futemma no cinema já propõe uma discussão
acerca do deslocamento entre culturas que ela mesma sentia e que se repetirá nas suas próximas
obras. Essa discussão, entretanto, não é voltada para o âmbito individual da diretora, mas para a
figura coletiva do imigrante japonês e seus descendentes, em que a Liberdade se torna o lugar onde
a identidade intersticial desse grupo é manifestada.
Nesse sentido, ainda que o documentário não seja explicitamente autobiográfico, de modo
que não há uma transposição da vida privada da diretora para a diegese do filme, ele já carrega
aspectos da vivência de Futemma, tanto pela sua relação pessoal com a cultura japonesa e a
brasileira, como também pelo fato do filme não se concentrar em um espaço geográfico qualquer,
mas em um que está intimamente ligado à história particular da realizadora. Em entrevista
mencionada anteriormente, Futemma reconta como o bairro da Liberdade foi parte central da sua
infância e da sua formação cinematográfica, em que os cinemas japoneses ali localizados integravam
o lazer familiar e foram responsáveis pelo seu contato com a cinematografia japonesa: “eu vi tudo:
Kobayashi, Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, comédias dessas bem tolas, filmes de gângsteres, mulheres
fatais... todo o meu imaginário sempre foi povoado de personagens do cinema japonês. [...] o nosso
lazer era na Liberdade.” (FUTEMMA apud HOLANDA, 2020, p. 174-175) É, portanto, também
significativo que o cinema seja justamente a ponte que conecta o cotidiano brasileiro de Futemma
ao imaginário japonês, já que é por meio dele que a diretora também irá conectar os dois polos.
Já em 1978, Futemma dirigiu com Renato Tapajós o documentário Trabalhadoras metalúrgicas3.
O filme foi encomendado pelo Sindicato dos Metalúrgicos e tem como foco a luta pela igualdade
salarial das mulheres trabalhadoras. Além dessa discussão, que é feita através de entrevistas com
operárias, líderes sindicais e uma narração em voz over da própria Futemma, o curta-metragem
também registra o I Congresso da Mulher Metalúrgica de São Bernardo e Diadema. Ainda que
Trabalhadoras metalúrgicas não toque nas relações culturais entre Brasil e Japão ou mesmo se
relacione com o universo social e econômico da diretora, é possível colocar alguns dos elementos
do documentário em diálogo com o filme-ensaio e ressaltar a maneira pela qual Futemma tende a se
inserir em suas obras.
Nesse filme, a voz over da diretora poderia ser caracterizada como uma “voz de Deus”,
definida por Bill Nichols (2010) como uma locução que é feita por um narrador anônimo, que
descreve a situação do documentário, apresenta argumentos e, por vezes, propõe soluções, com o
objetivo principal de transmitir “um ponto de vista pronto; com o qual se espera que concordemos.”
(NICHOLS, 2010, p. 78) Assim, a voz de Futemma em Trabalhadoras metalúrgicas é desprovida de
pessoalidade e tem a finalidade principal de informar um breve histórico da condição precária
da mulher operária desde as primeiras fábricas no Brasil. Entretanto, mesmo que a voz de Deus
seja uma narração considerada mais tradicional no campo do documentário, acreditamos que
existe uma ruptura de linguagem em seu filme com Tapajós, em que o narrador de “voz masculina
profissionalmente treinada” (NICHOLS, 2010, p. 142) é substituído pela voz feminina de Futemma, de
forma a articular a própria temática do filme com a escolha de quem narra. Ainda dentro dessa lógica,
também poderíamos dizer que a presença da voz de Futemma não deixa de ser uma materialização
3
O documentário Trabalhadoras metalúrgicas (Olga Futemma e Renato Tapajós, 1978) pode ser visualizado
integralmente através do link: https://bit.ly/trabalhadorasmetalurgicas. Acesso em: 25 de outubro de 2021.
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diegética da sua posição enquanto diretora do filme. Karla Holanda (2015), em um comparativo
entre os primeiros documentários dirigidos por mulheres e os documentários contemporâneos, vê
um avanço na incorporação cada vez maior da voz feminina nos filmes. Para a autora, o feminismo
dos anos 1960 e 1970 encorajou um caráter autobiográfico nessa produção recente, em que “a voz
das diretoras está em primeiro plano e não se retrai diretamente”. (HOLANDA, 2015, p. 357) A ideia
de uma voz feminina que não se retrai é interessante para discutir essa característica como uma
afirmação de autoria mais explícita em obras dirigidas por mulheres – incluindo, aqui, os filmes de
Olga Futemma – dando ao uso da voz over um sentido político e transgressor de legitimação da
própria existência no meio cinematográfico.
Ainda a respeito de Trabalhadoras metalúrgicas, vimos como a narração do filme, à parte de
ser feita por uma voz feminina, se enquadra aos moldes do documentário tradicional. O uso de
entrevistas “cabeças falantes” e de uma montagem que tende a sempre exemplificar aquilo que
está sendo dito, são alguns elementos que corroboram uma caracterização tradicional do curtametragem como um todo. No entanto, existem momentos em que essa mesma montagem, que não
coincidentemente é assinada pela própria Futemma, se mostra menos expositiva e mais simbólica.
No palco do evento, por exemplo, um homem começa a discursar sobre a importância da participação
das mulheres no congresso, mas seu argumento não se completa, sendo interrompido por um fade
out. A fala é substituída pela voz de uma metalúrgica, que fala, nos próprios termos, a mesma coisa.
O filme então se encaminha para o fim, com uma imagem que mostra Lula, na época presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, discursando, mas sem que possamos
ouvi-lo. Em vez disso, é a fala da operária que continua encobrindo o som. Mais uma vez se cria
o subtexto, que advoga pela experiência feminina como protagonista do movimento. Cabe, aqui,
trazer uma citação de Theodor Adorno à propósito do ensaio literário, em que escreveu:
O ensaio tem a ver, todavia, com os pontos cegos de seus objetos. Ele quer descavar, com
os conceitos, aquilo que não cabe em conceitos, ou aquilo que, através das contradições em
que os conceitos se enredam, acaba revelando que a rede de objetividade desses conceitos é
meramente um arranjo subjetivo. (ADORNO, 2003, p. 44)

Assim, ainda que a montagem de Futemma não carregue nada de transgressor, a codiretora
não deixa de utiliza-la como método de exploração de facetas menos óbvias do seu objeto, em que
os “pontos cegos” que, no caso do filme, se traduz como a invisibilidade feminina no movimento
operário e a desigualdade dos gêneros, são descavados. E é de uma posição subjetiva, que não deixa
de vir da posição de mundo de Futemma como mulher, que esses lugares são invertidos, em que ela
passa a palavra para as próprias metalúrgicas, colocando-as como líderes possíveis, tanto no âmbito
mais reduzido do congresso, quanto no mais amplo da luta sindical.
Depois de Trabalhadoras metalúrgicas, Futemma realizou Retratos de Hideko (1981), curtametragem que aborda, através de quatro gerações de mulheres japonesas, a relação da diretora
com a própria cultura e as várias dimensões que essa relação implica, passando por temáticas como
a ocidentalização, a identidade, o vínculo e as diferenças com as mulheres mais velhas. Retratos se
inicia com a imagem de uma mulher vestida com os trajes e a maquiagem que nos remetem à figura
da gueixa. A primeira voz que ouvimos é a de Futemma, atrás da câmera. Como entrevistadora, ela
pergunta para a artista se nasceu no Brasil, ao que ela responde que sim. Logo depois, Futemma
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pergunta como se sente vestida daquele jeito. “Um pouco de medo e feliz ao mesmo tempo”,
responde. A imagem então congela, e a tela é recortada em um pequeno retângulo, emoldurando
o rosto da entrevistada. Junto a essa imagem, ouvimos Futemma novamente, mas dessa vez em
voz over. Não mais na posição de entrevistadora, ela agora fala conosco, espectadores, sobre a sua
vontade enquanto diretora naquele filme: “Eu não quis fazer um filme sobre a mulher japonesa, suas
filhas, suas netas. Eu quis apenas desenhar seus retratos. Este é um filme de retratos.”
Futemma, consciente da ruptura que faz, nos chama a atenção para ela. Abre seu filme com
uma entrevista, um jogo simples de perguntas e respostas que geralmente marca o documentário
tradicional. A imagem congelada nos pega de surpresa, assim como a voz over, que nos sugere que
esse não é um documentário tradicional, não é um filme “sobre a mulher japonesa” e suas diferentes
gerações, mas um filme no qual Futemma elabora retratos e mostra seu olhar em relação a essas
mulheres. Assim, no momento que irrompe a primeira voz over de Futemma em Retratos de Hideko,
notamos uma grande carga reflexiva no discurso, que subverte, tanto através da montagem quanto
do texto, as expectativas do espectador, suspendendo o fluxo de um mecanismo característico do
documentário tradicional para discutir as problemáticas da representação. Ao optar por não falar
“sobre” a mulher japonesa e sim como ela, enquanto diretora e descendente de japoneses, gostaria
de representá-la, Futemma também questiona a forma pela qual essa mulher geralmente aparece
no imaginário ocidental. O comentário realça, portanto, que o filme é resultado de uma construção.
É nesse sentido reflexivo que Retratos se aproxima da forma ensaística. Henri Gervaiseau (2015),
ao discutir os ensaios de Michel de Montaigne através de autores como Jean Starobinski e Pierre
Glaudes, destaca o aspecto reflexivo do ensaio, em que ao objeto não é dada uma característica de
verdade absoluta, mas de uma verdade que é construída através da experiência particular de quem
escreve:
Como observa Glaudes, em Montaigne a busca da verdade é incessantemente remetida a uma
existência particular e a uma experiência vivida na duração. [...] o ensaio permite associar o eu
ao nós, e pensa-lo dentro de uma textura de interlocução. Do mesmo modo, o ensaio adquire
uma dimensão cívica, almeja o conjunto da comunidade, oferece uma mediação cultural, ao
vincular os grandes saberes particulares às grandes questões éticas, estéticas ou políticas.
(GERVAISEAU, 2015, p. 96)

Da mesma forma, a voz over de Futemma cria um discurso sobre seu objeto que está
intimamente ligado tanto à sua existência particular, que também se conecta a uma vivência
coletiva como mulher descendente de japoneses, como à sua experiência enquanto no processo
de construção do próprio filme. Sobre o vínculo com o ensaio, poderíamos dizer que narração da
diretora ainda carrega outras características similares, sobretudo na forma como o texto é escrito
e narrado. De qualidade poética e digressiva, Futemma escolhe elementos da sua memória afetiva
e pessoal para compor a narrativa, como é o caso do momento em que, em voz over, ela se dirige
diretamente às mulheres da primeira geração, como em uma carta: “Tieko, Ana e Tioko. Tanto
falaram de vocês como quem descreve figurinhas fora da vida. O culto às tradições, a forma de dizer
boa sorte e um feliz ano novo, a presença constante do trabalho, os códigos, a esperança para os que
virão.” Existe, portanto, uma subjetividade de Futemma atravessada pela sua experiência pessoal que
marca presença nessa fala, ao evocar nomes que nós, como espectadores, desconhecemos, mas que
pertencem à intimidade familiar da diretora. Além disso, Futemma não oferece uma caracterização
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generalizada e sociológica a respeito da mulher japonesa, mas sim um recorte de características que
habitam seu imaginário e sua memória.
Ainda que Futemma extraia da vida real os elementos do seu texto, ele não deixa de ser
uma dramatização da realidade, envolvendo aí certo vínculo com a ficção. Essa ficção, entretanto,
também não remete a um mundo imaginário, mas a “um espaço intelectual onde as ideias são, por
assim dizer, colocadas em cena, em sua tensão dramática assim como em suas metamorfoses.”
(GERVAISEAU, 2015, p. 111) A ideia do ensaio ligado à ficção através da elaboração de tensões
dramáticas dentro da narrativa também está presente em outras partes de Retratos de Hideko.
Em diversos momentos do filme, a montagem alterna duas performances musicais: em um palco,
a mulher vestida de gueixa do início do documentário realiza uma dança de movimentos sutis e
contidos, ao som de uma delicada música tradicional japonesa. Depois, nesse mesmo palco, vemos
uma outra mulher, aparentemente mais jovem, performando uma dança moderna, de movimentos
bruscos e frenéticos. Ao contrário da primeira artista, que tinha o cabelo preso e arrumado, e usava
diversas peças tradicionais japonesas na sua vestimenta, a jovem usa apenas um vestido simples
de cor bege e transparente. Futemma elabora, portanto, essas duas cenas de elementos quase
que opostos e as alterna para dissertar a respeito das diferenças entre as gerações de mulheres
japonesas. Podemos dizer, ainda, que as performances de dança presentes em Retratos de Hideko
não são inteiramente estranhas ao contexto narrativo do documentário, já que ambas as dançarinas
são entrevistadas pela diretora em determinado momento. Assim, as performances poderiam ser
lidas como um registro da profissão de cada uma, complementando seus depoimentos. A repetição
das cenas, o uso da montagem paralela e a construção do plano, entretanto, nos apontam para um
significado menos objetivo dessas ações em que, assim como nos ensaios audiovisuais, formam a
“base da composição poética de figuras de pensamento que estas obras propõem.” (GERVAISEAU,
2015, p. 115)
Ainda que Retratos se aproxime mais do ensaio, existem algumas características
autobiográficas que perpassam o filme de Futemma e que valem a pena serem ressaltadas. Para
Tonelo (2017), o documentário pode estabelecer uma relação autobiográfica quando expõe:
seus laços familiares, tanto no que diz respeito à sua família imediata (esposa, esposo, filhos)
ou em relação à memória familiar (pais, avôs, avós); questões da relação entre o cineasta
e sua própria etnia [...] e, ainda, uma forte posição personificada e subjetiva no que toca o
desenvolvimento intelectual e analítico deste cineasta em relação a algum assunto do mundo
“social” – posição esta que pode, eventualmente, adquirir um caráter mais aprofundado de
autorrepresentação. (TONELO, 2017, p. 29)

Nesse sentido, Futemma entrevista a tia-avó, relacionamento que é explicitado por ela
mesma no momento da entrevista, chamando-a de obasan. Em voz over, cita nomes que parecem
participar do seu cotidiano familiar e íntimo, explorando os aspectos da sua memória afetiva em
relação a eles. Além disso, a diretora se posiciona ativamente no que concerne o seu entorno social,
em que as temáticas da identidade nissei e da imigração japonesa, apesar de amplas, são colocadas
como discussões que perpassam a subjetividade particular de Futemma. Hia sá sá – hai yah (1985),
seu próximo filme, trabalha essas questões de forma mais complexa e extensa ao expandir o recorte
do seu objeto. Não mais focado nas gerações de mulheres japonesas, o curta-metragem expõe as
relações ambíguas que os descendentes de Okinawa, homens e mulheres, têm com a sua cultura

375

de origem, a japonesa e a okinawana, e a cultura ocidental na qual estão imersos agora. Futemma,
que também compartilha dessa mesma origem, busca recontar a trajetória de seus antepassados e
também registrar onde ela ainda se faz presente. Ao mesmo tempo, mostra a desconexão cada vez
mais intensa dos descendentes jovens com a cultura okinawana. Assim, o filme utiliza de diversos
recursos já presentes em Retratos de Hideko para fazer associações semelhantes, como, por exemplo,
a própria voz over da diretora, que também é marcadamente poética e digressiva, a presença da
dança e da montagem com significados simbólicos, as relações dicotômicas da imagem, a temática
das gerações, as relações familiares e de memória.
Como vimos, algumas dessas características estão inseridas no âmbito do ensaio, mas em
Hia sá sá – hai yah esse vínculo é levado além. Aprofundando a questão de uma identidade que se
estabelece entre três culturas, Futemma utiliza de uma narrativa muito mais fragmentada, além de
uma maior variedade de elementos visuais e sonoros, compondo uma estrutura fílmica complexa
e, por vezes, enigmática. As imagens não são associadas de forma contígua ou criando significados
imediatos, mas se articulam como um quadro que precisa ser visto de longe, em sua totalidade,
enquanto a montagem e a própria construção do plano constantemente remetem ao ato de memória.
Essas são algumas “matérias de expressão” as quais Gervaiseau (2015) atribui como específicas do
ensaio audiovisual, em que uma “grande liberdade preside tanto nas escolhas do modo de aparição
de cada uma dessas matérias de expressão quanto nas escolhas de suas diferentes modalidades de
articulação.” (GERVAISEAU, 2015, p. 115)
É o caso de duas imagens que aparecem ao longo do filme: a primeira é um plano bem próximo
de chamas intensas do fogo; a segunda é uma forte queda d’água. Esses dois elementos são bastante
conhecidos por suas representações simbólicas, compondo os cinco elementos da filosofia budista.
O fogo tem como característica o ímpeto e a motivação, portanto, poderíamos interpretar como
um elemento representativo da primeira geração de imigrantes okinawanos que, ao deixarem
a terra natal, demonstraram coragem e determinação. Já a água poderia representar a geração
mais nova, os descendentes de okinawanos, justamente por serem mais maleáveis e adaptáveis à
cultura ocidental. Mais tarde, porém, veremos diversas vezes a imagem de um metal em processo
de liquefação. Essa técnica, que envolve o superaquecimento do metal (fogo) até que atinja o ponto
líquido (água), sugere a junção das duas gerações, das duas culturas, que, ao fim, se transformarão
em um elemento muito mais forte. Assim, a nossa compreensão enquanto espectadores não é
imediata, mas uma que se desenvolve ao longo e juntamente com o filme.
Em 1989, Futemma realizou Chá verde e arroz4, o último filme e a primeira ficção de sua
carreira como cineasta. Falado quase que inteiramente em japonês, a narrativa se passa no final
da década de 1950, quando um cinema ambulante japonês visita uma cidade do interior de São
Paulo. Todo o acontecimento, da montagem da tenda à exibição do filme, transcorre a partir da
perspectiva de um menino chamado Jo. Ao comentar sobre a primeira realização de Futemma, o
curta-metragem Sob as pedras do chão, destacamos que, apesar do filme não ser um documentário
autobiográfico, muitos elementos da vida pessoal da diretora o perpassavam, principalmente a sua
relação com o bairro da Liberdade, lugar onde entrou em contato com a cinematografia japonesa.
4
Chá verde e arroz (Olga Futemma, 1989) está disponível para visualização no site do Museu da Imagem e do
Som (MIS-SP): https://bit.ly/34vmDU8. A versão com legendas em português, mas de qualidade de imagem precária, se
encontra no Youtube: https://bit.ly/3lGCx4M. Acesso em: 25 de outubro de 2021.
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Em Chá verde e arroz, é possível perceber uma repetição das temáticas, mas agora os aspectos da
vivência particular de Futemma são trabalhados no âmbito da ficção, em que o amor e o fascínio
pelo cinema são manifestados em Jo, um personagem fictício que remeteria a um “eu” passado de
Futemma. Aqui, há uma homenagem a esse momento de iniciação cinematográfica e, ainda, não de
qualquer cinema, mas o japonês. Não coincidentemente, o título do curta é uma referência ao filme
O sabor do chá verde sobre o arroz (1952), de Yasujiro Ozu.
Através desse breve panorama da carreira de Olga Futemma, podemos perceber como a
experiência individual da diretora, atravessada pelo seu sentimento entre culturas, foi algo constante
em todos os seus filmes. É particularmente interessante que Futemma tenha escolhido, no contexto
apresentado das décadas de 1970 e 1980, privilegiar uma vivência pessoal para tratar de suas
temáticas. Essa vivência, entretanto, nunca foi centrada exatamente no “eu”, mas sempre em relação
com o mundo – das trabalhadoras metalúrgicas aos imigrantes okinawanos – e em posicionamento
frente a ele, já que, como escreveu Adorno sobre o ensaio, a relação com a experiência é também
“uma relação com toda a história”. (ADORNO, 2003, p. 26)
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MULHERES, TRÂNSITOS E PERTENCIMENTO: ANÁLISE DE UMA
GEOGRAFIA DAS DESIGUALDADES (2019), DE DAY RODRIGUES
Karolyne Mendes Gomes 1
Gabriela Santos Alves 2

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar as estratégias técnicas, estéticas e de ressignificação
da ação feminina nos espaços urbanos das cidades brasileiras, apoiando-se no quadro teórico da
teoria feminista contemporânea e tendo como objeto de estudo e de análise o documentário Uma
geografia das desigualdades (2019), de Day Rodrigues, com realização da Oxfam Brasil. A obra
aborda como as delimitações de território dos grandes centros urbanos refletem e reforçam cada
vez mais a exclusão social. Nesse cenário, as mulheres negras e não negras se encontram vulneráveis
e em situação de exclusão, principalmente quando transitam nos espaços urbanos, em que seus
corpos deixam de serem seus para serem coletivos, para o deleite do olhar do outro. A metodologia
utilizada será a da análise fílmica e visa-se, também, expor a ação do cinema enquanto ferramenta
de debate sobre questões de gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Cidade; documentário; teoria feminista.
MULHERES E CIDADE
Dados do Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha de 2019, apontam que a cada
7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física, a cada 1,4 segundo uma mulher é vítima de
assédio, a cada 1,5 segundo uma mulher é assediada na rua e 6,9 segundos uma mulher é vítima de
perseguição.
Em 2019, a pesquisa Viver em São Paulo: Mulher, realizada pela Rede Nossa São Paulo,
revelou que na cidade de São Paulo, mais de 3 milhões de mulheres, equivalente a 63%, já sofreram
algum tipo de assédio. Das mulheres participantes da pesquisa, 41% já receberam agressões verbais,
39% receberam assobios e 22% receberam comentários negativos sobre sua aparência.
Em pesquisa divulgada pelo IPEA em 2020, os dados revelam que mulheres negras são
as principais vítimas de assédio ou agressão nas cidades brasileiras. 46,7% das mulheres negras
entrevistadas, equivalente a 284.434, foram agredidas em local público. O Anuário Brasileiro de
Segurança Pública de 2019, que apresenta dados de 2018, revela que de 66.041 casos de violência
sexual registrados, 50,9% dos assédios foram cometidos contra mulheres negras.
Diante dos altos índices de violência contra mulher nos espaços públicos, a Lei 13.718 de
2018, publicada em setembro de 2018, incluiu no rol dos crimes contra a Dignidade do Código Penal
1
Mestranda em Comunicação e Territorialidades, Universidade Federal do Espírito Santo. Realizadora
audiovisual. mendeskarolyne@gmail.com.
2
Orientadora do trabalho. Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pósgraduação em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (PósCom/UFES). Pós doutora
em Comunicação e Cultura (Eco/UFRJ). Realizadora audiovisual. E-mail: gabriela.alves@ufes.br.
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o crime de importunação sexual que define como crime o “ato de praticar contra alguém, e sem sua
anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.
Entende-se que o funcionamento da sociedade patriarcal é uma das ferramentas do
patriarcado, por sua vez compreendido como uma estrutura social e cultural excludente e que
constrói práticas cotidianas a fim de favorecer sua perpetuação, e por consequência, as relações
desiguais entre os gêneros, estabelecidas muitas vezes a partir de situações de violência, física e/ou
simbólicas, contra as mulheres. Na luta pelo fim dessas desigualdades e discriminações, o feminismo
e a teoria feminista constroem-se como um empenho ético e um movimento social que objetiva
evidenciar as múltiplas formas em que essas práticas, ao que comumente chamamos de machismo, se
entrelaçam e se reforçam mutualmente: leis, costumes, universo simbólico, instituições, categorias
conceituais, organização econômica, mensagens midiáticas, novelas, filmes e etc (MONTEIRO,
NAVARRO, 2002). O feminismo é, portanto, a luta por um direito humano universal e a teoria
feminista uma proposta teórica dentro dos estudos de gênero que busca elencar objetos e propor
reflexões sobre temas ligados às desigualdades e discriminações sofridas pelas mulheres, na busca
por igualdade de gênero.
Aliado ao movimento feminista, o cinema documentário é uma importante ferramenta para
o debate e enfrentamento à violência de gênero no território urbano. O filme Uma Geografia das
Desigualdades, de Day Rodrigues (2019), trata de como o espaço urbano pode ser hostil. Um espaço
muitas vezes buscado como oportunidade, é um território perigoso para grupos marginalizados,
principalmente mulheres. A obra aborda como as delimitações de território dos grandes centros
urbanos refletem e reforçam cada vez mais a exclusão social e propõe discussões sobre o assunto
a partir das vivências e questionamentos de personagens que vivem a cidade, como Joice Berthi,
mulher negra, arquiteta e urbanista.
O documentário aborda ainda como as relações de poder se dão no âmbito coletivo e de
que maneira isso afeta os grupos marginalizados, fazendo recorte de mulheres. Nesse cenário, as
mulheres negras e não negras se encontram vulneráveis e em situação de exclusão, principalmente
quando transitam nos espaços urbanos, em que seus corpos deixam de serem seus para serem
coletivos, para o deleite do olhar do outro.
O documentário, o gênero da obra em questão, ao mesmo tempo interroga e desloca o nosso
olhar sobre a cidade, fazendo reconhecer que não há “a cidade”, mas “cidades” cada vez diferentes
(OLIVERI, 2007 apud QUERIEN, 2001).
ANÁLISE FÍLMICA
Estratégias técnicas e estéticas
A escolha pelo gênero documentário já é uma escolha técnica importante para o debate
apresentado. Para Silvana Oliveri (2007), os documentários estabelecem uma relação mais direta e
imediata com o mundo em que vivemos do que a ficção, e desde os primórdios retratam as cidades,
abordando a variedade dos aspectos da vida urbana. O retrato das cidades pelo documentário
nos leva a enxergar esse território por outra ótica, levando ao questionamento e olhar crítico. O
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documentário se inicia com a narração de Day Rodrigues e uma tela preta com a data e, em seguida,
há um plano com tilt apresentando o espaço urbano que será retratado: espaço esse que, ao mesmo
tempo que se mostra como um lugar de oportunidades, pode ser intimidador. A escolha estética de
iniciar o filme desta forma já aproxima o espectador para o assunto que será tratado durante todo
o filme. Posteriormente, é possível ver Joice Berthi, arquiteta e urbanista negra, a personagem que
acompanhamos durante todo o filme. Joice é apresentada caminhando pela cidade com Day, numa
conversa, enquanto discutem as desigualdades das cidades. A escolha de fazer essa apresentação
com a câmera na mão também proporciona uma experiência mais próxima entre o espectador e a
obra.
Numa tela preta, os questionamentos de Berthi aparecem em lettering e sua fala em
off, conforme a Figura 1. Esta escolha técnica aparece como forma de voltar toda a atenção do
espectador para a importância daquela fala.
Figura 1 - Fala da personagem Joice Berthi.

Fonte: RODRIGUES, 2019.

De acordo com Harvey (2004):
O direito à cidade “não pode ser concebido como um simples direito de visita a ou um retorno
às cidades tradicionais”. Ao contrário, “ele pode apenas ser formulado como um renovado e
transformado direito à vida urbana”. A liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um
direito de acesso àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o
desejo de nossos corações.

A escolha das personagens e o recorte da locação fazem parte de estratégias técnicas e
estéticas. O tema denso tratado no filme é posto em evidência ao usar closes para prender a atenção
do espectador. O diálogo que se dá entre Joice e Day caminhando pela cidade, demonstra que
aquele espaço que está sendo ocupado por elas, que aquele espaço também as pertence, conforme
as Figuras 2 e 3.
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Figura 2 - Joice e Day caminham pela cidade.

Fonte: RODRIGUES, 2019.

Figura 3 - Close de Joice.

Fonte: RODRIGUES, 2019.

A montagem do filme é construída pelas falas de Joice, Day e imagens da cidade de São Paulo.
A escolha em deixar falas dos bastidores também reforça o convite à aproximação. Oliveri (2007
apud COMOLLI, 1997) sugere que “o cinema seria uma das melhores ferramentas para duvidar da
realidade das coisas que se expõe ao olhar”. O que se propõe é o questionamento pelo olhar através
do documentário.
A narração de Day Rodrigues traz relatos de experiências pessoais, como a sua chegada a São
Paulo, e traz o conceito de “uma geografia das exclusões”. Haesbaert (2003) destaca a importância
de nunca se analisar o território como espaço neutro, mas sim enquanto lócus de constante disputa
de poder seja sob uma perspectiva de TERRA (TERRITORIUM), onde predomina a dominação
de natureza jurídico-política do uso do recurso “terra” para fins de reprodução econômica; seja
sob uma concepção de TERROR/ATERRORIZAR (TERREO/ TERRITOR), onde é visto como
instrumento de imposição de terror/medo dos atores hegemônicos aos atores hegemonizados e,
consequentemente, menos influentes.
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Joice levanta questionamentos acerca do conservadorismo como ferramenta de manutenção
de práticas de exclusão, sendo a lógica do pensamento brasileiro. “Ser uma mulher negra que
contesta essas frentes é também jogar na cara das pessoas o conservadorismo aberto tal qual ele é”,
diz Joice. Hooks (1992) em seu texto “O olhar opositor” diz que o olhar é algo político e poderoso.
Subordinados nas relações de poder, aprendem pela experiência que existe um olhar crítico, aquele
que “olha” para registrar, aquele que é opositor.
Diz Ribeiro (2017, p. 37):
Existe um olhar colonizador sobre os nossos corpos, saberes e produções, e para além de
refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. De modo geral, diz-se que a
mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse
se opondo, fosse o outro do homem, aquela que não é homem.

Joice diz que vivemos em um modelo de poder excludente, que nasceu para privilegiar uns
e apagar outros. A partir de uma perspectiva racial, Joice e Day fazem o questionamento sobre
privilégios. “Privilégio é algo que você dá para uma pessoa que torna a vida dela mais fácil […] Você
ter uma cor de pele que favorece pra você todos os caminhos e todas as coisas que você quiser fazer.”
O filme finaliza com uma fala potente de Day Rodrigues: “Assim aos nossos olhares marcados
pela racialidade imposta, como ensinam nossas ancestrais, sejamos marcadas pelas nossas práticas:
da dor à cura”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que o funcionamento desta sociedade patriarcal se dá pela manutenção das
práticas do patriarcado, silenciamento das mulheres e o conservadorismo como pretexto para
as interdições das ações femininas nos espaços públicos. Os altos índices de violência contra a
mulher no Brasil, principalmente contra mulheres negras, acendem o alerta para haja o debate e o
entendimento de formas de como combater este problema.
O embasamento na teoria feminista nos possibilita a abordagem de pautas pertinentes às
discussões. Neste contexto, o cinema de documentário surge como potencialidade narrativa para
promover e democratizar os debates sobre o direito e vivência das mulheres à cidade, uma vez que
o audiovisual é uma ferramenta acessível à diversos públicos.
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REPRESENTAÇÃO E AUTORIA FEMININAS EM “TENTEI”, DE LAÍS MELO
Ana Pellegrini Costa1
RESUMO: O trabalho proposto visa realizar a análise fílmica da obra “Tentei” (2017), dirigida por Laís
Melo, e que foi vencedora dos prêmios de melhor curta-metragem, melhor fotografia e melhor atriz
no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2017. A abordagem se dará a partir das proposições
de análise fílmica de Manuela Penafria (2009), compreendendo uma metodologia composta de
duas etapas: 1) decomposição da obra; e 2) relações entre os elementos decompostos. Além disso,
a apreciação objetiva estabelecer paralelos entre o conteúdo fílmico e questões relacionadas às
teorias feministas do cinema, perpassando os conceitos de representação e autorias femininas
trazidos por autoras como Laura Mulvey (1983), Ana Catarina Pereira (2016), Karla Holanda (2017)
e Ella Shohat (2006). Por conseguinte, a escolha do curta-metragem a ser estudado se dá a partir
de uma compreensão crítica do cinema, entendendo a diretora Laís Melo como uma significativa
construtora de sentido, ao realizar uma obra que coloca a mulher em primeiro plano, destacando
sua subjetividade, seus conflitos, forças e contradições.
PALAVRAS-CHAVE: Autoria feminina; Filme feminista; Representação feminina no cinema; Cinema Paranaense; Tentei.

Introdução

O presente artigo toma como ponto inicial de discussão o curta-metragem paranaense Tentei
(2017), dirigido por Laís Melo, e suas convergências com as teorias feministas do cinema, particularmente as seguintes premissas: 1) autoria feminina; 2) filme feminista; e 3) representação feminina.
Tais entrelaçamentos entre a obra e as questões teóricas são realizados a partir de uma análise fílmica baseada nas proposições de Manuela Penafria, em sua comunicação Análise de Filmes – Conceitos e Metodologia(s), que apresenta duas etapas importantes no processo de leitura crítica de uma
obra fílmica: decompor; e, na sequência, estabelecer e compreender as relações entre os elementos
decompostos. A autora ainda propõe categorias para apreciação e, tendo em vista a proposta deste
artigo, são incorporados dois dos métodos apontados por Penafria, a análise de conteúdo e a análise
externa à obra.

Análise de conteúdo. Este tipo de análise considera o filme como um relato e tem (...) em
conta o tema do filme. A aplicação deste tipo de análise implica, em primeiro lugar identificar1
Mestranda do Programa de Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV) da Universidade
Estadual do Paraná (Unespar) – campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Vinculada à linha de pesquisa
1: Teorias do Discurso e da Produção de Sentido no Cinema e nas Artes do Vídeo. Especialista em Marketing pelo FAE
Centro Universitário. Graduada em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo – pela Universidade Positivo (UP).
Membro do Grupo de Pesquisa Eikos: Imagem e Experiência Estética. E-mail: pellegrini.anacosta@gmail.com
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se o tema do filme (...) Em seguida, faz-se um resumo da história e a decomposição do filme
tendo em conta o que o filme diz respeito ao tema. (...) Neste sentido, propomos uma primeira
escolha do analista: uma análise interna ou uma análise externa ao filme. (...) Na segunda, o
analista considera ofilme como o resultado de um conjunto de relações econstrangimentos
nos quais decorreu a sua produção e realização, como sejam o seu contexto social, cultural,
político, econômico, estético e tecnológico. (PENAFRIA, 2009, p. 6-7)

Dessa forma, a investigação aqui proposta busca contribuir para o adensamento do conhecimento produzido a respeito das cineastas no Paraná, compreendendo tais realizadoras como
significativas construtoras de discursos e sentidos e valorizando suas produções. Por conseguinte,
a leitura aqui proposta visa a colaborar para as discussões da sub-representação da mulher no Cinema Paranaense, caracterizada pela carência de conteúdos e pesquisas que abordem a presença
de mulheres, em frente e atrás das câmeras, na produção audiovisual do estado.
Dados levantados pela Associação de Cinema e Vídeo do Paraná (AVEC-PR),em seu Mapeamento do Audiovisual Paranaense 2018, traçam um diagnóstico do perfil das trabalhadoras e dos trabalhadores do mercado audiovisual do Paraná e mostram algumas disparidades preocupantes nesse
cenário. Percebe-se, por exemplo, uma concentração das estatísticas em um grupo muito bem delineado, o de homens brancos: uma divisão por gênero obteve como resultado 69,5% de homens e
30,5% de mulheres atuantes no meio. Um olhar mais atento, no entanto, que busca esmiuçar essa
porcentagem de mulheres, oferece exemplos importantes de obras produzidas por cineastas mulheres no estado e que alcançaram sucesso dentro do circuito audiovisual e na rede nacional de
festivais de cinema.
É o caso de Tentei, filme que este artigo se propõe a analisar. O curta-metragem de 15 minutos, realizado em formato digital, na cidade de Curitiba, em 2017, apresenta a seguinte sinopse: “A
coragem foi se fazendo aos poucos conforme a angústia tomava o corpo. Em certa manhã, Glória,
34 anos, parte em busca de um lugar para voltar a ser”. De acordo com o site da cineasta Laís Melo, a
obra recebeu diversos prêmios, destacando-se aqui os de “Melhor curta-metragem”, “Melhor fotografia” e “Melhor atriz” no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 20172.
Assimilando o contexto externo à sua produção, Laís trabalha com a temática da violência
doméstica e coloca em primeiro plano a personagem Glória, interpretada por Patrícia Saravi. Juntamente com a atuação da atriz, os aspectos formais e estéticos do filme, como será visto na sequência, contribuem para a criação de uma atmosfera tensa, permeada pela solidão, pelo silêncio e por
uma violência sempre à espreita.

2
Além das láureas no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o curta-metragem ainda recebeu os seguintes
prêmios: Melhor curta-metragem para o site de crítica Vertentes do Cinema; Prêmio de Contribuição Artística no 3
Margens – Festival Latino Americano de Cinema; Melhor roteiro na 6ª edição do Festival Internacional de CurtasMetragens de Brasília; Melhor filme, Melhor direção, Melhor fotografia, Melhor som e Prêmio do Júri Popular no
Festival Kinoarte de Cinema – 19ª edição; Melhor som na 12ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro;
Menção Honrosa no Curta Cinema do Rio de Janeiro 2017, Festival de Cinema Entretodos 2017 e Festival Fronteiras
2017. (Informações disponíveis em: https://www.laismelo.art/tentei). (Acesso em: 16 ago. 2021).
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A questão da autoria feminina e o cinema como
trabalho coletivo
A abordagem, no presente artigo, do conceito de autoria feminina, refuta a dualidade determinista da oposição feminino/masculino, também interpretada como sensibilidade/racionalidade
na criação artística. Dessa forma, não se espera que hajauma essência e/ou estética particulares das
mulheres, mas sim se compreende que realizadoras trazem consigo experiências sociais e culturais
que não deixam de imprimir marcas em suas produções:

Entendendo as contradições da insistência feminista sobre a autoria no cinema (...) não se
trata de reivindicar a autoridade patriarcal, masde pensar a historicidade do autor e seus
traços ideológicos na elaboração fílmica. O olhar das mulheres atrás das câmeras enquanto
diferença subjetiva importa nessa discussão. (SELEM, 2016, p. 52)

Além disso, a palavra autoria aqui é utilizada para designar e analisar não apenas o trabalho
da diretora Laís Melo, em uma tentativa de deslocamento da clara valoração autoral do papel do
diretor, mas de igual maneira o trabalho desenvolvido pelas demais mulheres integrantes da equipe
de produção do filme, que, igualmente, emprestaram seus olhares, subjetividades e pluralidades
para a narrativa de Tentei. Renata Corrêa (Direção de Fotografia e Câmera), Débora Opolski (Direção de Som),Bea Gerolin (Direção de Arte e Figurino) e Isabele Orengo (Direção de Produção) são as
profissionais que ocuparam, como pode ser visto, funções-chave na equipe que realizou o curta-metragem. Tomando de empréstimo o que diz Karla Holanda, ao se referir à produção de Tata Amaral:
“Ao lhe associar ‘autoria feminina’ a intenção é lhe atribuir valor extra, porque fazer cinema não é
fácil; fazer cinema no Brasil é menos fácil ainda e o cinema feito por mulheres parece muito menos
fácil” (HOLANDA, 2016.p. 175).
As dificuldades, no entanto, parecem não abalar a necessidade de abordar problemas sociais, que, muitas vezes, se torna latente e incômoda para realizadoras e profissionais envolvidas em
produções audiovisuais. Laís Melo, graduada emComunicação Social, trabalhou, por alguns anos, na
editoria de jornalismo policial, quando pôde acompanhar, em especial, muitos casos de violência doméstica. As histórias reais de mulheres em relações abusivas, mas que se viam com dificuldadespara
alterar suas realidades, sem poderem contar com o amparo de autoridades e instituições, somadas
às experiências pessoais da diretora em uma sociedade machista, serviram de inspiração para a versão inicial do roteiro, escrita em 2014.
Em entrevista ao programa A Lente Escarlate3, Laís Melo e a diretora de fotografia Renata
Corrêa detalham como, quando o filme entrou em sua fase de pré-produção, em 2016, o roteiro já
tinha sido afetado pelas transformações políticas e sociais acontecidas no Brasil nesse período:

3

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3VWBWg5Gjo. (Acesso em 26 jun. 2021).
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Nesses quase dois anos (...) a nossa consciência enquanto mulheres, a relação do que é
feminismo enquanto vivência, que feminismos são esses, tudo isso se modificou, se moveu
(...) E a gente foi encontrando esse lugar. É um filme que tem essa vontade de comunicar o
incomunicável. Eu poderia falar de números, de casos de violência, de estupro. Mas, a gente
resolveu olhar para o íntimo, para o gesto, para o profundo do que é essa mulher. (ENTREVISTA
LAÍS MELO E RENATA CORRÊA DE TENTEI, 2018)

Com os objetivos acima em mente, Corrêa pôde, portanto, utilizar a câmera para buscar uma
cumplicidade da dor e da impotência dessa personagem, ao mesmo tempo em que tal inaptidão de
Glória resvala também para o espectador, que olha e compartilha dessa história, convidando-o, de
maneira brechtiana, a tornar-se ativo, tomando a arte como um apelo à prática e não apenas para
contemplação (STAM, 2006).
Tão mais sintomáticas tais interpretações se tornam quando nos dedicamos aos planos finais do filme, realizados com a câmera na mão. Vemos Glória frenética, porém humilhada, retornar
para casa e, por meio de suas ações, depreende-se que ela não foi capaz de denunciar o marido por
violência doméstica. Ela caminha pela casa, absorvida por sua angústia e, quase que em uma espécie de transe, acaba por se dedicar à tarefa banal de dobrar e guardar roupas. Contudo, parecendo
impossibilitada de conter suas emoções, ela se entrega a um choro catártico. É quando percebe a
presença da câmera. Como se com vergonha, como se sua dor não nos pertencesse, não pudesse
ser representada, tamanha a sua intensidade, ela quebra a quarta parede e joga algo na câmera. A
imagem escurece e o dispositivo é revelado ao espectador, o que possibilita um ganho de distanciamento e crítica (XAVIER, 2012).
A atmosfera aflitiva que permeia o curta-metragem é também criada pela maneira como é
utilizado o som criado por Débora Opolski. Não há a presença de uma trilha sonora e o que se
ouve, excluindo alguns momentos, é apenas o som diegético, pontuado de forma muito sutil, sem
diálogos, como que a refletir o lugar de silêncio ao qual essa mulher esteve relegada por um longo
tempo. A exceção é a cena da denúncia, como será visto a seguir, que traz uma vibração crescente,
relembrando, quase que de forma palpável, da violência que paira sobre a vida de Glória. A crueza
das imagens e do som é um convite a testemunhar essa existência, a fazer parte dela em determinados momentos e a acompanhá-la, enquanto ela revela o que tem de essencial. À vista disso, as
autoras do filme dizem muito quando a protagonista não consegue dizer nada.

“Tentei”: um filme feminista?
Toma-se como ponto de partida para esta seção o questionamento e as possíveis respostas
colocadas por Roberta Veiga em seu texto Dora e a luta histórica contra os fascismos: subversão e limiar
em Retratos de Identificação (2017), que exemplifica, em certa medida, o que aqui é compreendido e
trabalhado como filme feminista:
O que faz um filme feminista? Dar voz às mulheres contra a sociedade patriarcal e convocálas a lutar por seus direitos? Parece que a premissa é fazer ver a fratura social, as formas
de violência sofridas pela mulher, a fim de conscientizá-la da dominação-exploração,
possibilitando o engajamento político. Panfletários, de denúncia, elaborados, há várias
formas de o cinema militar pela causa, tematizando injustiças e questões específicas, como o
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aborto ou a violência doméstica. (VEIGA, 2017, p. 227)

Contudo, para além da questão temática abordada em Tentei, apresentada pormeio de um cinema denunciativo e solidário, compreende-se que o curta-metragem aqui analisado também se
aproxima de uma visão feminista ao reconhecer a força e a potencialidade das mulheres sob uma
perspectiva autônoma, fatos esses que são explorados na narrativa da protagonista e na maneira
como ela é representada frente à tela. A proposta de autoria feminina, já apresentada acima, que
traz questões subjacentes a todas as mulheres envolvidas nesta produção cinematográfica, se mescla, por conseguinte, a uma memória coletiva e é transmitida em forma de ação política, constituindo o que se poderia chamar de uma poética feminista.
Tais questões podem ser encontradas de forma bastante explícita na cena da delegacia, durante o diálogo de Glória com o escrivão de polícia. O trauma coletivo daimpotência de muitas mulheres frente a tentativas malogradas de denunciarem seus abusadores por inépcia das autoridades, que falham em oferecer um tratamento humanizado e buscam avidamente colocar a culpa na
vítima, é a situação pela qual aprotagonista passa. Para além da violência oculta que permeia todo o
filme, há aqui uma nova camada de agressão por parte do funcionário, que, à primeira vista, parece
dócil e empático, mas acaba ferindo a dignidade dessa mulher, constrangendo-a e desestimulando
sua denúncia. Isso fica ainda mais claro quando ele sugere que a personagem precisa analisar muito
bem se realmente foi estuprada, pois relações sexuais são práticas normais em um relacionamento.
Para construir essa atmosfera permeada de absurdos e incredulidades, som eimagem são utilizados a partir de diferentes categorias estéticas: na banda sonora, o som diegético vai lentamente
dando espaço a um zunido incômodo não diegético. Não é mais possível ouvir o diálogo, mas apenas
se deixar absorver por essa sensação desuspensão, o início do transe que poderá ser visto na cena
final. Por outro lado, a conversa entre os dois não é construída a partir de plano e contraplano, mas
por meio de um movimento de câmera, fazendo uso de artifícios caros ao cinema realista. Como diz
Ismail Xavier, a respeito das proposições do crítico francês André Bazin:

No novo cinema, o verdadeiro cinema realista, a montagem continua a existir, mas apenas
como um resíduo; seu papel é puramente negativo, de eliminação inevitável numa realidade
abundante demais. Ou seja, a montagem não institui nenhuma significação, nenhuma relação
essencial. O plano sequência, as relações contidas simultaneamente na mesma imagem, os
movimentos de câmera e a exploração de um espaço que se abre continuamente revelam o
essencial. (XAVIER, 2012, p. 81)

A ficção é utilizada para representar a violência e o descaso sofridos não apenas por Glória,
mas também por um número expressivo de vítimas, diariamente. Ainda se valendo das conjecturas
de Bazin, cotejando-as com as teorias de Ella Shohat e Robert Stam, o curta-metragem revela aspectos do mundo que antes não se conseguia, ou não se queria, ver, por hábito ou por egoísmo.
Ficções cinematográficas inevitavelmente trazem à tona visões da vida real não apenas sobre
o tempo e o espaço, mas também sobre relações sociais e culturais. Filmes que representam
culturas marginalizadas de um modo realista, mesmo que não se refiram a qualquer incidente
histórico específico, ainda sim possuem bases factuais implícitas. (SHOHAT; STAM, 2006, p.
263)
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A atitude e a poética feministas aqui propostas na leitura crítica desse filme residem, portanto, nessa escolha, que coabita com o político, do que ver e do que compartilhar, na concepção de que
existem outras formas de figuração de mulheres, que podem, elas mesmas, contar suas realidades,
a partir de pontos de vista de experiências vividas e da necessidade de criação que habita em suas
subjetividades.

A representação feminina em cena
Desde que Laura Mulvey apresentou, em 1973, ao Departamento de Francês da Universidade
de Wisconsin, as ideias iniciais que dariam origem a seu importante texto Prazer visual e cinema
narrativo, muito se tem discutido, no âmbito das teorias feministas do cinema, a respeito da
representação da mulher. Lady Dayana Silva de Oliveira e Maria Helena Braga e Vaz da Costa, em
seu artigo intitulado Teoria feminista, cinema e a produção de cineastas mulheres na América Latina,
pontuam:
A questão da representação da mulher é central para o feminismo desde os primórdios do
movimento, seja em relação à representação na política, na luta pelo direito ao voto, ou
quando se discute sobre qual formato de representação é ideal. No cinema, o movimento
não é diferente, as discussões em torno da representação das imagens da mulher são alvo de
muitas investigações. Nos estudos sobre a representação da mulher no cinema que partem
de uma perspectiva crítica de gênero, as análises apresentam frequentemente um caráter de
busca por uma hermenêutica do feminino em cena, discutindo sobre quais espaços a mulher
ocupa na narrativa, no roteiro ou quaisestereótipos são recorrentes nessas representações.
(OLIVEIRA; COSTA, 2017, p. 1)

Em Tentei, percebe-se um esforço, por parte da diretora Laís Melo, que também assina o
roteiro do curta-metragem, em situar a personagem Glória no foco da narrativa, ao procurar expressar de forma realista o sofrimento e a angústia de umamulher que sofre os abusos de um marido violento. Distanciando-se de estereótipos que possam circundar a exposição de tal temática,
Melo escolhe por convidar o(a) espectador(a) a acompanhar a personagem ao longo de um dia, o
dia em que ela decide denunciar seu marido à polícia pelos maus-tratos que vem sofrendo. Vê-se,
portanto, uma dupla preocupação na maneira de representar a mulher: em primeiro lugar, sua
história é apresentada de forma crua e realista, e os abusos sofridos nuncaestão em tela, estão
sempre fora de cena, assim como o próprio marido, que só é visto uma única vez, na cena inicial
do filme.
Dessa forma, é possível perceber que a obra subverte o conceito de “mulher obs-cena”, apresentado por Teresa de Lauretis, ao representar a mulher não como o oposto do outro (o homem),
mas como o foco principal e único da narrativa: “Representada como um termo negativo da diferenciação sexual, fetiche e espetáculoou imagem especular, de qualquer maneira obs-cena4, a mulher é
constituída como o substrato da representação, o espelho suspenso para o homem” (LAURETIS,
4
De acordo com uma nota da tradutora, presente no texto: “No original ob-scene: a separação enfáticado prefixo
denota o sentido de ‘colocada inversamente à cena’, ‘contra a cena’, com significado semelhante em português”
(LAURETIS, 1993, p. 99).
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1993, p. 99).
Em Tentei, os olhares estão voltados exclusivamente para Glória, que se faz presente em todas as cenas. A câmera na mão, em planos longos, a acompanham pela cidade, durante seu trajeto
no ônibus, sua espera ansiosa na delegacia, seu retorno para casa. No decorrer do filme, sua história
vai se tornando múltipla e plural,porque representa a realidade de muitas mulheres. As narrativas,
portanto, de um grupo esquecido e apagado dos canais oficiais, são apropriadas pela protagonista,
que nos permite uma visão de si mesma e de sua realidade de uma perspectiva de dentro, in loco, tal
como a prática de grupos marginalizados apontada por Ella Shoat e Robert Stam em Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação (SHOAT; STAM, 2006, p. 264).
Ainda a partir da colocação de Lauretis, acima apresentada, é perceptível destacar o outro
pilar da dupla preocupação com a forma de representação da mulher, que se dá na maneira como o
corpo feminino é apresentado, não como um objeto deconsumo, inserido dentro de um padrão de
beleza estereotipado, mas como mais ummeio, além dos mecanismos formais e de linguagem cinematográfica, para contar essa história. Os movimentos de Glória são sempre contidos, contraídos,
traduzindo a repressão e os abusos sofridos por ela. Em contrapartida, no plano de abertura do filme
vê-se o corpo nu do marido, com o órgão sexual exposto, em posição relaxada e tranquila. A partir
das disposições dos corpos na cama, a maneira como eles se distribuem no espaço e estão deitados,
é possível já depreender como se dá a relação entre esse casal.
Compreende-se aqui, portanto, uma intenção de Laís Melo por representar a mulher priorizando seus aspectos psicológicos e fugindo de modelos pré-concebidosde apresentação dos corpos
masculino e feminino, retirando a mulher/personagem de uma posição de objeto e deslocando-a para
uma posição de sujeito, ativo e influente dentro da narrativa, capaz de falar por si. Conforme Maricruz Castro Ricaldo, em seu artigo Feminismo y teoría cinematográfica: “A resposta direta de produtos
fílmicos de mulheres foi o rechaço de tais estereótipos. Assim, à mulher-mito, incompreensível, fixa,
eterna e abstrata se opõem personagens femininos desmistificados, situados historicamente, em
sua cotidianidade” (RICALDO, 2002, p. 29, tradução nossa)5.
Considerações Finais
O presente artigo procurou demonstrar, por meio de uma análise fílmica, as convergências
do curta-metragem Tentei, dirigido por Laís Melo, com as teorias feministas do cinema, em especial
as questões que dizem respeito à autoria feminina,filmes feministas e a representação feminina em
cena. A apreciação levou emconsideração aspectos externos ao filme, como, por exemplo, a realidade
de mulheres em relacionamentos abusivos, e propôs uma leitura crítica do tema da obra, a violência doméstica, procurando demonstrar de quais maneiras essas propostas se fazem presentes no
curta-metragem. Logo, a materialidade fílmica foi utilizada a fim de exemplificar as convergências
com as teorias feministas do cinema e buscar compreender como a proposta criativa no audiovisual
pode partir, para muitas realizadoras e outras mulheres envolvidas, de uma necessidade de expres5
No original: “La respuesta directa de los productos fílmicos por mujeres fue el rechazo de dichos estereotipos.
Así, a la mujer-mito, inasible, fija, eterna y abstracta, se le oponen personajes femeninos desmitificados, situados
históricamente, en su cotidianeidad”.
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são em uma sociedade patriarcal e opressora e resultar em uma poética feminista.
Ao valorizar e investigar produções realizadas por mulheres, o propósito é o detorná-las protagonistas da história, tomando suas atuações, em frente e atrás das câmeras, não como uma
exceção, mas sim como uma prática de agentes ativos na construção de sentidos, redimensionando
suas contribuições para a área do audiovisual. Como visto, o cinema realizado por mulheres, não
apenas na figura da diretora, mas na de todas as mulheres que se fizeram presentes na realização do
filme, pode alterar a maneira de contar histórias e representar personagens femininas.
Esse deslocamento do olhar, as iniciativas de rastrear as realizadoras dentro da produção
cinematográfica, têm sua gênese na concepção da teoria feminista do cinema, iniciada na década
de 1970, nos Estados Unidos. Daí partiu-se, mas com ocuidado de trazer também pesquisadoras
latino-americanas, que estão, nestemomento, se debruçando sobre suas realidades, a partir de
um ponto de vistainterseccional, referente à sexualidade, classe social e a outros marcadores
quepermeiam a identidade da mulher, aqui compreendida em seu sentido amplo e plural.
Como afirma Karla Bessa, no prefácio do livro Mulheres atrás das câmeras: Ascineastas brasileiras
de 1930 a 2018:
A expectativa é de que, ao sabermos valorizar essa produção e a importância de diminuir as
desigualdades de gênero no cinema, também possamos ver outros modos de enquadrar a
cultura branca ocidental, a miséria e a desigualdade social, as disputas por outros mundos,
corpos e subjetividades, despertando em nós autocríticas ainda não assentadas no nosso
campo de “afectos” e perceptos. (BESSA, 2019, p. 11)

Desse modo, Tentei, na maneira como constrói e apresenta a narrativa de Glória, é um convite
à reflexão. O sentimento inicial de incômodo que pode se fazer presente quando se assiste ao filme,
lentamente vai dando lugar ao estarrecimento, e a pergunta que fica quando os créditos aparecem
em tela é: qual a nossa responsabilidade diante da dor dessa mulher?
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IDENTIDADE DA MULHER DESCENDENTE DE IMIGRANTES ITALIANOS NO SUL DO BRASIL
REPRESENTADA NO CINEMA: A PERSONAGEM PIERINA NO ENREDO DE O QUATRILHO
Rafael José Bona1
Juliano Godoi Moreira2
RESUMO: Considerado um dos filmes responsáveis pela retomada do cinema nacional, O quatrilho
(1995, Fábio Barreto), indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira de 1996, narra a
história de uma troca de casais ocorrida no Rio Grande do Sul, no início do século XX. Pierina (Glória
Pires) é uma das personagens principais e representa uma mulher com características marcantes
no que diz respeito a sua composição. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo analisar a
personagem Pierina, de O quatrilho, e promover uma reflexão sobre a representação da mulher
descendente de imigrantes italianos no sul do Brasil por meio do cinema nacional. A pesquisa se
classifica como documental, de abordagem qualitativa e utiliza a técnica de análise fílmica. Como
principal resultado é possível verificar que Pierina representa um estereótipo de mulher para a
época e, mesmo com pouca voz na sociedade, apresenta um caráter forte e não se submete de forma
passiva aos fatos ocorridos na narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; mulher; imigrantes italianos; O quatrilho.
INTRODUÇÃO
O cinema nacional passou por um hiato de produções a partir de 1990, principalmente
pela extinção da Embrafilme e do Concine no governo Collor. Após esse período, poucos filmes
foram produzidos, salvo por algumas obras de artistas oriundos da televisão como Xuxa Meneghel
e do grupo Os Trapalhões que possuíam muitos patrocinadores e viabilizavam as produções. Foi
somente após surgirem apoios para o setor audiovisual que filmes como Carlota Joaquina, princesa
do Brazil (1995, Carla Camurati) e O quatrilho (1995, Fábio Barreto) foram concebidos e o cinema
nacional recomeçou com suas produções mesmo que esse, muitas vezes, seja julgado pela crítica
especializada por estar muito relacionado a linguagem da televisão, devido a utilização de atores
de telenovelas ou até mesmo de profissionais oriundos dela (REICHEL; BONA, 2008). Essa fase
ficou conhecida como o cinema da retomada, o que possibilitou mais produções nacionais dos mais
diferentes gêneros cinematográficos e o início de algumas franquias campeãs de bilheteria nas
primeiras duas décadas dos anos de 2000.
O objeto da presente pesquisa se refere ao filme O quatrilho, indicado ao Oscar de 1996
(Academy Awards) na categoria de melhor filme em língua estrangeira (hoje conhecido como melhor
filme internacional). A obra tem uma importância histórica no cinema nacional não somente por
sua visibilidade internacional no circuito de Hollywood, mas por ter incentivado mais a produção
cinematográfica brasileira. O filme é uma adaptação do livro homônimo de José Clemente Pozenato
e conta a história de uma troca de casais, inspirada num fato real, ocorrida no Rio Grande do Sul, no
1
Doutor em Comunicação e Linguagens (UTP). Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE/Furb) e dos cursos de graduação da Univali e da Furb.
2
Acadêmico do curso de Produção Audiovisual da Univali. Bolsista de Iniciação Científica do Uniedu –
Governo do Estado de Santa Catarina.
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começo do século XX. Miranda (2018), a partir do estudo do roteiro do filme, pontua que ele pode ser
considerado um texto autônomo da sua obra de origem pois considera muitos aspectos históricos
mais explorados, principalmente relacionados ao crescimento da economia na Serra Gaúcha por
meio dos imigrantes italianos.
O estudo aqui apresentado analisa uma das personagens, Pierina (Glória Pires), que
começa a ganhar destaque e novos significados na trama na medida em que as ações da narrativa
começam a tomar rumos mais consistentes. O estudo parte do pressuposto que o cinema nacional
tem possibilitado uma série de reflexões acerca de personagens femininas e suas respectivas
contextualizações históricas nas últimas três décadas, a contar com Dora (Fernanda Montenegro),
em Central do Brasil (1998, Walter Salles Jr.) à personagem Clara (Sônia Braga) em Aquarius (2016,
Kleber Mendonça Filho).
A problemática vem de acordo com os apontamentos de Guimarães e Ribeiro (2019, p. 15), ao
dizerem que um filme cinematográfico “pode ser visto de diversas maneiras, como entretenimento
ou como objeto simbólico, no qual diversos signos podem ser decodificados na busca do
entendimento de um conteúdo subjetivo, que pode ser intencional ou não”. Assim, a relevância de
estudar O quatrilho na contemporaneidade reforça não somente seu sentido de representatividade
da cultura italiana no país, mas também um objeto de valor histórico e cultural da história recente
do audiovisual brasileiro.
O objetivo desta comunicação, portanto, é realizar uma análise fílmica da obra mencionada
com ênfase na personagem Pierina, que representa uma imigrante italiana residente no sul do país,
no início do século XX, e seu desenvolvimento na narrativa. O intuito é promover uma reflexão
sobre a representação da mulher descendente de imigrantes italianos por meio do cinema nacional.
O estudo foi financiado pelo “Edital 1/2021 – Projetos de Iniciação Científica/Uniedu – Art. 170 e
Art. 171/Fumdes”, da Univali; grupo de pesquisa Imagens Contemporâneas (Univali/CNPq).
PERSONAGEM DE ROTEIRO DE CINEMA
Uma das principais diferenciações entre a linguagem fotográfica e a cinematográfica está na
sua sequência, e isso provoca uma construção de imagens com sentido completo. Por isso, conforme
Santaella (2006), a leitura de um filme se refere ao conceito de sua montagem de sequências tendo
em vista que este é feito por imagens em movimento. É essa montagem de sequências que concebe
a narrativa fílmica e cria uma ilusão de continuidade com cortes e saltos descontínuos que são
partes pertencentes da sua linguagem. Dentro dessa linguagem possuem os personagens, sejam
eles principais ou coadjuvantes, que dão “vida” ao enredo.
Todo roteiro de cinema, segundo Field (2001), deve seguir uma premissa de estrutura
narrativa que, geralmente, possui três atos: o começo (ato 1), o meio (ato 2) e o fim (ato 3). Em
cada uma dessas etapas ocorrem situações que levam a história a sua conclusão. E, para que essa
narrativa tenha ação, é necessário ter um personagem bem construído.
A construção de um personagem num roteiro de cinema sempre tem influências culturais
que são importantes na composição de seus aspectos dentro da narrativa; algo que vai implicar em
relação aos valores, emoções, modo de pensar etc. Por isso, que ao se conceber um personagem
deve ser feita uma extensa pesquisa sobre suas questões culturais, para deixá-los cada vez mais
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próximos da realidade do contexto que será gravado (SEGER, 2006).
Os personagens são constituídos a partir de três fatores: físicos, sociais e psicológicos. Os
fatores físicos estão relacionados ao peso, idade, altura, cor do cabelo e dos olhos, pele etc. Cada
uma dessas caraterísticas são relacionadas ao contexto do personagem. Os fatores sociais se
referem a classe social, família, orientação religiosa, profissão, entre outros E, por fim, os fatores
psicológicos que estão relacionados aos anseios, ambições, perturbações, frustações etc. Em suma,
um personagem é considerado um alicerce do roteiro (FIELD, 2001).
CARACTERÍSTICAS DOS IMIGRANTES ITALIANOS NO SUL DO BRASIL
No final do século XIX, uma grande leva de famílias de italianos chegaram ao Rio Grande do
Sul. A maioria deles eram do norte da Itália, camponeses, e que vieram ao Brasil na esperança de
encontrar melhores condições de vida tendo em vista que o país de origem passava por problemas.
Esses camponeses mantiveram suas características e identidade como “católicos, patriarcais,
trabalhadores baseados na organização familiar e com suas famílias unidas” (SANTOS; ZANINI,
2010, p. 28). Entre muitos relatos desses imigrantes há, quase sempre, uma narrativa de obstáculos,
perigos, mas de vitória de vida nas colônias implantadas. Muitos deles incentivavam também seus
parentes a virem para o Brasil (id.).
Alguns de seus valores ideais também se tornaram ideários genéricos, tais como a religiosidade
e a valorização da família como instituição primordial e mantenedora de uma determinada
estrutura moral. Além disso, para as gerações atuais, as sagas migrantistas transformaram-se
em exemplo a ser seguido, guiando ações. É pelo olhar atual sobre o passado que o mito de
origem familiar e grupal é traçado. Essas sagas, em sua maioria, são leituras ideais sobre os
pioneiros, e a sua riqueza reside justamente aí. Em termos identitários, é relevante que os
elementos positivos sejam constantemente atualizados, e se eles não existirem, que sejam
agregados pela força coletiva das reconstruções sobre o passado (ZANINI, 2007, p. 523).

Esses imigrantes possuíam um trabalho árduo no qual plantavam milho, feijão, café com seus
familiares. As mulheres também ajudavam na roça e assumiam as funções de dona de casa, além de
cuidar das hortas e cuidar de animais (COLBARI, 1997).
FRAGMENTOS DE O QUATRILHO
A pesquisa se classifica como documental por fazer uma análise a partir de interpretações
dos dados coletados sem a interferência dos pesquisadores (BARROS; LEHFELD, 2007). O
documento no qual nos referimos é o próprio filme e seus paratextos como entrevistas com
membros da produção na época, making of, reportagens diversas, até mesmo a obra literária que
originou a produção etc. no intuito de compreender melhor o objeto. A obra literária usada neste
trabalho foi a edição de 1996 do livro O quatrilho, publicado originalmente em 1985. A abordagem
da pesquisa é a qualitativa. Como técnica proposta é feita uma análise fílmica por meio dos signos
cinematográficos (BONA, 2021) que representem o contexto sobre a representação da identidade
da mulher imigrante italiana e seu papel na sociedade da época (início do século XX), no Rio Grande
do Sul.
O filme O quatrilho conta a história dos casais Pierina (Glória Pires) e Mássimo (Bruno
Campos), e Ângelo Gardone (Alexandre Paternost) e Teresa (Patrícia Pillar). Por volta de 1910, numa
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região rural do Rio Grande do Sul (Santa Corona) e habitada por imigrantes italianos, os dois casais
amigos resolveram morar juntos para poderem sobreviver. Com o passar do tempo, a esposa de
um, Teresa, começa a ficar interessada pelo marido da outra, Mássimo. Depois de virarem amantes,
os dois fogem para outra cidade; e Pierina e Ângelo retomam suas vidas nas quais passam por uma
série de eventos que envolvem questões sociais e religiosas.
Em relação à história de O quatrilho, Matos (2016), comenta que a religião e alguns costumes
tradicionais, principalmente trazidos pelos europeus estão presentes na vida dos personagens. O
autor ainda explica que:
A narrativa dá conta das tradições familiares dos colonos, do distanciamento destes para com
os gaúchos (vistos pelo personagem Ângelo Gardone como bandidos), e, principalmente, do
papel da religião na manutenção de uma comunidade fechada (pátria imaginária?) (MATOS,
2016, p. 122).

Para análise do filme, foram coletados fragmentos que se referem a sete cenas (ver Quadro
1) nas quais aparecem a personagem Pierina, que possui características marcantes enquanto
personagem principal do filme. Segundo Field (2001), um personagem deve ter suas características
físicas, sociais e psicológicas bem definidas dentro de uma narrativa. Pierina possui todas essas
peculiaridades desde o início do filme. Suas vestes, típicas da moda dos primeiros anos de 1910,
assim como sua personalidade forte, já são constatados, desde a primeira cena selecionada.
QUADRO 1: RESUMO DAS CENAS SELECIONADAS PARA ANÁLISE
Cena

Minutagem da cena

Resumo da cena selecionada de O quatrilho (1995)

1

14:30 – 16:35

Almoço com os quatro protagonistas. O peso de Pierina é levado em
questão.

2

54:40 – 55:55

Brinde durante o Natal e o convite para o passeio na cachoeira.

3

1:01:32 – 01:04:08 Pierina e Teresa têm um diálogo no quarto em que prepara suas coisas
para fugir com Mássimo.

4

1:10:20 – 1:14:30

Ângelo e Pierina descobrem a traição de Teresa e Mássimo.

5

1:27:42 – 1:31:15

Pierina demonstra o que sente para Ângelo e eles se beijam pela primeira
vez.

6

1:39:00 – 1:41:35

Pierina vai até a igreja tirar satisfações com o padre Gentile.

7

1:45:12 – 1:48:10

Cena final que mostra Pierina e Ângelo juntos, anos depois, e uma
fotografia com a família de Mássimo e Teresa.
Fonte: os autores, a partir do DVD do filme.

ANÁLISE DAS CENAS
A cena 1 (conforme descrita no quadro 1), começa com um pequeno fogareiro e, na sequência,
vê-se um caldeirão com comida. Nota-se o caráter mais conversador de Pierina. Dentro desse polo
pode-se incluir a provedora, a esposa trabalhadora e o esteio da família tradicional. É Pierina quem
cozinha, é ela quem serve a mesa. Atitudes que a tomada subsequente reforça: inicia com Pierina
segurando uma bandeja com um leitão recém tirado do forno e, novamente, é ela quem serve a
mesa. Todo os elementos de cena são bem característicos dos colonos italianos que moravam na
região colonizada por eles. Somente o fato de a família estar reunida à mesa transparece toda uma
questão familiar dos imigrantes italianos (ver Figura 1).
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Figura 1: still-frame do filme O quatrilho (1995)
Fonte: recorte dos autores.

Ainda, na cena do almoço, na mesa, nota-se Teresa próximo ao Mássimo que a olha enquanto
Ângelo olha para o lado oposto. Lado no qual está Pierina. A posição dos personagens na mesa
já demonstra o rearranjo dos casais. Pierina de frente a Ângelo, Teresa a Mássimo. Agora temos
não mais Teresa-Ângelo/Pierina-Mássimo, mas Pierina- Ângelo/Teresa-Mássimo. Rearranjo que
é confirmado quando Mássimo olha para Teresa que corresponde com outro olhar levemente
dissimulado. Pode-se dizer com isso que as personagens femininas são agentes da ação na narrativa.
Pode-se questionar sobre o olhar de Mássimo sobre Teresa que contradiz essa informação. Ocorre,
porém, que a força dramática está toda concentrada na ação do olhar de Teresa.
Na segunda cena analisada (cena 2), Pierina pode representar o polo conservador e Teresa
como vê-se, a seguir, o polo transgressor. Novamente uma cena de almoço, dessa vez no dia de Natal,
algo que sempre é muito celebrado entre os italianos pela questão religiosa, sempre muito presente
na vida dos colonos. A disposição dos personagens continua a mesma da primeira cena. Pierina
olhando para Ângelo, Teresa olhando para Mássimo. No desenrolar da cena, Mássimo propõe para
Ângelo um passeio no rio que prontamente recusa o convite. Em resposta, Pierina diz: “má a Teresa
pode ir” 3 afirmando com isso o “divórcio” com Mássimo. Teresa responde “faço companhia” 4 meio
constrangida.
Um dos momentos marcantes da próxima cena (a de número 3), é a fala “Homem é homem,
mulher é mulher”5, de Pierina, deixando claro que tanto o homem quanto a mulher possuem
características distintas. Essa é a cena que mostra o encontro de Pierina e Teresa quando está
arrumando as malas para partir com Mássimo. Teresa, por uns momentos, admira a fotografia
dela com Ângelo em frente a capela no dia em que os dois se casaram. Pierina bate a porta, entra
e pede para que Teresa compre panos para ela na cidade e aí se inicia um diálogo sobre casamento
e confiança. Esse seria o último diálogo das duas em que, de certa forma, Teresa “oferece” Ângelo
para Pierina questionando coisas sobre ele ser um bom homem e como seria se ela, Pierina, fosse
esposa dele. A conversa logo se encerra com Pierina insinuando que isso não é conversa para duas
mulheres casadas.
“Porca Madonna”6, xingamento típico italiano, no qual a Madonna referida é a Virgem Maria
(cena 4). Tal xingamento foi o máximo de indignação de Ângelo por Teresa ter roubado Mássino e
3
4
5
6

O quatrilho. Direção de Fábio Barreto. Brasil: L. C. Barreto, 1995, 110 min. DVD.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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não o contrário como Ângelo vê a questão. Pierina faz o sinal da cruz e se ajoelha para rezar, algo que,
novamente, remete a vida religiosa, sempre muito presente entre os imigrantes italianos. Ambos,
Pierina e Ângelo demonstram com isso uma afinidade religiosa. O final da cena mostra a formação
do novo casal. Quando perguntado por Teresa: “o que nós vámo fazer?”7 E, Ângelo responde: “O que
nós vamo fazer? Vamo dormir, eles não tão dormindo?”8.
Na cena 5 acontece uma aproximação mais forte do novo casal. Pierina oferece vinho – um
dos ícones da cultura italiana – a Ângelo e faz aquilo que é a sua função, a provedora do lar. Vai até
o fogo preparar o vinho para Ângelo. Volta, senta-se à mesa junto a Ângelo e inicia uma conversa na
qual Pierina diz: “eu também sou mulher e se precisa de mulher não vou te deixar pra outra”9. Se beijam,
se deitam na mesa e se beijam intensamente. Vê-se então um plano com o caldeirão de vinho, plano
que pode ser entendido como uma elipse temporal. Descem da mesa, Pierina abraça Ângelo que
chora. Abraço que pode representar, agora, Pierina no papel da mãe que abraçou o filho.
Na cena 6, Pierina vai confrontar o padre Gentile. Sua fala: “o inferno também existe pros
10
padre” , demonstra sua fé inabalável. Mesmo sofrendo com as difamações da comunidade que
obrigou Ângelo a trabalhar em outra cidade deixando Pierina sem marido em casa. Essa cena pode
ser lida também como uma crítica feroz à misoginia, machismo, ao celibato dos padres (ver Figura 2).

Figura 2: still-frame do filme O quatrilho (1995)
Fonte: recorte dos autores.

A culpa por ter roubado Mássimo nunca abandonou Teresa que em busca do perdão de
Pierina lhe envia uma carta e trocam fotos das famílias. Em parte, o perdão foi concedido, em
parte foi negado quando Pierina diz na carta: “Não posso como tu te chamar amiga, pois isso não seria
verdadeiro”11. Aqui entram duas representações de duas famílias distintas.
A família Gardone: pelos trajes, ainda ligados às colônias italianas. São, portanto, patriarcais.
As cores mais escuras têm um tom mais opressor. Ângelo com as mãos cruzadas sobre a bengala
demonstrando um certo ar de afastamento e indiferença com a família.
A família Boschini: as roupas denunciam uma família mais urbana, com mentalidade mais
arejada. Família também menos numerosa, confirmando como polo mais moderno. Contrariamente
aos Gardone, aqui estão com as mãos entrelaçadas, o que demonstra a cumplicidade do casal.
REFLEXÕES SOBRE A PERSONAGEM PIERINA
7
8
9
10
11

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Até o terço final do filme temos apenas traços da personalidade da personagem Pierina. Vê-se
pelas suas atitudes que representam bem o papel feminino à época: a mulher resignada, preocupada
com o bem-estar do marido e os afazeres do lar. A sua contestação é mínima. Ela apenas aceita os
acontecimentos. A sua fala na cena da ceia de Natal é somente um pequeno traço do que viria a ser
o arco da personagem.
Pierina começa a ganhar força na narrativa quando propõe a Mássimo e Teresa o passeio
no riacho. Passeio que dá início ao romance de ambos e que culmina com a fuga deles. Diante do
abandono, Pierina se recusa a deixar a colônia numa atitude bastante corajosa e que rompe com a
passividade do começo da narrativa. Agora, Pierina pega em armas para defender a si e a colônia;
como mostra a cena na qual Ângelo chega sem aviso durante a noite e é recebido com um tiro de
alerta disparado por Pierina. Toda essa força represada tem seu ápice na confrontação de Pierina
com o padre Gentile.
Ao se fazer uma breve comparação da personagem do filme com a do romance original
(POZENATO, 1996), dos quatro personagens, Pierina é a que apresenta menos características
interiores apresentadas pelo narrador onisciente. O que sabemos é por meio da impressão de
terceiros.
Sobre a relação Teresa e Pierina, no filme é mostrada uma relação bastante cordial entre as
duas primas. No romance não se configura dessa forma. Existe uma certa rivalidade como mostra
uma passagem do livro:
Por acaso ela não sabia que as primas zombavam dela, a Teresa mais que as outras? Na visão
de Pierina. Ela pouco se preocupava com isso. Beleza não põe a mesa. O pai cansava de dizer
que os homens namoram as bonitas, mas se casam com as que sabem governar a casa. Em
todo caso, ela rogava algumas pragas (em Teresa). (POZENATTO, 1996, p. 76).

Com isso vemos que uma caracterização mais fiel ao livro daria uma melhor compreensão
da rivalidade entre ambas. Em vários momentos do romance Pierina é descrita como “gorda e boa
para o trabalho”, que não tem cintura, que é forte. No filme, isso é citado em poucos momentos e vem
ao encontro do exposto por Seger (2006) ao comentar sobre as questões culturais que envolvem a
construção de um personagem em roteiro de cinema. Esses estereótipos da Pierina faziam parte do
contexto do início do século XX.
CONSIDERAÇÕES
O trabalho teve como objetivo analisar a personagem Pierina, do filme O quatrilho, a partir
da representação da identidade da mulher imigrante italiana e seu amadurecimento na narrativa
enquanto faz um papel principal. Esse filme trouxe visibilidade à cultura literária gaúcha e aos
costumes e tradições dos imigrantes italianos do Rio Grande do Sul. Isso se deve, em parte, a
publicidade que o filme teve com a indicação ao Oscar em 1996.
Por meio das análises, a partir das observações expostas, podemos considerar que Pierina
representa um estereótipo de mulher para a época e, mesmo com pouca voz na sociedade, apresenta
um caráter forte e não aceita os acontecimentos com resignação, se tornando uma mulher ativa em
situações mais delicadas. Fatos que podem ser comprovados com seu enfrentamento na cena com
o padre Gentile. Além disso, suas vestes, religiosidade, dedicação familiar (seja para a casa ou para a
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família), expressões e atitudes em relação aos fatos remetem a imagem de uma mulher descendente
de italianos da época.
Dentro da temática acerca da representação da mulher no cinema deixa-se como sugestão,
para futuro estudo, uma pesquisa acerca de duas franquias campeãs de bilheteria do cinema
nacional recente e que possuem a imagem da mulher como papel principal: Alice (Ingrid Guimarães)
dos filmes De pernas pro ar (2010, 2012 e 2019) e Dona Hermínia (Paulo Gustavo), dos filmes Minha
mãe é uma peça (2013, 2016 e 2019).
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A SUBVERSÃO PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DA PROTAGONISTA ADA MCGRATH EM O
PIANO, DE JANE CAMPION1
Lívia Salvatti Zanuni2

RESUMO: Considerando a trajetória de Jane Campion, uma das sete mulheres que foram indicadas
ao Oscar de Melhor Direção e a única cineasta mulher a receber a Palma de Ouro do Festival de
Cinema de Cannes, esta pesquisa toma como objeto de análise a obra O Piano (1993), roteirizada e
dirigida por Jane Campion. O foco da pesquisa será o modo como Campion constrói sua protagonista
principal, Ada Mcgrath, ou seja, de que maneira a criação de uma personagem feminina a partir do
olhar de uma roteirista e diretora constitui a subversão de Ada. A análise será realizada a partir
de três aspectos principais que sinalizam a resistência desta personagem: a relação da Ada com o
ambiente, a relação da Ada com as demais personagens e a relação da Ada com ela mesma. Como
diálogo teórico, esta pesquisa, estará embasada em algumas definições da Ann Kaplan (1995) e do
David Bordwell (2008).
PALAVRAS-CHAVE: Jane Campion. Estudo Feminista. Ada Mcgrath. Olhar Feminino. Subversão.
1 INTRODUÇÃO

Na busca de fazer com que a visibilidade de mulheres realizadoras de obras cinematográficas seja maior, este artigo insere-se numa pesquisa sobre as artes (FORTIN; GOSSELIN, 2014), de
caráter teórico-analítico, tomando como corpus o longa-metragem O Piano (1993), da diretora Jane
Campion, com foco no olhar feminino sob a construção de uma personagem mulher, ou seja, como
essas personagens arquitetadas a partir de um olhar feminino possuem uma personalidade muito
bem construída e não subjugadas ao olhar masculino. Jane Campion é uma diretora muito reconhecida no meio cinematográfico por causa desse filme e é esse ensejo e como ela constituiu Ada McGrath, personagem principal, que este texto persegue, uma vez que temos em tela uma personagem
que ousa transgredir os padrões da época e do local em que a história foi retratada.
Tal tema justifica-se, essencialmente, pelo anseio em contribuir com mais estudos realizados
por mulheres sobre mulheres, principalmente no âmbito cinematográfico. O campo do Cinema, tanto em sua dimensão de realizações artísticas, quanto em sua dimensão teórica, ainda é marcado por
uma estrutura social de misoginia e machismo. Há muitas mulheres que efetuaram obras tão grandiosas quanto as de um homem, há muitas mulheres que foram as bases para que algo se construísse, há muitas mulheres presentes na história da nação e do cinema, mas, mesmo que reconhecendo alguns avanços nos últimos anos, há ainda poucas mulheres sendo lembradas, há ainda poucas
mulheres sendo estudadas. Nesse sentido, este trabalho coloca como um objetivo central a tarefa
ético-política de trazer à tona e reconstruir a nossa memória e os nossos olhares, historicamente
1
Artigo de Trabalho de Conclusão de Curso, sob a orientação da Profa. Dra. Juslaine Abreu Nogueira.
2
Graduanda do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar – Universidade Estadual do Paraná, campus
Curitiba II/FAP.
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condicionados a regimes de silenciamento e apagamento. Diante disso, há sempre a necessidade de
fazer com que mulheres sejam lembradas, sejam usadas como referências e se façam presentes3.
É defronte desta vontade de construir uma história, pautada não somente na supremacia do olhar
masculino, que este trabalho se estabelece. Nas palavras da historiadora Margareth Rago:

Esta reflexão se faz tanto mais necessária, quanto mais nos damos conta de que a História
não narra o passado, mas constrói um discurso sobre este, trazendo tanto o olhar quanto
a própria subjetividade daquele que recorta e narra, à sua maneira, a matéria da história.
(RAGO, 1995, p. 81)

E Rago complementa:

[...] É necessário enfatizar os aspectos positivos desta produção, entre os quais, o de contribuir
para o conhecimento da participação das mulheres na história [...] Trata-se de um acerto
de contas com o passado como meio de garantir uma maior combatividade no presente: a
exemplo de nossas avós, somos chamadas à luta que ocorre no presente; em nome delas,
pretendemos fazer justiça à tradição combativa que nos deixam como herança. Assim,
ao retirar as mulheres do silêncio produzido por um discurso historiográfico centrado no
homem, a história social das mulheres conflui com as demandas do feminismo que buscava
uma maior visibilidade no espaço público, e com a desconstrução de mitologias misóginas
que obstaculizavam nosso crescimento pessoal e profissional. (RAGO, 1995, p. 86)

Este artigo propõe investigar de que maneira uma personagem feminina é construída por
uma diretora e principalmente como Jane Campion constrói Ada Mcgrath, especificando quais características e atitudes da personagem principal de O Piano (1993) são subversivas.
No dicionário Michaelis, subversiva é qualificado como aquela que propõe e/ou executa
ações com o objetivo de transformar ou derrubar a ordem vigente, tal qual aquela que propaga ideia
ou teorias diferentes daquelas da maioria, que, em consequência disso, pode se sentir prejudicada
ou ameaçada. “Esta modificação configural pode alcançar as mais longínquas estâncias que se ramificam a partir do epicentro e abalar até as estruturas mais sólidas. Daí abre-se o espaço para o novo.”
(SANTOS, 2008, p. 34). Touraine traz a importância dessa qualidade para o sujeito.

O sujeito se forma na vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes que nos impedem
de sermos nós mesmos, que procuram reduzir-nos ao estado de componente de seu sistema
e de seu controle sobre a atividade, as intenções e as interações de todos. Estas lutas contra
o que nos rouba o sentido de nossa existência são sempre lutas desiguais contra um poder,
contra uma ordem. Não há sujeito senão rebelde, dividido entre raiva e esperança. (TOURINE,
2007, p.119)

“Neste sentido a subversividade representa uma busca, uma luta e confere ao subversivo
3
Cito algumas mulheres que foram e que continuam sendo importantes para a história do feminismo e que
contribuíram com o atual papel desempenhado pela mulher na sociedade: Enheduana, primeira escritora entre homens
e mulheres a utilizar “eu” e assim se colocar efetivamente em seus textos; Maria Anna Mozart, musicista com um talento
imensurável impedida de tocar por ser mulher; Frida Kahlo, pintora que se recusava a aceitar as normas sociais da
sua época; Hedy Lamarr, atriz que inventou a base para o Wi-fi; Ada Lovelace, primeira programadora da história que
escreveu o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina; Sister Rosetta Tharpe, mãe do rock.

404

caráter ativo. A ideia da subversão contraria a inércia.” (SANTOS, 2008, p. 34). Sendo assim, é a
partir destes conceitos que será trabalhado a subversão nesta pesquisa, é conveniente enfatizar que
a visão presente é da subversão que não é destrutiva para o ser humano, a ocorrer uma “negação
daquilo que não lhe apresenta compatibilidade” (SANTOS, 2008, p. 34) mesmo que, em muitos
casos, haja mudanças e estas sejam desconfortáveis.

2 OLHARES SOBRE ADA

A partir deste momento, será dada uma atenção à protagonista Ada e em como ela é construída pela Jane Campion em cada um desses aspectos: Ada com o ambiente, Ada com a demais
personagens e Ada com ela mesma, ou seja, será feita uma análise que desenvolverá de que maneira
essa relação da protagonista a partir destes tópicos confirma a sua subversão.

2.1 Ada com o Ambiente

Desde o início do filme, é perceptível que Ada se movimenta bastante pelos espaços, está
sempre a caminhar, o que constrói tanto o efeito de que ela pertence a estes ambientes, quanto a de
que se faz presente neles, por mais que narrativamente seja obrigada a estar ali. A composição destas cenas de movimentação é a partir de planos gerais, ou seja, planos em que aparece ela e também
o local no qual está inserida (Figura 1).

FIGURA 1 – FRAME EM QUE SOMENTE ADA PERCORRE O AMBIENTE

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 25 min.

Um sentimento que muitas vezes aparece quando Ada está andando é a ira e isso fica muito
claro nos seus movimentos. A exemplo, em uma das cenas, além de ela caminhar de maneira forte
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para expor seus sentimentos, ela começa a arrancar as roupas penduradas no varal (Figura 2). E,
diferentemente de muitos planos em que ela está andando, este não é um plano geral, porque analisa-se que a diretora quer mostrar os seus sentimentos tanto pelos seus movimentos, quanto pelas
suas expressões.

FIGURA 2 – FRAME DA ADA ARRANCANDO ROUPA DO VARAL

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 30 min.

Em contraposição, os planos dela parada são mais próximos, o que faz com que Ada ocupe
a maior parte da tela. De acordo com a narrativa, estes planos são de momentos em que há muito
sentimento, nos quais Ada sempre se encontra centralizada, muito bem iluminada e em destaque,
ou seja, não se confunde com o fundo (Figura 3). Há um momento do filme em que ela está muito
triste por seu marido, Alisdair, ter vendido o seu piano em troca de terras. Nesta cena, ela se encontra sentada no meio da floresta e ao invés de ela percorrer o espaço, é a vez da câmera ir até ela e
mostrar a sua tristeza tanto no seu modo de se sentar, como no seu olhar (Figura 4). Essa tristeza,
além de ser demonstrada mediante a fotografia e a encenação, também é retratada pelo som, o qual
praticamente não se faz presente.

406

FIGURA 3 – FRAME DA ADA EM DESTAQUE

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 69 min.

FIGURA 4 - FRAMES DA ADA SENTADA TRISTE NO MEIO DA FLORESTA

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 32 min.

Neste subcapítulo, além existir uma subversão da Ada, há também a subversão da diretora, a
qual cria uma personagem como Ada em um contexto sociocultural ainda muito machista e a filma
com artifícios da linguagem audiovisual que antes só eram presentes na retratação dos homens.
Por mais que este filme trague uma relação inicialmente abusiva, é de extrema importância que O
Piano seja roteirizado e dirigido por uma mulher, do oposto não acarretaria em uma personagem
subversiva como Ada. É necessário assumir a complexidade desta narrativa e refletir que mulheres
realizadoras não precisam elaborar somente histórias nas quais suas personagens são heroínas, o
principal é a retratação da mulher em tela.

2.2 Ada com as Pessoas

Ada não possui conexão com muitas pessoas, seu pai a manda para esse lugar para casar com
o colonizador Alisdair, o qual se vê no direito de colonizar Ada também. Ele quer tomar conta dela,
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quer que ela seja uma esposa submissa. Porém, Ada nega essa colonização e subverte essa prática,
tanto que, ela não transa com Alisdair, o único momento que eles têm uma relação sexual, é fruto de
um estupro.
Quando a protagonista chega na ilha, ela é algo totalmente novo para os nativos, ela possui
objetos e roupas inusuais, então, eles mexem com ela e com Flora (Figura 5), o que as deixam desconfortáveis. Até porque, é importante ressaltar, que é um período, no qual as mulheres brancas se
achavam superiores às indígenas.4

FIGURA 5 – FRAME DA ADA NOTADA PELOS DEMAIS PERSONAGENS

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 15 min.

A relação mãe e filha não é muito abordada na história da representação feminista no cinema. Ann Kaplan explica:

Essa carência é parte de uma omissão generalizada por parte das feministas e uma vez
que o patriarcado também deixou a mãe de fora, histórica e culturalmente, é importante
compreender a resposta feminista e como ela difere daquela encontrada na sociedade ampla.
(KAPLAN, 1995, p. 242)

Kaplan também pontua:

O feminismo era em parte uma relação contra nossas mães, que tentaram inculcar em nós
o “feminismo” patriarcal [...] primeiro, porque ela não nos dava a independência de que
precisávamos, ou os recursos para descobrir nossas identidades; e segundo, porque ela
falhara em proteger-nos adequadamente contra uma cultura patriarcal estranha que nos
magoara psicologicamente, culturalmente e (às vezes) fisicamente. (KAPLAN, 1995, p. 242)
4
Ada é uma mulher branca colonizadora inserida em uma sociedade machista, na qual diversos direitos dela são
vetados, mas as mulheres indígenas também sofrem por serem mulheres. Enquanto Ada não possui a liberdade de se
relacionar com quem ela quer, a nativa, não possui nenhum tipo de liberdade, o lugar que ela ocupa na sociedade é de
escrava. Bem como, a língua de Ada é uma língua dominante e opressora se comparada com as das nativas, a qual era
considerada meramente como grunhidos.

408

Ada e Flora fazem o possível para ver a outra feliz, elas são muito próximas e isso se expressa
mediante a direção de arte - que fez os seus figurinos parecidos - e também pela direção de atores
que buscou deixar seus gestos semelhantes (Figura 6). Ainda sobre a atuação, Flora é a intérprete
da mãe, ela se posiciona entre a mãe e as outras pessoas com as quais elas têm contato. Portanto,
Ada não possui uma relação direta com ninguém além da sua filha, exceto pelo seu amante, Baines.
E foi a partir dessa relação que mitigou a união das duas, já que Flora era afastada dela. Quando
Flora percebeu o que estava acontecendo, ela teve atitudes que se chocaram com as da sua mãe,
fazendo com que Ada saísse prejudicada. A exemplo, na cena em que Alisdair corta o dedo de Ada,
isso aconteceu porque Flora contou que sua mãe queria entregar uma tecla para seu amante. Em
outras palavras, o patriarcado teve a colaboração da própria filha na repressão de Ada. Flora nega
a sua interseção nesse relacionamento, porque ela o vê como uma ameaça à relação mãe-filha, pois
passa a ser obrigada a dividir sua mãe com outra pessoa.
A personagem não cabe em estereótipos de mãe, ela até possui características de alguns, mas
não é a representação de um em seu interino. A princípio, ela parece ser uma mãe super protetora,
que faz tudo para a sua filha, mas com o decorrer do filme e com o desenrolar do seu relacionamento
com Baines, ela não é mais a mãe que prioriza a filha, ela é mulher com desejos e que reconhece isso.
É válido lembrar que antes de ser mãe, ela é uma mulher e neste caso, ela não guarda seus sentimentos em favor da Flora. Ela subverte o que a sociedade espera de uma mãe, há uma negação do corpo
da sua filha para ficar com o seu amante.

FIGURA 6 – FRAME DA ADA COM A FLORA, SUA FILHA

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 23 min.

Logo no começo do filme, antes mesmo de George pegar o piano de Ada, ela desenha as teclas do piano na mesa para tocar mentalmente e instruir as aulas de canto da filha (Figura 7). Todo
mundo achou um absurdo ela ter feito isso, ninguém parou para pensar o motivo de ela ter tomado
essa atitude, qual é o significado do piano para ela. Pelo contrário, ela foi comparada a um animal,
visto que, suas atitudes eram supostamente violentas e animais não falam, tal como Ada.
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Diante disso, é possível perceber que Ada não teve muitas relações na sua vida. Em sua maioria, foram relações com homens, o seu antigo marido que faleceu, o qual era seu professor, ou seja,
mais um homem em posição de poder em relação a ela; o seu pai, que a mandou para esse lugar; seu
atual marido, que só espera que ela seja afetuosa; Baines, que antes de eles começarem a se relacionar foi abusivo com ela e por último, sua filha, a única relação com outra mulher que é retratada
no filme. Todos os homens que perpassaram os caminhos de Ada foram abusivos, mas mesmo assim,
ela subverteu cada um deles.

2.3 Ada com ela mesma

Deixei que as coisas escorregassem, que um navio cargueiro de [trinta anos
Pendurasse teimosamente no meu nome e endereço.
Despejaram-me dos meus pertences afetivos.
Assustada e despida na maca de travesseiro plástico verde
Vi meu conjunto de xícaras, minhas roupas de cama, meus livros
Que se afogam sem serem vistos, e a água que sobe até cobrir minha [cabeça5 (PLATH, 1981,
p.161).

A primeira particularidade a se analisar é o nome da Ada Mcgrath. O seu primeiro nome é um
palíndromo, ou seja, uma palavra possível de ler tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Majoritariamente das vezes, palíndromos, carregam um potente significado e
neste caso não é diferente. Essas palavras são um reflexo delas mesmas ou de algo, alguém, tal qual
é duplo de alguma existência e esse atributo se faz presente na personagem. O nome Ada, tem a
repetição da vogal A, uma letra que traz uma experiência de abertura, que está diretamente ligada à
protagonista do filme, em razão da subversão das suas obrigações, a qual abre novos caminhos para
possuir uma vida mais próxima da que deseja.
Além disso, Ada tem o significado de ornamento, ou seja, um objeto de decoração e é isso
que todos esperam dela, imobilidade, falta de sentimentos e emoções, vulnerabilidade a ponto de
ser passível mudá-la de ambientes. Por fim, o último ponto a ser abordado dentro do espectro do
nome de Ada, é a utilização do mesmo nome de Ada Lovelace, uma matemática e escritora do século
XIX que criou o primeiro algoritmo para ser processado em uma máquina, sendo a primeira programadora da história. Ada Lovelace acreditava que os computadores podiam fazer muito mais do que
cálculos matemáticos. Ela também sonhava em voar e com apenas 12 anos começou a estudar para
criar um par de asas e futuramente desenvolver um cavalo com asas a vapor. Sua vivência é tão inspiradora que a personagem principal do filme O Piano recebeu este nome.
Por outro lado, Ada Mcgrath é uma mulher muda, portanto, uma característica muito forte
5
Tradução de Enrique Carretero. Versão original: “I have let things slip, a thirty-year-old cargo boat / Stubbornly
hanging on to my name and address. / They have swabbed me clear of my loving associations. / Scared and bare on the
green plastic-pillowed trolley / I watched my teaset, my bureaus of linen, my books / Sink out of sight, and the water
went over my head”
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na maioria das pessoas, como a fala, ela não possui. Isso traz uma ideia de mulher silenciada, impossibilitando uma possível conexão com outras mulheres. Mas, o fato de ela ser muda não quer dizer
que ela não se expressa, ela faz isso através do seu piano. Nos planos em que o piano se faz presente,
ela deixa de estar centralizada e os dois passam a ocupar esse lugar (Figura 8). As cores do piano e
das roupas da personagem se conversam, o vestido de Ada é marrom, como o piano, e com detalhes
em branco, fazendo referência às teclas brancas, já as teclas pretas são semelhantes a cor dos cabelos e dos olhos de Ada. O piano faz parte dela e no começo do filme aparece sua voz de criança em
voice off, pelo fato de ter parado de falar com 5 anos, ninguém, nem ela mesmo sabe o som da sua
voz, afirmando: “O estranho é que não me considero calada. Isso é por causa do meu piano.”. O piano
é um dos motivos de sua subversão.

FIGURA 8 – FRAME DA ADA COM O PIANO

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 85 min.

As mãos de Ada são de extremo valor. Por causa do piano, ela possui uma sensibilidade muito
florescente nas mãos e nos dedos, um membro essencial para a emissão de notas musicais neste
instrumento. A sua mão é a maneira como ela se expressa, tanto através do piano, quanto através
da linguagem de sinais. Além disso, os dedos de uma mulher estão ligados ao prazer feminino e no
final do filme, Alisdair corta o dedo indicador de Ada quando descobre que ela tenta se comunicar
com George. Essa é uma tentativa de dominação, mais conhecida como a castração, com esse ato ele
quer deixar claro que repreende os comportamentos e as vontades de Ada.
Uma das últimas cenas do filme, Ada está indo embora com George em uma canoa e eles levam o piano, porém, há muito peso e grandes chances de virar, mas George sabe o quão importante
o piano é e faz questão de levá-lo embora, só que Ada pede para jogá-lo no mar. No momento em
que a corda está puxando, ela coloca seu pé no meio e vai com o piano no intuito de se matar, porque
não imagina uma vida sem este objeto. E por um tempo, ela não resiste, desce com ele até as profundezas do mar, mas resolve subir e segundo palavras do próprio filme: “Minha vontade escolheu a
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vida. Contudo, ela me assustou.” (Figura 10). Essa vontade a assustou, porque ela não imaginou que
amaria mais a sua filha, ao George e a ela mesma do que ao piano. Entretanto, quando ela estava se
afundando, percebeu que há mais motivos para viver além do seu instrumento. Em uma entrevista,
Jane Campion conta que esta seria a última cena e Ada se suicidaria, mas ela não quis que a história
acabasse dessa forma. Essa cena é muito significativa, porque muitas mulheres que fizeram parte do
movimento feminista se mataram e uma delas foi Virginia Woolf que se suicidou no mar. Ada escolheu a vida, escolheu se reinventar, Jane talvez tenha escolhido esse caminho ao invés do suicídio de
Ada, na tentativa de mostrar que somos merecedoras dos lugares que frequentamos, a diretora fez
uma homenagem às mulheres silenciadas, apagadas e mortas nesta sociedade machista e patriarcal.

FIGURA 10 – FRAME DA ADA NO MAR

FONTE: O Piano (1993), de Jane Campion, 107 min.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos pontos apontados no artigo, é possível perceber a subversão de Ada Mcgrath,
principalmente, a partir das suas relações. Essa personagem subverte tudo para poder utilizar o
piano, porque em sua concepção, o piano é o que ela mais ama, não há motivos para viver se ela não
estiver com o seu instrumento musical, mas essa é uma suposição que acaba mudando no final do
filme, como apresentado neste artigo.
A partir dos enquadramentos, analisamos que o olhar feminino de Jane Campion, sobre uma
protagonista mulher, além de ser uma subversão da diretora, não sexualiza Ada, nem mesmo nas cenas de sexo. Ademais, Ada ganha um destaque nas cenas, pois ela permanece muito bem iluminada,
centralizada e não se confunde com o fundo nos planos desta obra cinematográfica.
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De acordo com os relacionamentos apresentados em “O Piano”, Ada notoriamente se opõem
à norma, inclusive na relação mãe-filha, a qual ela nega, em determinados momentos, esse papel de
mãe super protetora imposto pela sociedade. Outrossim, a suas relações amorosas são subversivas,
porque mesmo ela sendo obrigada a ser esposa de Alisdair, ela não cumpre essa função, ela não deixa que ele a colonize. E para culminar, ela trai o seu marido com George, esta relação é subversiva
por si só, pois vai completamente contra o que se espera de uma mulher casada no século XIX e tudo
isso, a princípio, é para obter seu piano.
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CORPORIFICAÇÕES MASCULINAS DE BORDA, EM FOCO O MENINO E O VENTO DE
CHRISTENSEN
Ricardo Di Carlo Ferreira1

RESUMO: Este artigo analisa o constructo da imagem atoral de intérpretes que operam no
provimento de concretude imagética no campo cinemático manifestando masculinidades de
borda em suas corporalidades, de modo a rastrear as possíveis reminiscências compositivas dessas
obragens na história da arte. Tomo por objeto de análise uma imagem icônica do filme O menino e o
vento (1967) de Carlos Hugo Christensen, em que os atores Ênio Gonçalves e Luiz Fernando Ianelli
figuram abraçados intimamente, tal imagem representa o clímax fílmico, chegando a ser mostrada
na capa do longa-metragem. Assim, faço uso da metodologia de cruzamento de imagens de Etienne
Samain (2012), em diálogo com operadores teóricos de gênero, em que analiso duas imagens
homoafetivas da Antiguidade; os resultados aventam corporificações símiles às do filme.
PALAVRAS-CHAVE: Corporificações masculinas de borda; O menino e o vento; Cruzamento de
imagens.
		 A minha argumentação articula a capacidade atoral de corporificação ou encarnação de
corporeidades de sujeitos e de personalidades multíplices no campo ficcional do cinema, os
personagens, detidamente, no que concerne ao trabalho de produção de imagens que parte da
atorialidade com formação técnica especializada engendra, em sua profissão: a materialização
pragmática do instante pregnante. Tal conceito formulado por Gotthold Ephraim Lessing (17291781) designa aquele momento (o ápice de um lapso temporal) capaz de representar todo o
acontecimento em uma única imagem. Esse momento privilegiado, fora na história da arte
desdobrado com maestria pelos pintores e escultores de forma organizada e harmônica, sob a tônica
da verossimilhança (LESSING, 1998). A mesma lógica perseverava sob a imagem do corpo do ator,
que habilidosamente deveria causar esse efeito verossímil (em cada uma de suas modulações faciais
e posturais, de gesto e movimentação), de modo que se fosse congelado subitamente, haveria uma
imagem prodigiosamente composta.
		
Nessa tessitura formativa é notável o trabalho promulgado por Denis Diderot (1713 –
1784), que sistematizou um modelo de construção cênica, buscando a materialização verossímil e
harmônica da encenação (e seus elementos estéticos), por meio do referente das linguagens artísticas
já consolidadas no panteão das artes: a pintura e a escultura – com foco, nesta última, na estatuária,
pois Diderot tinha predomínio ao trato da imagem da atorialidade. Para que fique claro, a lógica de
produção das imagens pelos atores se dava pela imitação de quadros ou esculturas. Por vezes, parados
os atores tentavam reproduzir aquele instante, e adiante davam seguimento, formando imagens.
A qualquer momento o diretor/pedagogo teatral poderia pedir para que congelassem os corpos
1
Mestre em Cinema e Artes do Vídeo (UNESPAR). Pós-graduando em Cinema e Linguagem Audiovisual (USCS).
Especialista em Metodologia do Ensino de Artes (UNINTER). Graduado em Teatro (UNESPAR). Membro do Grupo de
Estudos sobre o ator no audiovisual (UNICAMP/CNPq) e do Grupo de Pesquisa Eikos: imagem e experiência estética
(UNESPAR/CNPq). E-mail: ricodicarlo@gmail.com
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(parassem onde estavam e como estavam), a partir disso deveriam analisar criticamente, se aquela
imagem era verdadeiramente cênica, tal como na pintura. E, ainda, se ela poderia ser melhorada?
Se haveria alguma pintura ou escultura que pudesse servir de modelo para a cena. Outro aspecto
importante era o crivo que os atores deveriam erigir a respeito de suas imagens, questionando se a
imagem corporal informava o que houve antes e se indicava o que viria depois – se ela comunicava
o acontecimento. Como se pode ver Diderot, apesar de se remeter à verossimilhança, tinha pouco
apego ao verismo absoluto, posto que sua obragem era, em sobremaneira, impactada pela estética
de mimetização idealizada sobre a realidade – manifestamente aventada por Boileau (1636 – 1711)
(ROUBINE, 2003). Em termos operacionais, Diderot promulgou na história da formação do ator o
conhecimento e a aplicação didático-pedagógica no campo atoral acerca de emulações pictóricas
em corporalidades atorais – uma pedagogia das imagens; metodologia de aprendizagem sobre a
expressão do corpo do ator, profundamente enraizada no aspecto da imagem corporal. Em outras
palavras, ele propunha que seus atores e atrizes, dotados de suas corporeidades2 passassem a aderir
à corporalidades de sujeitos retratados na estatuária ou em obras pictóricas, no sentido de aderir
à organicidade plástica e estética já desdobrada pelos mestres da pintura, por exemplo. Propunha
isso, para que os atores desdobrassem tal abordagem em seus próprios corpos cênicos em duas
vias: 1) no corpo individual – em corporalidade; e, 2) coletivo, o corpo de elenco – acionando a guisa
da proxêmica dos corpos na encenação. Assim, a atorialidade era ensinada a estetizar os corpos
em imagens, sob referentes imagéticos, sob a tônica máxima do instante pregnante, averiguando
se a imagem corpórea tornava compreensível o que já se passou e o que viria (LESSING, 1998). E
mais, nesse contexto de imagem em movimento, sobretudo; era de suma importância que o instante
pregnante da peça (da obra dramática), fosse meticulosamente construído em imagem, formando
uma imagem em verossimilhança idealizada. Tal qual seria feito na pintura, a atoralidade célebre
tinha que ter essa referência como uma segunda natureza, internalizada, saber que compunha
imagens. Sem essa noção em mente, o intérprete não materializaria de forma profissional o instante
pregnante, comprometendo a ação dramática. A qualidade da imagem corporificada tinha tanta
importância quanto à veracidade dos sentimentos expressos na cena, ou a dicção esmerada da fala,
pois ela também é portadora de significação estética. Essa tradição é ainda empregada em formações
tradicionais dos nomeados atores intérpretes (àqueles cuja profissionalização se dedica às artes que
possuem a premissa textual, menos verificada no teatro, nos dias de hoje, em face do esboroamento
do teatro dramático, e prevalência do teatro pós-dramático) – uma pedagogia imagética.
Todo esse trabalho de materialização das imagens da atorialidade foi de maneira preponderante capitaneado pelos ideais dos ensaiadores, diretores e encenadores no teatro, e pelos cineastas na arte cinematográfica. O ator, dessa maneira, teve seu lugar antropológico ditado pela sua
posição no organograma das artes de sua ambiência e/ou trânsito; ora do teatro, ora do cinema, com
um aspecto em comum: a histórica servitude aos desígnios de seus realizadores. Nessa conjuntura,
historicamente, essas artes perfilaram de maneira contumaz a representação de uma polaridade
de gênero: o masculino e o feminino. Assim, dada a histórica impetração do mito da masculinidade
viril, os atores do sexo masculino usualmente representavam em imagens uma masculinidade he2
Corporeidade - fisicalidade própria do ente; expressa as individualidades psicofísicas próprias, de si. Já a corporalidade é como se fosse uma espécie de tradução da corporeidade, a partir da leitura das imagens dos corpos dos
sujeitos (RIGONI, 2016).
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gemônica, que admitia uma corporalidade rígida enquadrada dentro de padrões normativos que
denotariam esse ideal de sujeito homem. É assim, que por largos anos, os papéis masculinos foram
representados no teatro, e adiante no cinema – via uma padronização daquilo que era tido como o
macho viril, assimilando dessa maneira atores de uma corporeidade também varonil (os referentes
imagéticos não coadunantes eram esquecidos). Nessa perspectiva criacional, a disposição sexual, a
predisposição à violência, a força física, a corporalidade sisuda, a voz grave, a não demonstração de
sensibilidade, a negação da afetividade e o corpo musculado, compunham os atributos desejáveis
para perfazer-se homem (no mundo, e na cena) – uma perspectiva idealizada, tradicional e irreal dos
papéis de gênero, posto que contemporaneamente já chegamos a sapiência de que não existe um
único modo de ser/estar homem no mundo, não havendo uma única identidade masculina, ou apenas um jeito singular de movimentar-se enquanto ente masculino. Pelo contrário, há a premência
factual de masculinidades; maneiras múltipas, de ser, de estar e de se relacionar sendo homem, seja
ele heterossexual ou não. Esses encaixotamentos voltados à idealização de um modo de ser homem
geraram a nomeada crise da identidade masculina, em que os homens passaram a sofrer por não
corresponderem a essa série de quesitos inalcançáveis daquilo que era tido no senso comum como
desejável (até mesmo condicionante) para ser homem. Assim, pelo fato de haver essa normalização
na sociedade da dominação masculina, tendemos a achar que no campo da representação ficcional
cinematográfica; e mais, no campo das artes, nunca se representou, ou então, que é algo relativamente muito novo, o ato de realização de obras com representações que fogem do retrato do arquétipo viril. Essa falsa impressão, por certo, é oriunda do fato de haver insistemente o apagamento (ou
esquecimento – proposital, é claro) de obras que representam corporificações masculinas de borda,
seja em termos de corporalidade ou de orientação sexual. De tal maneira, que as imagens dos corpos e das identidades de masculinidades não hegemônicas são esquecidas, apagadas e escondidas
na filmografia ocidental. Logo, a representação da homoafetividade masculina na cinematografia
brasileira recai num obscurantismo de visibilidade, acesso e espectação. Isto pela própria conjuntura social brasileira, e certamente de órgãos e agências reacionárias, vide a compressão do conservadorismo, bem como o ressurgimento da censura, identificados ainda nos dias de hoje no Brasil.
É neste contexto social e histórico, perpetrado no ideário brasileiro, que na década de 1960
é lançado pela Embrafilme - Empresa Brasileira de Filmes S.A., o longa-metragem O menino e o vento
(Carlos Hugo Christensen, 1967), baseado no conto O Iniciado do Vento de Aníbal Machado; que vai
requerer um instante pregnante – uma imagem que marcaria a história do cinema brasileiro – aos
atores protagonistas Ênio Gonçalves (1943 – 2013), com 24 anos na época, e Luiz Fernando Ianelli
(1950 – 2015) aos 17 anos no ano de realização do filme. Isso porque, um filme ainda não podia dizer
em palavras algumas temáticas, mas em imagem, talvez, sim. Foi sobre essa possibilidade que agiu
o diretor Carlos Hugo Christensen (1914 – 1999), nascido na Argentina, radicado no Brasil, donde
teve grande parte da sua filmografia desenvolvida. Dentre as contribuições notórias do cineasta ao
cinema brasileiro, notadamente, figura a realização deste que fora o primeiro longa-metragem a
retratar personagens homossexuais de maneira não estereotipada, no país. Conquanto, não se pode
desconsiderar o caráter de representação apenas sugestivo da orientação sexual dos personagens
– o uso do subtexto, sem a confirmação efetiva da homoafetividade. Essa alternativa de caráter
sugestional, isto é, de não tratar o tema às claras, certamente era uma forma de esquivar-se da cen-
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sura do governo, mas não se pode, também, deixar de considerar o fato de que uma realização tendo
essa temática como mote, tangenciando apenas, o caráter amoroso das personagens era uma forma
de não afrontar a espectatorialidade, também tradicional. Há que se considerar que a censura não
parte apenas do recrudescimento estatal, mas que se relaciona à ordem da socialização – o aspecto
moral das sociedades impacta a produção das imagens. Não podemos esquecer que qualquer obra
sofre a influência das normas sociais, dos costumes e dos valores relacionados à masculinidade e
que a própria despatologização da homossexualidade no Brasil é algo recente, data de 1999. Ela
estabelece que:
Considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão;
Considerando que há, na sociedade, uma inquietação em torno de práticas sexuais desviantes
da norma estabelecida sócio-culturalmente; Considerando que a Psicologia pode e deve
contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade,
permitindo a superação de preconceitos e discriminações (...) (BRASIL, 1999, p. 1).

Assim sendo, considerando a realidade de Christensen e de seu contexto tempório-social
de realização fílmica, por certo o artista impetrou com seu filme, um ato de resistência. Usou da sua
possibilidade enquanto artista detentor de recursos, para tornar mais visível uma população que
não era representada, nem respeitada em termos de representação cinematográfica. Ao contrário,
era julgada como o próprio filme mostra. Nessa conjuntura social, importa considerar o fato de que
sugerir em subtexto a homoafetividade era algo histórico, os papéis gays recorridamente são representados de modo inocular, mormente o amor entre dois homens. Isto porque mostrar personagens
homossexuais no cinema nacional, de maneira a ridicularizá-los já era algo bastante naturalizado,
mostrá-los enquanto sujeitos abaixo dos demais na sociedade era adequado; quase sempre humilhados, ridicularizados, e comumente mostrados nos filmes como recurso de alívio cômico na tônica
da narrativa da época. Em O menino e o vento (1967) de Christensen, a proposta passa por outra
lógica narrativa e estética, dado que as personagens engendram complexidade psicológica e relacional. Ademais, é retratada a interveniência da sociedade sobre a relação entre os personagens.
O filme conta a história de um jovem engenheiro, José Roberto Nery (Ênio Gonçalves), que chega a
Bela Vista, no interior de Minas Gerais para responder a um processo criminal na cidade. O motivo
seria o desaparecimento e a possível morte de um jovem rapaz de lá, Zeca da Curva (Luiz Fernando
Ianelli). O ensejo do processo era a suspeita de que José Roberto teria assassinado o personagem de
Ianelli, tal pressuposição advinha da relação entre os dois personagens masculinos, havia um falatório na cidade de que eles possivelmente poderiam ter tido algo além da amizade, um caso amoroso.
Outrossim, Nery teria deixado a cidade em período concomitante ao sumiço do rapaz. Na audiência judicial mostrada no filme, entretanto, fica mais evidente o preconceito dos habitantes daquela
sociedade, do que propriamente a preocupação com o sumiço de Zeca da Curva. O crime (?) residia
aos olhos de todos e todas, como consequência da relação insidiosa e anormal (à vista dos circundantes), sob a elucubração de que um crime ocasionaria o outro. Há uma visão da homossexualidade
claramente associada a uma doença psicológica, e mais, um desvio de caráter, de conduta criminosa.
Essa ótica é caracterizada pelo elenco, ao passo que se o engenheiro possuía tal desvio de orientação sexual (sentenciamento moral das personagens), poderia muito bem cometer outro ato pérfido
como o homicídio daquele que outrora fora iludido por ele. Como se pode ver a função dramática da
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grande maioria dos personagens é a corporificação narrativa em representação do preconceito3 (a
encarnação social dele). Amplificada artisticamente pela alegoria do julgamento – tratado esmeradamente como um mecanismo da manutenção do preconceito, da discriminação e do estigma social,
na trama4 .
Dito tudo isso, afianço que desde o meu primeiro contato, isto é, a contar da minha
primeira visada de O menino e o vento (1967) de Christensen, diagnostiquei o referente da homoafetividade em múltiplas camadas, incluindo as plausíveis maneiras poéticas de comunicação fílmica da
3
O preconceito “implica um julgamento prematuro e inadequado sobre determinada coisa ou ainda uma opinião
formada sem reflexão” (CARVALHO et al., 2012, p. 144). É, algo definido pela hostilidade deliberada contra um grupo
que é desvalorizado na sociedade, frequentemente, com relação aos indivíduos de “uma identidade sexual considerada
desviante (como a dos homossexuais)” (CARVALHO et al., 2012, p. 144).
4
Sem rodeios, os partícipes do julgamento (o promotor, e também os depoentes) buscavam a confissão de que
eles haviam de fato tido um relacionamento homoafetivo – algo que os presentes demonstravam condenar. Recorrendo
à contação das personagens, inextricável ao uso de flashbacks, a trama vai espraiando-se por meio dos depoimentos, e o
clímax do filme é o relato do protagonista, momento em que há os esclarecimentos dos fatos, contudo, o filme adentra
num universo de simbolismo narratológico, o que mais uma vez poderia condizer com uma tentativa de comunicar de
forma não declarada a relação homoafetiva dos personagens, numa possível tentame de tornar o caráter sugestivo
em escolha estética (o caráter inefável do amor, representado de modo poético, simbólico, até misterioso), pelo tom
que o filme assume. Para que se entenda melhor, José Roberto é um homem fascinado pelo vento – algo plausível, por
ser engenheiro, o vento é um elemento natural que possui grande inferência sobre as construções civis. De férias,
José Roberto ruma para a cidade interiorana de Bela Vista, por ser famosa por agrupar ventos fortes. Logo ao chegar,
ele conhece Zeca da Silva – que aparenta ter entre 16 ou 17 anos de idade, o menino fazia pequenos trabalhos, como
carregar a bagagem dos viajantes da estação de trem ao hotel da cidade. É neste percurso, que eles falam sobre a
sua paixão em comum, o vento. Entusiasmado com o novo amigo, Zeca da Curva conta ao engenheiro que é capaz de
chamar aquilo que ele chama de ventão. Combinam, então, um encontro para a manhã seguinte, Zeca iria mostrar-lhe
esse elemento poderoso; a relação dos dois começa ali. Vários encontros acontecem em busca do ventão, quando ele
finalmente chega Zeca se despe em contemplação, emocionado ele abraça José Roberto e corre nu ao encontro da
ventania (a imagem que passo a analisar adiante no texto encontra-se nessa sequência do filme); é quando desaparece
em meios às rajadas. Sobre o possível romance de José Roberto e Zeca da Curva, nada é mostrado além daquele abraço,
mas tudo é muito sugerido, incluindo no depoimento de José Roberto, seja nas falas (o texto), ou pelo brilhante trabalho
de interpretação de Ênio Gonçalves, que expressa o arrebatamento emocional de alguém que não pode ou não sabe
como dizer o todo. Ressalta-se que a partitura cênica do ator articulou absoluta contenção de emoções (algo raríssimo
de se materializar em cena, ainda mais considerando o teor estético que o filme passa assumir na narrativa de diluição
entre a atuação verossímil e a narrativa simbólica), suas modulações faciais são contidas, boca entreaberta e sem fala em
vários momentos – algo que não condiz com a partitura hegemônica de um personagem masculino. Outrossim, o trabalho
de voz do intérprete empregou registro vocal leve, cadência melodiosa, com modulações do ritmo de fala oscilando
entre a produção de sentido hesitante e irresoluta, aderindo na pronúncia um novo tipo de dicção de modo a sublinhar
as interioridades da personagem – indo da leve irritação quando interpelado à ternura das memórias de Zeca. Tudo isso
materializava no plano atoral, na interpretação do ator, a enorme carga dramática do personagem, numa corporalidade
masculina não hipermascunilizada. Retomo, outro dado importante a se considerar, o texto (a narrativa fílmica) que
produzia traços símiles – parecendo desejar ser reconhecível em seu discurso para o espectador gay (algo do tipo: fiz
para você, mas não posso deixar que percebam). A homoafetividade na história carrega consigo isso, o amar sem que
ninguém saiba, demonstrar afeto sem que ninguém perceba, a liminaridade, a sobrevivência. Nas falas de José Roberto,
ele parece escolher as palavras para dizer sobre sua orientação sexual, por pensar, talvez, que de algum modo a sua
existência pudesse ferir os outros – tamanha a dimensão do preconceito entranhada na comunidade homossexual, e
que é replasmada no filme. Faz isso, de modo a emular o ensejo de uma fala confessional, mas sempre desvia para outro
elemento dos fatos, recorrendo a aspectos de visão poética, alegórica, simbólica. É sob essa tônica que José Roberto se
autodeclara aos presentes como um anormal por não se sentir como todos. Neste momento, Ênio Gonçalves emprega
pausa detida, respiração sentida, desmonta seu modelo postural, o que gera a expectativa de que ele contaria aos
presentes sobre a sua orientação sexual, seguidamente do seu relacionamento com Zeca em termos afetivos. Todavia,
isso não acontece (ele não se afirma no julgamento nem heterossexual, nem homossexual), o juiz condoído pelo abalo
de José Roberto oferece-lhe uma pausa para que ele pudesse se restabelecer emocionalmente; o que ele dispensa
gentilmente, buscando recompor-se. Sem embargo, ao recobrar o equilíbrio psicofísico, ele narra toda a história dos
dois, fala sobre a paixão em comum pelo vento, afirma que Zeca da Curva já era um iniciado do vento; que aquilo não
era algo novo para ele. Mais uma vez é possível ler essa frase sob o sentido que ele não influenciara o rapaz para ter os
gostos que tinha. Ao final do relato ele conta que o menino desaparecera no vento. Os presentes ficam incrédulos; é
quando o tribunal tem suas portas irrompidas pelo vento, as janelas se quebram, as pessoas fogem, a mãe do menino
temerosa começa a rezar, o promotor olha estupefato o vento flagelar o tribunal, a cidade é tomada pelo vento, exceto
José Roberto que impassível, parece esperar
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ação dramática (atoral e narratológica) que aquele se tratava de fato de um filme a falar de um amor
entre dois personagens masculinos – de homoafetividade. Christensen optou pelo modo simbólico,
pelo artifício da alegoria; vários desses recursos já desdobrei até aqui, mas um aspecto é mais indicial do que qualquer outro: a imagem. Nesse sentido, falo daquela que selecionei para este estudo,
por perceber que nela se representava a força comunicativa motriz de produção de sentido do filme (imagem 1) – por certo ela é o instante pregnante da obra. A minha hipótese pareceu acertada,
na medida em que uma fotografia de cena (imagem 2), especificamente desta cena, foi usada para
figurar na divulgação e capa do filme (imagem 3 e 4)5. A pergunta que lanço é: por que Christensen
elegeu esta imagem como sendo a mais significativa do filme?
Ao assisti-lo, eu não havia tido contato com a imagem, antes. Mas vendo-o era aquela imagem que permanecera em minha memória. Curioso, por saber mais procurei sobre o filme, encontrei a fotografia de cena (imagem 2), e passei a tê-la em mente como sendo um fotograma do filme.
Somente no ato revisionista de pesquisa pormenorizada, que diagnostiquei que não era a mesma
imagem. Disse tudo isso, pois articulo que se Christensen, utilizou tantas estratégias de sugestão da
homoafetividade e da homossexualidade em sua narrativa cinematográfica, que inclui ele ter mostrando atores com corporificações que não eram hipermasculinizadas, fossem na ordem da fisicalidade de cada um, e, certamente, das corporalidades por eles figuradas. Mas, então, por que eleger
aquela imagem? Justo ela para a divulgação e a capa do filme? Sabendo de antemão, que “toda imagem é uma forma que pensa” (SAMAIN, 2012, p. 23).

IMAGEM 1 – Fotograma do filme; 2 – Fotografia cena do filme
FONTE: O menino e o vento (Christensen, 1967)

5
Existe pouca bibliografia especializada a respeito desse filme, e nenhum material historiográfico, que elabore
um rastreamento sobre a produção dessa fotografia de cena. É possível verificar que ela não se trata da mesma imagem
do filme, por mais semelhante que pareça ser ela não é um fotograma da obra. Sabe-se que em teoria, numa produção
cinematográfica, de modo mais recente é comum haver um profissional especializado em cada área (em termos de imagem), existem produções que possuem o diretor de fotografia e o cinegrafista (operador de câmera), que são os responsáveis pelas filmagens, já o fotógrafo de cena é aquele que realiza registros fotográficos das cenas nas filmagens, e também da produção, do making of, bem como produz fotos de divulgação do filme. A depender da produção, essa equipe
de fotografia pode ser ainda maior, compondo mais profissionais. Muitas vezes as fotos de cena se tornam material de
divulgação. Todavia, na ficha técnica do longa-metragem, há uma única menção designando apenas um profissional na
área de imagem no filme o diretor de fotografia Antônio Gonçalves, que possivelmente fora quem produziu a imagem
mais famosa de divulgação do filme, sendo inclusive confundida por teóricos como sendo um fotograma do filme, e não
uma fotografia de cena, como de fato é.
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IMAGENS 3 – Capa do filme; 4 – Anúncio do filme no período de exibição nos cinemas

FONTE: 3 – O menino e o vento (Christensen, 1967); 4 – Biblioteca Nacional Digital

Notem que no fotograma do filme; a imagem 1 foi produzida num contraluz, a nitidez romântica do abraço fora ocultada. Pode-se, dessa maneira, levantar a hipótese, de que se tratou de uma
estratégia de Christensen e Antônio Gonçalves para burlar a censura da época, de modo a deixar
menos evidente a homoafetividade, no único momento que seria mais aberto – o único contato físico afetivo mostrado entre os perosnagens. Talvez, um tempo depois, é de se pensar, o filme já tendo
recebido a liberação dos censores, Christensen passou a divulgar a imagem às claras (imagem 2),
posada e iluminada, revelando o afeto e a ternura nos rostos das personagens. Na imagem do filme,
o abraço é tão sentido, que Luiz Fernando Ianelli ao abraçar Ênio Gonçalves o cobre, o abraço vem a
se tornar quase frontal (imagem 1) – instante pregnante, corporificado com excelência pelos atores.
Contudo, na fotografia de cena (imagem 2) posada, os atores aparecem em lateralidade. Esta imagem (em si) mostra um homem já adulto vestido, abraçando e sendo abraçado por um jovem com o
dorso nu (no filme sabemos que o personagem está nu de corpo inteiro, mas esta imagem não revela
isso); o movimento revela ainda que eles estavam num local ao ar livre em que ventava muito. Nada
obstante, proponho que vejamos as próximas imagens:

Imagens 5 – Niankhkhnum and Khnumhotep; 6 – Ânfora 540 a. C.; 7 – Detalhe da ânfora
Fonte: 5 – OsirisNet; 6 e 7 – The British Museum.
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Na imagem 5 há a representação de dois homens, tida dentro da história da arte, como a
representação de um casal homossexual, pelo fato de que a corporificação mostrada por eles na
imagem e a sua proxêmica serem convencionalmente verificadas nas representações entre casais
do Egito Antigo. Especialmente, o abraço representava a relação conjugal. Há mais representações
dos entes na tumba, como era rotineiro, e em uma delas, os narizes chegam a encostar-se. Escolhi,
entretanto a imagem do abraço por ela ser símile a de O menino e o vento (1967) de Christensen.
Tanto pelo abraço, como pela posição dos corpos, posto que na imagem egípcia “Niankhkhnum
ocupa o papel masculino, enquanto Khnumhotep, o feminino, abraçando ou sendo conduzido pela
mão por Niankhkhnum” (BRANCAGLION JUNIOR, 2011, p. 75). A partir disso, já é possível aventar
que havia uma separação da representação dos papeis numa relação homoafetiva. Um dado
importante, para entender essa construção histórica da homoafetividade é o de que “em sociedades,
como a grega, chinesa, japonesa e em muitas tribos indígenas, o relacionamento entre dois homens
também fazia parte da cultura social. Em comum essas culturas: relacionavam a prática, ao poder
e ao conhecimento” (SANTOS, 2020), e esse poder era atribuído ao homem mais velho da relação.
Deslocando-se para a imagem 6, atenho-me ao detalhe (imagem 7), em que novamente figuram dois
homens em relação íntima – trata-se de uma ânfora da Grécia Antiga; de novo, os entes masculinos
aparecem abraçados, numa composição praticamente igual a que temos no filme de Christensen.
Isso, não parece ser por acaso, posto que as imagens vêm a ser “formas que, entre si, se comunicam e
dialogam” (SAMAIN, 2012, p. 23). Esse mesmo autor ainda assevera que “toda imagem, ao combinar
nela um conjunto de dados sígnicos (traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas
pontuações sensíveis e sensoriais), ou ao associar-se com outra (s) imagem (ns), seria uma forma
que pensa” (SAMAIN, 2012, p. 23)1. Talvez, por não poder dizer as claras, no discurso: nas ações
físicas dos atores (no toque, no beijo), nas falas; talvez, Christensen, como artista da imagem que
era; se utilizou da imagem para dizer o que não poderia ser dito em palavras, convidando os atores a
exprimirem em imagem, mediante suas corporificações. Samain (2012, p. 22) nos lembra que “toda
imagem é portadora de um pensamento, isto é, veicula pensamentos”, diz ainda que “toda imagem é
uma memória de memórias, um grande jardim de arquivos declaradamente vivos” (SAMAIN, 2012,
p. 22). Dessa maneira, pode-se considerar que possivelmente Christensen elegeu uma imagem (de
sua produção) que tinha vida própria (detentora de um instante pregnante), que mostrava o que
ele parecia querer mostrar. Nesse sentido, Samain (2012), também nos diz que “a imagem teria
uma vida própria, e um verdadeiro poder de “ideação” (isto é, um potencial intrínseco de suscitar
pensamentos e “ideias”) ao se associar a outras imagens” (SAMAIN, 2012, p. 23).
De todo, a análise me leva a crer que Christensen, ao considerar as estruturas de controle de
poder de sua época, mostrou em imagem, deixou que ela em sua vida própria comunicasse, evocasse
memórias, de modo a ampliar no cinema brasileiro a mostração de corporificações masculinas de
1
Nessa tessitura, diante do exposto por Samain (2012) sob essas evidências imagéticas (e históricas) de nosso
passado (humano), como não aferir que a imagem do fime (imagem 1) e a fotografia de cena (também de divulgação, a
imagem 2), não é uma uma forma que pensa ao se associar a referentes, combinando elementos sígnicos de imagens
homoafetivas históricas? Considerar, esse complexo momento tempório-social de realização fílmica, o modo narrativo,
e as corporificações atorais sensíveis é um modo de contextualizar as prerrogativas de produção e divulgação daquela
imagem como algo elementar, talvez até essencial, do filme de Christensen. Importa destacar que o instante pregnante
corporificado por Ianelli juntamente de Gonçalves nos confirma (mostra) que: “Toda imagem pertence a um tempo
muito profundo, quase imemoriável (“tão antigo que não há memória de suas origens”). Tempo muito longínquo, tempo
mítico, que, por assim dizer a fecundou, “formou-a” lentamente e permanece capaz de fazê-la renascer e reviver um dia”
(SAMAIN, 2012, p. 33).
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borda, não hegemônicas. O que por si só veio a requerer da atorialidade algo da sua formação
clássica, a capacidade de corporificar em imagem um instante pregnante, pelo fato de que seria
essa imagem que possibilitaria ler o filme. Um grande passo estava dado em nossa história, e, talvez
poucas vezes no cinema narrativo ficcional, uma imagem corporificou tanta coisa que era impedida
de ser dita. O menino e o vento (Christensen, 1967), as corporificações masculinas de borda de
Ianelli e Gonçalves, em instante pregnante, não puderam dizer às claras a homoafetividade, mas
mostraram, e o cruzamento de imagens imemoriáveis (antigas) nos mostra isso.
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“PEÇO PERDÃO E DESFAÇO EM MIM”: O CORPO-IMAGEM PERFORMATIVO E A
MASCULINIDADE NÃO-HEGEMÔNICA
Julia Gasparoto 1
RESUMO: Trabalho formulado a partir da teoria de que as imagens projetadas no material
audiovisual que consumimos influenciam na construção subjetiva de gênero e sexualidade. No
ensaio-videoperformativo “Peço perdão e desfaço em mim (2021)”, questiono a formação de um
drag king a partir de fragmentações e a reorganização de imagens em vídeo para construir um
corpo-imagem idealizado, que só pode existir no suporte digital. Investigo, através do diálogo com
a masculinidade não-hegemônica, sobre a existência de um corpo ideal, branco, cis e hétero e o
que corpos que não se encaixam nesse padrão reinvindicam e produzem como consequência deste
desencaixe. Numa tentativa de suspensão da minha essência enquanto performance assumida –
através do próprio ato performativo –, investigo este corpo que se monta e desmonta para entrar e
sair de frestas onde ele não é permitido. O vídeo tem imagens de arquivo do meu corpo montado e
desmontado, projetado e sobreposto em um segundo vídeo onde mãos rasgam e deformam o fundo,
criando uma instabilidade que entra em conflito com o áudio e as novas composições que se formam
ao seu redor.
<https://youtu.be/5FpLNDjQBPM>
PALAVRAS-CHAVE: Performance de gênero; Masculinidades não-hegemônicas; Drag king; Modos
de existência.

INTRODUÇÃO
A trajetória que tracei até a formulação do ensaio-videoperformativo “Peço perdão e desfaço em
mim” (2021) está diretamente ligada à forma como me relaciono com as imagens. Elas podem ser ao
mesmo tempo causa e efeito da construção de subjetividades.
Para além da noção básica de representação sendo entendida como a forma como podemos
nos identificar com o material imagético com o qual temos contato, investigo a possibilidade da
influência do Audiovisual na produção de novas percepções imagéticas de si e, por consequência,
de novos modos de subjetivação.
A este último conceito também associo o fazer performativo – em que se misturam pessoa e persona
– , como descrito por Ludmila Castanheira em “Performance Arte: modos de existência” (2018).
Desta forma analiso a ligação entre imagens, o fazer performativo e a subjetivação de gênero e
sexualidade na realização do meu trabalho como drag king.
Elaboro, a partir da fragmentação e reorganização de imagens em vídeo e da relação que estabeleço
com uma persona drag king, um corpo-imagem idealizado, que só existe no meio digital. Este corpo
espelha minhas inquietações e reflexões sobre o corpo ideal hegemônico cis, hétero, branco,
masculino e sobre aqueles que são consequência de um desencaixe deste padrão normativo.
Faço a escolha de falar a partir da perspectiva de um ser ancorado na masculinidade partindo do
1

Bacharel em Cinema e Audiovisual, UNESPAR, juliagasparoto@gmail.com.
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princípio de que eu sou uma pessoa não-binária que foi designada mulher ao nascer, a quem a
masculinidade não deve ser “natural”, socialmente um ser não-pertencente ao masculino hegemônico.
Dialogo com a zine “Sapatão Touro Indomável”(2020), da Machorra Edições Piratas2, que traduziu o
capítulo “Raging bull (dyke)” do livro “Female Masculinity”(1998), de Jack Halberstam.
As imagens que produzi e que produzo também têm relação direta com a necessidade de pensar
coletivamente sobre o registro e encontro com as esquisitas, as dissidentes, as pessoas que vivem
as questões sobre as quais elas falam e escrevem. Isso porque existe um apagamento sistêmico,
tanto na academia quanto em sociedade, sobre quem pode ou não falar sobre si mesmo e quais
autonarrativas são dignas de serem reproduzidas e discutidas como elaboração de conhecimento
válido.
NARRATIVAS DE SI
Construí uma série de narrativas imagéticas durante a minha adolescência. Grande parte delas
eram influência direta e inconsciente dos filmes aos quais eu assistia e dos questionamentos causados por eles. Baseava-me neles principalmente para idealizar questões ligadas a subjetividades de
gênero e sexualidade.
Eu sempre acabava me frustrando com essas narrativas por não ser bem sucedido em emular tanto
o que eu não gostava mas que achava que devia ser performado quanto o que eu gostava mas não
tinha coragem de performar. Expressava um descontentamento generalizado com a minha imagem.
Imaginava que podia ter poderes mágicos como Harry Potter ou ser uma garota comum que se transformava numa popstar apenas colocando uma peruca e mudando de roupa, como Hannah Montana.
Inspirava-me nas comédias românticas e em como as protagonistas passavam por uma transformação imagética e comportamental que as tornavam desejáveis, mais bonitas e gentis.

Transformação de Mia Thermopolis (Anne Hathaway) em “O Diário da Princesa”(2001).
Fonte: Reprodução

Curiosamente, também adorava assistir a vídeos no Youtube de transição FtM3, nos quais homens
trans faziam um slideshow sobre suas mudanças corporais desde que iniciaram seus tratamentos
de hormonização com testosterona. As mudanças de distribuição de gordura e quantidade de pêlos
2

3

https://www.instagram.com/machorraedicoes/
“Female to Male”, podendo ser traduzido do inglês como “do feminino para o masculino”.
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eram as mais evidentes imageticamente.
Era uma constante também tentar parecer e agir como as meninas da minha idade e, ao fazer isso,
me sentir distante da minha essência. Uma das histórias que ilustram bem essa dualidade aconteceu
quando eu estava com 15 anos, em uma festa da escola. Vesti salto alto e passei uma maquiagem
pesada nos olhos e no rosto, como era moda na época. Ao fazer isso, senti a distância entre o que eu
era e o que eu estava mostrando imageticamente.

Foto tirada no dia em que me vesti para a festa da escola. Fonte: Arquivo Pessoal

Com o passar do tempo e com a minha aproximação com a Teoria Queer, como por exemplo com
textos sobre performatividade de gênero, fui entendendo que este desconcerto não se aplicava
somente a mim, mas à sociedade como um todo – em maior ou menor grau, dependendo do quão
bom você é em perpetuar os signos4 da normatividade –. Fui percebendo, assim, que existiam
pessoas que, assim como eu, tinham trajetórias que os levavam em direção às margens/bordas de
uma demarcação de gênero e sexualidade.
A “repetição estilizada de atos ao longo do tempo” (BUTLER, 2018, p.243) estrutura a imagem de
determinada identidade de gênero, sendo portanto uma construção metafórica de identidade,
infundada e fragmentada – frágil.
Como muitos que vieram antes de mim, passei então a reivindicar e piratear imagens ao meu
gosto. A relação que se forma com as imagens não é uma via de mão única em que somos apenas
bombardeados por imagens e fazemos delas uma definição. Também somos produtores dessas.
Tornar a performatividade de gênero um ato consciente permite subverter os signos inscritos no
corpo em formas que denunciam o caráter artificial do gênero e transformá-lo em performance.
Fazia sentido, então, apropriar-me do que não era acessível pelo meu corpo designado mulher ao
nascer: trabalhar a masculinidade que me foi negada.
Em “Masculinidade Feminina”(1998)5, Jack Halberstam fala sobre como a raiva das “limitações que
ser uma adolescente mulher”(HALBERSTAM, 1998, p.267) ecoou em sua trajetória pessoal. Sobre
4
Entendo “signos da normatividade” como ações e conceitos que reproduzimos repetidamente de forma a manter a normatividade. Um exemplo poderia ser a máxima “Meninas usam rosa e meninos usam azul”, como um marcador
de gênero e de manutenção da norma baseado na cor das roupas das crianças.
5
No original: “Female Masculinity”. Tradução do capítulo “Raging bull (dyke)” - zine “Sapatão Touro Indomável”
(2020), por Ísis Lemos/Machorra Edições Piratas.
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conhecer o sistema binário de gênero e suas prescrições e ainda assim sentir uma necessidade de
emular uma violência que nos é negada. Ser violento “como um garoto”.
Na verdade, esse mecanismo duplo de falta de cuidado para consigo mesmo e um
desrespeito implacável pelo cuidado de outres parece caracterizar muito do que
consideramos natural sobre a masculinidade do homem branco. (HALBERSTAM, 1998,
p.274)

Aliás, Halberstam fala justamente sobre como a masculinidade não é exclusiva da normatividade,
do homem “neutro”, cis, hétero branco, mas sim como é reivindicada por sapatões caminhoneiras,
pessoas não-binárias e por todes que não performam conforme o ideal imagético hegemônico.
Podemos nos apropriar destas construções para uma aproximação da nossa própria subjetividade.
Entendo que o fazer performativo através do fazer drag king escancarou essa relação para mim,
mesmo que eu nem soubesse ou imaginasse na época.
Meu drag king, Jubileu, nasceu como forma de experimentar no meu corpo as imagens de personagens
que me encantavam na adolescência, como a do pirata Jack Sparrow, de “Piratas do Caribe” (2003),
do roqueiro Rich Hardbeck da série britânica “Skins”(2007-2014) e de Dr. Frank N’ Furter, de “The
Rocky Horror Picture Show” (1975).
Cada um desses personagens me inspirou de alguma maneira. Jack Sparrow pela performatividade
lida como afeminada, movimentava-se meio errante, balançando os quadris e usava cabelo comprido
e lápis preto nos olhos. Rich Hardbeck porque estava mais próximo da minha realidade, era um
garoto contemporâneo, que usava cabelos compridos e roupas pretas. Dr. Frank N’ Furter porque,
apesar de se apresentar como sweet transvestite6, era interpretada por um homem cisgênero e eu me
confundia sobre a real identidade de gênero da protagonista – mais um problema de representação
do que de narrativa. Encantava-me com seu mundo dinâmico e seus figurinos ousados.

Dr. Frank N’ Furter, do filme “The Rocky Horror Picture Show” (1975). Fonte: Reprodução.

Combinei essas experiências com imagens que me atraiam ao comportamento que desejava ter enquanto Jubileu. Até que conclui que ele não é hétero nem cisgênero, é performance assumida e uma
6
“doce travesti”, traduzido do inglês. Entretanto, algumas notas sobre o filme indicam que “transvestite” tinha
outro significado na região originária do filme, mais parecido com o significado da palavra “transformista”, em português.
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forma prática de experimentar as teorias que crio através das imagens. Um corpo que transforma
raiva, dor e frustração em potência de criação e desejo, que não tem um compromisso com o real e
que, por isso, pode simplesmente ser. “Performances são materializações, no corpo, das insatisfações e reflexões acerca do nosso entorno, inquietações suficientes fortes, que nos impelem à ação.”
(CASTANHEIRA, 2018, p.146)
Neste momento, dialogo com Ludmila Castanheira e seu conceito de ligar o ato performativo à subjetivação do artista, que ela chama de Modos de Existência.
Borram-se os limites entre arte e vida. A performance se converte num modo de existência.
A performance mobiliza práticas e artistas em afetações constantes, que tomam para si
– enquanto indivíduos e enquanto pertencentes de a um espaço/tempo – o encargo de
responder, desmontar, debochar, reinventar a apatia, elaborar comentários, problematizar
e, sobretudo, criar determinadas condutas. Esses são mecanismos que estabelecem um
“viver em performance”. Dito de outra maneira, eles inscrevem o mundo no corpo próprio e
reestabelecem a vontade política. (CASTANHEIRA, 2018, p.73)7

A partir destes entendimentos, desenvolvo o “Peço perdão e desfaço em mim” (2021) pensando
em como borrar as fronteiras de corpo e gênero e construir através do meu próprio corpo (no fazer
performativo) uma montação de um “corpo ideal”, que só pode existir no suporte fílmico-digital, e
que se fragmenta e reformula de acordo com suas experiências e vontades.
É o início da materialização das reflexões que permeiam a minha relação com a montação e com a
minha subjetividade. Foi durante o processo de construção deste trabalho que aceitei a possibilidade
de não ser uma pessoa cisgênero e também que encontrei nas imagens que um dia foram tão certas
e impositivas a possibilidade de construir e pensar esses corpos e ressignificar sentimentos que já
foram ruins e torná-los potência de mudança.

7

Grifos da autora.
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Frames de “Peço perdão e desfaço em mim”(2021), de Julia Gasparoto. Fonte: Reprodução.

Trabalho com sobreposições, distorções, combinações e recortes de imagens que representam
várias épocas de minha vida, tanto montade quanto desmontade. Meus braços rasgam um fundo
de papel, inicialmente branco, e fragmentam tanto o suporte quanto a imagem projetada, tornando
a performance uma metáfora para a fragmentação e reorganização da minha autoimagem e a
libertação através do/pelo ato performativo, representando minha persona drag king. Num segundo
momento, Jubileu aparece, dividindo o espaço com Julia e simbolizando a conciliação entre o que eu
sou e o que posso ser: o ser dos meus sonhos. Acredito que este é o ser que também se manifesta no
filme: o ser/estar virtual que permite a subjetivação e compreensão de si.
A partir deste trabalho, desejo associar minha existência ao que me move: a performance. Através
deste e de outros seres fílmicos/virtuais/digitais posso habitar as frestas e os não-lugares que
permitem a experimentação performativa. Identificar nos desconfortos a potência criativa de
encarar de frente o que pode ser escoado em arte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É interessante perceber como fazer parte do coletivo de drag kings “Kings of the Night” e compartilhar
com estas e outras pessoas do meio artístico a sensação e as potencialidades do fazer drag king
contribuiu também para que eu fosse mais desinibido ao pensar sobre gênero e sexualidade, como
percebo na minha trajetória performativa.
Saber que tenho acesso a uma infinidade de pessoas potentes que estão dispostas a dialogar com o
trabalho que estou fazendo e também que muites vieram antes de mim e trilharam o caminho que
hoje percorro, em especial as sapatões e pessoas não-binárias, a quem sou muito grata por poder
compartilhar do conhecimento.
Conhecer a Machorra Edições Piratas, que publica independentemente materiais como zines e
adesivos e traduz textos como o de Jack Halberstam, que citei neste trabalho, é um destes casos.
Entrar em contato com narrativas que compartilham de questionamentos e vivências semelhantes
às minhas torna o processo de escrita de si mais revigorante e proveitoso.
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CUÍRLOMBOS POSSÍVEIS: A CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES NARRATIVAS
POR CORPOS TRANS EM “IAUARAETÊ” DE XAN MARÇALL1
Leandro Stoffels2
RESUMO: A objetivo desse trabalho é analisar o curta-metragem “Iauaraetê” (2020) dirigido pela
travesti multiartista Xan Marçall, tentando mapear questões levantadas pela obra em relação às
territorialidades narrativas, decolonialidades e a produção visual. Entendemos o cinema como
um território de imagens, e buscamos compreender os processos de (des/re)territorialização
promovidos pelo gesto cinematográfico dessa diretora. Aqui nos inspiramos nas provocações de
Dodi Leal (2020), que convida a pensar a presença de corpos trans nas artes a partir da noção de
“espacialidade travesti”, enquanto uma reconfiguração dos espaços físicos e psíquicos cisnormativos.
A autora defende que essa reconfiguração é capaz de produzir o que ela chama de “habitats de
gênero”, espaços físicos e/ou subjetivos onde as regras de funcionamento do cistema colonial e
patriarcal podem ser colocadas em questão. O texto se divide em três partes: apresentação do vídeo
e da artista; debates sobre territórios, especialmente pensando a ideia de queerlombo/cuírlombo
(NASCIMENTO, 2018); e por fim, uma reflexão sobre o gesto de olhar fixamente para a câmera,
presente no filme, e como esse gesto se conecta a outras cinematografias brasileiras que também
buscam afirmar um posicionamento decolonial.
PALAVRAS-CHAVE: cinema travesti; territorialidade; Iauaraetê.
É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que tornar-se visível. Porque o rosto
de um, é o reflexo do outro. O corpo de um, é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de
todos os corpos. (NASCIMENTO, Beatriz do. Orí)

1. Introdução
O cinema é a arte de propor miradas. Olhares para o mundo, seus territórios e os corpos que os
habitam. Mas os olhares de quem? Quase sempre, dos cineastas. Um levantamento realizado pelo
Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), demonstrou que entre os filmes brasileiros de grande público lançados desde
1970, 98% foram dirigidos por homens, não tendo sido identificado sequer um diretor não-branco
(CANDIDO et al.; 2017). Surge uma questão: estaria o cinema nos educando a um olhar colonial?
Mas essa pergunta nos leva a outra: o que teria a nos ensinar o cinema dos sujeitos que estão na
outra ponta nessa relação de poder e dominação, o cinema das travestis?
Nas telas a imagem da pessoa trans foi usada quase sempre como sinônimo de piada ou ameaça,
como apresentado no documentário “Revelação” (dir. Sam Feder; 2020). Atrás das telas, no papel
de diretores e diretoras, sua presença ainda é escassa, especialmente no Brasil. Aqui, o cinema
comercial ainda permanece fechado a poucos, mas as pessoas trans começam a encontrar brechas em
1
Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa de mestrado
que permitiu a realização desta pesquisa.
2
Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: leostoffels@gmail.com
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projetos independentes, em especial curtas e média-metragens.3 Essa recente presença de pessoas
trans na cadeira de direção de cinema pode ser entendida como parte do fenômeno que Leandro
Colling descreve como “emergência dos artivismos das dissidências sexuais e de gêneros no Brasil”
(COLLING, 2018). Esse termo é usado para descrever a cena artística fortemente engajada com as
pautas políticas da comunidade LGBTQIA+ que tem ganhado destaque no país nos últimos anos.
Esses artistas e suas obras abrangem distintas linguagens, como cinema, teatro, dança, quadrinhos,
literatura, cordel, etc. Nesse contexto, a produção artística de pessoas trans se destaca por criar
uma “polifonia indisciplinar” dos corpos4, nos termos de Mariah Rafaela Silva. Segundo essa autora,

Das artes visuais à música, passando pelas produções epistemológicas, os corpos e as
subjetividades trans têm colocado novas e profundas questões políticas, éticas, estéticas no
centro dos debates perpassado por temas como raça/etnia, gênero e sexualidade. (SILVA,
2020. p.159)

A objetivo desse texto é pensar com os conhecimentos propostos pela artista Xan Marçall em
seu curta-metragem “Iauaraetê” (2020), tentando mapear algumas questões levantadas pela obra.
Acreditamos que o vídeo traz boas oportunidades para pensar relações entre territorialidades,
decolonialidades e produção visual. Entendemos o cinema como um território de imagens,
e buscamos compreender os processos de (des/re)territorialização promovidos pelo gesto
cinematográfico dessa diretora. Aqui nos inspiramos nas provocações de Dodi Leal (2020), que nos
convida a pensar a presença de corpos trans nas artes a partir da noção de “espacialidade travesti”,
enquanto uma reconfiguração dos espaços físicos e psíquicos cisnormativos. A autora defende que
essa reconfiguração é capaz de produzir o que ela chama de “habitats de gênero”, espaços físicos e/ou
subjetivos onde as regras de funcionamento do cistema colonial e patriarcal podem ser colocadas
em questão. O texto a seguir se divide em três partes: apresentação do vídeo e da artista; debates
sobre territórios, especialmente pensando a ideia de queerlombo/cuírlombo (NASCIMENTO, 2018);
e por fim, uma reflexão sobre o gesto de olhar fixamente para a câmera, presente no filme, e como
esse gesto se conecta a outros filmes brasileiros.
2. A artista e sua obra
Xan Marçall é uma travesti atriz, professora, pesquisadora e multiartista que nasceu no Pará
e reside na Bahia há uma década. Ela é uma pessoa racializada de pele clara, que se entende como
“mestiça cabôca amazônida”. Como uma nortista que migrou para o Nordeste, em suas intervenções
artísticas e acadêmicas ela sempre nos tensiona a pensar o lugar das racialidades indígenas e
mestiças no Brasil. Suas obras se colocam contra a disciplinarização colonial do corpo, entendendo
seu trabalho como uma permanente atuação no mundo, e estando particularmente interessada em
3
Essa escassez se expressa também na parca produção acadêmica sobre o assunto. Já temos alguns textos
acadêmicos que refletem sobre representações de pessoas trans no cinema nacional e internacional (Guedes, 2013;
Pinheiro, 2014; Silva, 2018; Santos, 2018). Entretanto, pesquisas tratando especificamente sobre cinema dirigido por
mulheres trans no Brasil ainda são incipientes. Encontramos apenas o resumo expandido de um trabalho de iniciação
científica (STUMM, 2019) que vai nesse sentido, propondo analisar trabalhos das cineastas Clara Chroma, Julia
Katharine e Bia Leite.
4
Temos, por exemplo, Transbatukada, Ave Terrena, Coletivo das Liliths, Linn da Quebrada, Liniker, As Baias e a
Cozinha Mineira, Ian Habib, Renata Carvalho, Tarso Brant, Laerte, Lino Arruda, Elle de Bernardini, Transalien, apenas
para citar alguns exemplos de artistas e coletivos em distintas linguagens.
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confabulações, encantarias, construções de imaginários e afirmação de conhecimentos ancestrais.
O filme analisado se chama “Iauaraete”5, e foi escrito, dirigido, protagonizado e narrado por
Xan. Filmada na laje da casa da artista em Salvador durante a pandemia de Covid-19, a película nos
questiona sobre o que os humanos tem se tornado, e como têm se esquecido daquilo que importa. “O
problema é que caminhar com duas patas fez a gente esquecer de muita coisa. O cheiro da terra, o
cheiro do mato”, ela diz. As territorialidades contemporâneas nos levaram a “desaprender que água,
planta, é o princípio de tudo”. Frente um mundo que insiste em apagar seu passado, sua origem, sua
conexão com a terra, Xan propõe um ritual de reconexão, de reapropriação desse território urbano:
um banho de folhas (Figura 1). Um banho que serve não apenas para a limpeza, mas para a proteção na
guerra.

Figura 1. Banho de folhas (Captura de tela)

Ao som de uma cantoria à Caboca Jurema, ela nos ensina aquilo que querem que a gente
desaprenda. Que “no verde cabe tudo, e nos conduz novamente à linha do passado. [...] As folhas nos
ensinam que o saber é muito mais antigo”. Após o banho, a noite chega, a lua está cheia, Xan inicia um
transe, e somos apresentados à Iauaraetê, uma entidade encantada6 inspirada em mitos de origem
de povos do Alto Xingú7.
Meio-humana e meio-onça. O corpo de Xan habitado por diferentes gêneros, e também espécies.
Iauraetê representa o trânsito, a memória de que também somos bichos, de que a natureza nos
habita. “Alguns me chamam ele, alguns me chamam ela. Alguns me chamam bicho do diabo, bichinha
do capeta...”. Aqui, somos lembrados da vivência trans da artista, corpo também desumanizado,
também em trânsito. Corpo ilegível para o vocabulário social cisgênero, e por isso retirado de sua
humanidade. Corpos trans que encontram na cidade os dois sentidos de território: a terra e o terror
(HAESBEART, 2004). Cidades que ao mesmo tempo permitem às pessoas trans construir grupos
e relações, mas que ainda são territórios hostis e violentos para elas. Tal como as onças, muitas
travestis precisam de seus instintos de sobrevivência para se proteger nesse território agressivo, e
5
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=wHcUbJ3fI-c >. Acesso em 10/09/2021
6
Encantados ou entidades encantadas são figuras folclóricas/míticas brasileiras, principalmente de origem
indígena, que são incorporadas e veneradas como entidades sobrenaturais em algumas religiões do Norte e Nordeste
como catimbó, tambor de mina, jurema e encantaria.
7
Iuaraetê ou Iuaretê, significa “onça”, e se relaciona aos mitos de origem de povos que vivem na região banhada
pelos rios Uaupés e Papurí. Para esses povos, Iauaretês foram ‘homens-onça’ que existiram na Terra antes do surgimento
da humanidade. A Cachoeira de Iauaraetê, localizada em São Gabriel da Cachoeira (AM), é considerada sagrada por
esses povos, pois seria o lugar onde o ser humano surgiu e recebeu suas primeiras tecnologias. (Dados disponíveis em:
https://terrasindigenas.org.br/noticia/50651)
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como elas, territorializam a noite e se protegem de dia.
Mas afinal, Iauaraetê e Xan nos fazem indagar: o que há de potência em não ser humano? Será
que é esse movimento que precisamos fazer para nos reapropriar de nossos territórios? Ser menos
humano e mais bicho? O que a ética territorial dos bichos teria a ensinar aos humanos? Mais do que
buscar afirmar uma humanidade negada socialmente, Xan busca entender quais potências existem
para além dessa humanidade. E a conexão com as folhas, os bichos são um exemplo disso, pois nos
lembram de onde viemos. Meio-gente, meio-bicho? Talvez uma negação dos dois: “nem gente, nem
bicho”, mas uma criação de si mesma.
3. Fazendo um território para si (ou fazendo de si um território)
“Tentaram nos confundir, nos desestabilizar, mas quem é encantaria nunca morre” (IAUARAETE)

Se a experiência urbana pode ser desterritorializante, Xan usa suas táticas ancestrais para se
reterritorializar, fazer daquele seu espaço. Ela faz de sua própria carne arma para a construção
de um território da diferença, território capaz de refazer as relações com o corpo pleno da terra
(DELEUZE e GUATTARI, 2010) que a contemporaneidade nos fez abandonar.
Segundo Fernando Resende (2020), pensar a geografia do Sul Global implica sempre um embate
contra uma “geografia do poder”, a partir do qual outras geografias precisam ser constantemente
inventadas. Nesse contexto de luta, a produção de gestos estético-políticos aparece como importante
arma, pois o que constitui o Sul Global são justamente as formas de ser, viver e pensar que estão fora
da “ordem” econômica e política do Norte. O desafio de resistir, ainda segundo Resende:
requer não apenas a produção de gestos estéticos que reverberem a crueldade do jogo, mas
também a ação política de inventar outras geografias a partir e dentro do terreno onde esses
gestos e ações emergem.8 (RESENDE, 2020, p.83, tradução livre)

Dessa forma, podemos afirmar que nesse filme, o corpo de Xan aparece, nos termos de Resende,
“como parte de uma territorialidade narrativa”9 (RESENDE, 2020. p.77, tradução livre). Seu corpo
trans, pintado e nu, pele clara e cabelos crespos. Corpo em conexão com a água, com plantas, com
bichos e ancestrais. Em conexão com a câmera e com a rede de internet. Corpo que está no presente,
em ligação com o passado, buscando construir futuros territórios possíveis para si. E que afirma
insistentemente: “nenhum império do mundo vai comprar o meu corpo”.
Um corpo amazônida, que carrega em si as marcas e feridas dessa que é a nova fronteira
agrícola e mineral brasileira. Corpo que veio do território amazônico, tradicional, indígena, ribeirinho,
maculado por queimadas, desmatamentos e garimpo. Florestas transformadas em imensos
desertos de soja, rios poluídos por venenos agrícolas, montanhas consumidas pela ganância pelos
metais. Território de luta, de conflito contemporâneo que tem no seu centro as questões: “como nos
relacionamos com a natureza? Com o território de outros humanos e animais?”.
Também um corpo travesti, corpo-criação, hormonizado e reterritorializado. Corpo que
8
No original: “Requires not only the production of aesthetic gestures that reverberate the cruelty of the game, but
alsothe political action of inventing Other geographies from and within the terrain from which these gestures and actions
emerge”
9
No original: “as part of a narrative territoriality”.
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historicamente foi usado no cinema como sinônimo de piada ou ameaça. Imagens sempre repetidas
como monstros, prostitutas ou vítimas. Mas o gesto cinematográfico de Xan reivindica uma outra
imagem, a de um corpo que é mágico e sagrado. Corpo ritualizado em um longo processo de criação,
metamorfose e reterritorialização de si. Corpo que sim, é parte da natureza. Esse corpo travesti
e amazônida, que está longe dos centros de legitimidade e poder carrega em si a capacidade de
criar novos mundos possíveis, construir territórios de si, e para si. Justamente por estar longe dos
espaços funcionais do capital (HAESBEART, 2004) esse corpo é capaz de agenciar processos de
apropriação e construir um espaço da diferença. Como isso é possível? Através do devir. Segundo
Márcio Goldman:
Os devires implicam [...] esse duplo movimento: uma linha de fuga em relação a um estadopadrão (maioria) por meio de um estado não-padrão (minoria), sem que isso signifique
necessariamente reterritorializar-se sobre uma minoria como estado, mas, bem ao contrário,
ser capaz de construir novos territórios existenciais onde se reterritorializar de forma criativa.
O devir, assim, é o que nos arranca não apenas de nós mesmos, mas de toda identidade
substancial possível. (GOLDMAN, 2016, p.4)

Os devires agenciados através do corpo da artista são múltiplos, e surgem como processos de
resistência, mas também de proteção e cura. Aqui vamos nos aproximando do conceito de quilombo,
como trabalhado por Beatriz do Nascimento, especialmente naquilo em que sua teorização “se
afasta do entendimento de territorialidade enquanto algo fixo, e se aproxima de um entendimento
da territorialidade enquanto devir/tornar-se”10 (SMITH et al, 2021, p.3). Para Beatriz do Nascimento,
não importa quão dominante um sistema social seja, ainda é possível criar uma reação a ele, e isso é o
que define quilombo para ela. Um conceito derivado desse que parece ser útil para nossa reflexão é
o de ‘queerlombo/cuíerlombo’, proposto por Tatiana Nascimento (2018). O ‘queerlombo’ ou ‘cuírlombo’
se constitui enquanto sistema alternativo a colonialidade que tem como matriz ética o respeito a
diversidade sexual e de gênero, e o combate ao racismo. Assim descreve a autora,
queerlombismo > cuíerlombismo como política afetiva, hormonal, palavreira, cultural, sexual,
revolucionária de fortalecer y florir o queerlombo > cuíerlombo de nossa palavra afiada, que
não só corta os véus da história engessada, mas corta os laços com um futuro em que não
podemos existir, sequer ficcionalizar. que nos desconecta de um projeto de mundo que não só
quer que a gente morra – quer que a gente não sonhe (NASCIMENTO, 2018, s/p)

Xan, então, produz um queerlombo de si mesma. Mas se o faz, é porque não está sozinha.
Tem ao seu lado, o Coletivo das Liliths11, coletivo teatral de Salvador constituído por pessoas LGBTs
racializadas, que coproduziu a película. Além disso, o próprio filme é resultado de um projeto de
formação para pessoas trans12, o que nos lembra da importância de trazer outras vozes para o
cinema, área ainda dominada por homens, brancos e cis. Isso nos leva a pensar que assim como
10
No original: “understanding of territoriality as fixity, towards a framing of territoriality as becoming” (tradução livre)
11
O Coletivo das Liliths surgiu em 2013 do encontro de estudantes LGBTs que moravam em uma das residências
universitárias da UFBA, em Salvador-BA. As obras do coletivo tratam de personagens dissidentes sexuais por um viés
histórico-mitológico, já tendo produzido, por exemplo, obras sobre Xica Manicongo e Tibiras do Maranhão, consideradas
as primeiras vítimas de execução por transfobia e homofobia no Brasil Colonial. O grupo é sediado na Casa Evoé, que
além de receber espetáculos, serve como residência para algumas integrantes do grupo. Xan Marçall participa do
coletivo desde a sua criação. Para saber mais sobre o Coletivo, sugiro a leitura da Souza (2019).
12
O curso Audiotransvisual aconteceu de forma on-line durante a pandemia de Covid-19. O projeto foi idealizado
por André da Costa Pinto, contou com 30 estudantes trans de 13 estados brasileiros, e resultou em 17 curtas que
foram exibidos no Festival de Cinema de Vitória 2020. Para mais informações, acesse as redes sociais: < https://www.
instagram.com/audiotransvisual/?hl=pt > Acesso em 30 de junho de 2021.
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Zózimo Bulbul buscava a construção de ‘quilombo do cinema’, podemos nos inspirar a buscar
construir também um ‘cuírlombo/queerlombo do cinema’, a partir do qual outras formas narrativas de
olhar os corpos racializados e dissidentes sexuais e de gênero sejam possíveis.
4. Outros olhares para a câmera
Filmes como o analisado aqui são instrumentos de luta importantes da construção de novos
territórios, territórios da diferença, por trazerem outras formas de pensar e refletir o mundo que
se opõe àquelas dominantes. Ao analisar o cinema negro, Tina Campt propõe a ideia de “prática de
recusa”, que ela descreve como
Uma rejeição do status quo como tolerável e [...] uma negação em reconhecer o sistema
que torna você fundamentalmente ilegível e ininteligível; a decisão de rejeitar os termos da
subjetividade diminuída que é proposto, usando a negação como uma fonte geradora e criativa
de poder desordenado para abraçar a possibilidade de viver de outra forma. (CAMPT apud
OLIVEIRA, 2020, p.37)13

Podemos observar esse mesmo movimento de recusa no filme “Iauaraetê”. Como dito
antes, ao invés de que buscar aceitação ou incorporação do status quo, ou de buscar afirmar uma
humanidade negada socialmente, Xan Marçall busca entender quais potências existem para além
dessa humanidade, o que há de potente fora das formas contemporâneas e coloniais de se relacionar
com o mundo. Esse gesto de recusa e enfrentamento fica claro nas cenas em que Iauaraetê/Xan olha
direto para a câmera e repete: “nenhum império do mundo vai comprar meu corpo”.
Esse gesto de olhar diretamente à câmera também está presente em obras importante
para a construção de um pensamento decolonial no cinema brasileiro, como em “Olho no Olho” de
Zózimo Bulbul (imagem 2) e “KBELA” de Yasmin Thayná (imagem 3). Segundo Janaína de Oliveira,
“o ato de olhar diretamente para alguém se converteu em um gesto oposicional de resistência”14.
(OLIVEIRA, 2020, p.32). No filme de Xan Marçall (imagem 4) esse gesto ao mesmo tempo desafia os
olhares coloniais sobre esse corpo, afronta as formas tradicionais de narrativa cinematográfica, e
demonstra que sim, há cinema travesti!

13
No original: “a rejection of the status quo as livable and [...] a refusal to recognize a system that renders you fundamentally
illegible and unintelligible; the decision to reject the terms of diminished subjecthood with which one is presented, using negation
as a generative and creative source of disorderly power to embrace the possibility of living otherwise.’’
14
“the act of looking directly at someone is converted into an oppositional gesture of resistance.” (tradução livre)
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(Imagem 2 – “Alma no Olho”. Captura de tela)

(Imagem 3 – “KBELA”. Captura de tela)

(Imagem 4 – “IAUARAETE”. Captura de tela.
‘Nenhum império do mundo vai comprar o meu corpo!’)
Conclusões
Esperamos ter sido capazes de contribuir, através da análise do filme “Iauaraete”, para a
compreensão das dimensões imateriais da territorialidade, especialmente através de um corpo
que traz distintas marcas de diferença: o gênero e a racialidade. Acredito que esse filme propõe
criar “habitats de gêneros” (LEAL, 2020), ou seja, novas geografias vivíveis para sujeitos que estão
à margem dos ideais de cisgeneridade. Que a gente possa aprender com Xan e com Iauaratê, que
nosso corpo é nossa principal arma, e que nenhuma riqueza do império vale a liberdade que ele nos
traz.
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FEMINISMO E DECOLONIALIDADE NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO COLETIVO
MUJERES CREANDO
Jéssica Faria Ribeiro1

RESUMO: A produção de vídeo em movimentos sociais e coletivos tem um importante papel
como prática comunicativa e de ativismo ao conseguir transmitir mensagens que muitas vezes não
encontrariam lugar na mídia tradicional. Essas estratégias contribuem para que muitas mulheres
na América Latina ocupem espaços que são historicamente reservados a grupos privilegiados por
estarem dentro das normas de gênero, raça e classe e ajudam a construir uma narrativa crítica
de demanda por direitos. Nesse sentido, o presente trabalho discute a produção audiovisual do
coletivo feminista boliviano Mujeres Creando e tem como objetivo analisar o curta-metragem Úteros
Ilegales, que aborda questões sobre aborto e violência de gênero. A metodologia utilizada é a análise
crítica da narrativa, que investiga as intenções e valores do narrador e possibilita a interpretação da
negociação de sentidos. Por meio dela, serão analisadas como aparecem as questões de gênero,
pensando principalmente em uma perspectiva decolonial, que articula críticas e alternativas à
modernidade ocidental e evidencia as opressões sofridas pelas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; narrativa; decolonial
Introdução
O coletivo Mujeres Creando2 foi criado em 1992, em La Paz, por Julieta Paredes, María
Galindo e Mónica Mendoza. As suas lutas são contra o sexismo e o patriarcado institucionalizado
tanto na Bolívia quanto no resto do mundo. Com essa finalidade, as integrantes do grupo se
expressam por forma de grafite nas ruas das principais cidades da Bolívia, pela programação na
rádio Deseo, fundada pelo grupo, por performances, livros e produções audiovisuais.
O grupo também possui um escritório de atendimento jurídico, chamado Mujeres en busca de
justicia, localizado na casa La Virgen de los Deseos, em La Paz. Algumas frases grafitadas pelo Mujeres
Creando têm dizeres como “Pachamama, tú y yo sabemos que el aborto es milenário”, “No se puede
descolonizar sin despatriarcalizar!” e “La tierra no se vende, la tierra se defiende”.3
Segundo Maria Galindo, o Mujeres Creando é um espaço que pensa a criatividade como um
instrumento de luta. “Para nosotras, el trabajo manual, el trabajo creativo y el trabajo intelectual valen
lo mismo y son trés partes de una misma cosa” (MOCA TV, 2013)4. Outra crítica feita pelo grupo é em
relação ao neoliberalismo e ao tratamento diferente que é dado para as mulheres indígenas e as
mulheres brancas. Em diversas performances, elas discutem o papel da mulher indígena na
1
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA/USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), jessicafribeiro@usp.br.
2
Site oficial do coletivo: http://mujerescreando.org/
3
Tradução minha: “Pachamama, você e eu sabemos que o aborto é milenar”, “Não se pode descolonizar sem
despatriarcalizar!” e "A terra não se vende, a terra se defende".
4
Tradução minha: "Para nós, o trabalho manual, o trabalho criativo e o trabalho intelectual valem o mesmo e são
três partes de uma mesma coisa".
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sociedade boliviana, que tanto é vista como guardiã de uma autenticidade indígena quanto é a mão
de obra mais barata no país.
O contexto social da Bolívia
Entre as décadas de 60 e 80, a Bolívia enfrentou um período de regime militar marcado por
atos de agressividade, intimidação e que levou muitos bolivianos ao exílio. Ao mesmo tempo, o país
enfrentou resistência por meio de greves, protestos e do crescimento de movimentos sociais e
sindicais.
Com o fim da ditadura, houve avanço de políticas neoliberais como a privatização de diversas
empresas. Após o retorno de um exílio na Itália, Maria Galindo e sua companheira à época, Julieta
Paredes, fundam o coletivo. A iniciativa de criar o movimento também estava relacionada a uma
experiência de diferenciação do feminismo europeu e, paralelamente, a uma aproximação de
feminismos latino-americanos.
As mulheres do coletivo, tendo participado do projeto político partidário da esquerda,
começam a se distanciar desse projeto na medida em que afirmam que a esquerda é incapaz de
fazer uma autocrítica e que encara algumas demandas sociais como causas menores, como é o caso
da luta das mulheres. Isso fez com que elas se interessassem cada vez mais por criar o seu próprio
espaço político. (CREANDO, 2005).
Julieta Paredes (2013, p.115) afirma que a mudança de uma sociedade feudal para a neoliberal
na Bolívia fez com que muitos acreditassem que a desigualdade, o classismo e o machismo poderiam
acabar. Contudo, o que se passou foi que esses direitos só aconteceram para homens burgueses, e
que não havia a menor intenção no projeto neoliberal em igualar a humanidade quando se trata de
direitos.
El pesado peso de las reformas económicas neoliberales cayó fuertemente sobre las mujeres
de clases bajas e indígenas empobrecidas, en el llamado tercer mundo − del cual nuestro
país forma parte. Por eso, desde nuestro feminismo autónomo boliviano de aquellos años,
solíamos decir respecto del mito del “desarrollo sostenible”, que el desarrollo es de los países
del primer mundo, y a nuestros pueblos toca sostenerlo (PAREDES, 2017, p.116)5.

Paredes explica que, nesse cenário, não é incomum que os interesses e atividades das
mulheres tenham sido muito diferentes, a depender de sua classe social e da cultura a que pertencem.
Um dado que reflete essa afirmação é o fato de 68% das mortes por complicações relacionadas à
gravidez na Bolívia acontecem com a população indígena (MINISTERIO DE SALUD, 2011).
Para Paredes, as diferenças de classe, raça, geração e orientação sexual são as que fazem
com que não seja possível existir uma mulher em geral, e que isso encobre essas diferenças. Por isso,
o coletivo Mujeres Creando defende a ideia da autonomia. O movimento reivindica a necessidade
de sair às ruas, organizar manifestações sociais e fazer alianças com as mulheres mais pobres para
5
Tradução minha: O peso das reformas econômicas neoliberais caiu pesadamente sobre as
mulheres pobres da classe baixa e indígenas no chamado terceiro mundo - do qual nosso país faz
parte. Por isso, em nosso feminismo autônomo boliviano da época, dizíamos sobre o mito do “desenvolvimento sustentável” que o desenvolvimento pertence aos países do primeiro mundo, e cabe
a nossos povos sustentá-lo.
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exigir do Estado os seus direitos. Assim, embora reconheça a importância de qualquer feminismo
para revelar o patriarcado que o oprime, Paredes defende um feminismo comunitário. “Queremos
poner el cuerpo para hacer movimientos sociales y políticos que recojan las propuestas y junten nuestros
sueños y esperanzas” (PAREDES, 2017, p.130)6.
As reflexões feitas por Paredes e por outras mulheres do coletivo também podem ser
identificadas no trabalho de outras feministas negras, hispano-americanas e indígenas que criticam
o feminismo ocidental, formado muitas vezes apenas por mulheres brancas, de classe média, com
formação universitária e que tornam suas demandas universais, sem considerar outras experiências
e opressões. Consideramos neste trabalho o termo feminismo decolonial para fazer referência
a propostas que buscam refletir sobre as mulheres inseridas nos países de terceiro mundo e
endossam a crítica a um sujeito universal feminino como forma de questionar as matrizes da
opressão (MIÑOSO, 2014).
Para Bell Hooks (2015), problemas e dilemas específicos de mulheres brancas, embora
merecedores de atenção, não são preocupações políticas urgentes da maioria das mulheres, que
estão preocupadas com a sua sobrevivência econômica e a discriminação étnica e racial. Essa
crítica da suposta inclusão das mulheres e de outros grupos com demandas diversas também é
discutida no trabalho de Silvia Cusicanqui, professora e socióloga boliviana, que afirma que há um
multiculturalismo oficial que serve para camuflar novas formas de colonização.
Las elites adoptan una estrategia de travestismo y articulan nuevos esquemas de cooptación
y neutralización. Se reproduce así una “inclusión condicionada”, una ciudadanía recortada y de
segunda clase, que moldea imaginarios e identidades subalternizadas al papel de ornamentos
o masas anónimas que teatralizan su propia identidad. ¿Qué es, entonces, la descolonización?
¿Puede ser concebida tan sólo como un pensamiento o un discurso? Creo que éste es otro
punto central al que escasamente se ha aludido en el debate (CUSICANQUI, 2010, p. 60)7.

13 horas de Rebelión

O filme 13 Horas de Rebelión reúne seis curtas-metragens documentais e de ficção, tem 73
minutos de duração e é dirigido por Maria Galindo e produzido pelo coletivo. O curta-metragem
Úteros Ilegales faz parte da série e, de acordo com informações do próprio coletivo, o projeto traz a
recuperação da palavra direta das mulheres bolivianas, que no interior de um útero gigante dão sua
versão sobre aborto clandestino8.
O vídeo faz uma montagem de uma ação que aconteceu em La Paz, em que diversas mulheres
6

Tradução minha: "Queremos colocar o corpo para fazer movimentos sociais e políticos que atendam às propostas e juntem nossos sonhos e esperanças"
7
Tradução minha: As elites adotam uma estratégia de travestismo e articulam novos esquemas de cooptação e
neutralização. Desse modo, é reproduzida uma “inclusão condicionada”, uma cidadania recortada e de segunda classe,
que molda identidades imaginárias e subalternizadas ao papel de ornamentos ou massas anônimas que dramatizam sua
própria identidade. O que é, então, descolonização? Pode ser concebida apenas como um pensamento ou um discurso?
Penso que esse é outro ponto central que pouco foi mencionado no debate.
8
Na Bolívia, o aborto é ilegal e tem exceção apenas se a gravidez colocar em risco a vida da gestante ou em casos
de estupro. A interrupção da gravidez é considerada um delito e tem como punição de um a três anos de prisão para a
mulher que abortar.
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carregam esse útero pelas ruas com a frase “Ni boca cerrada ni útero abierto” (Nem boca fechada, nem
o útero aberto). Em determinados pontos, algumas mulheres entram dentro desse útero e falam
sobre experiências com o aborto e a maternidade e contam histórias em que tiveram que fingir
uma viagem ou que o parceiro achava que o mais natural para uma mulher é ser mãe. “¿Si abortar es
no asumir responsabilidades, entonces por qué no consideran los abortos masculinos? Un hombre puede
escoger entre asumir la responsabilidad o plantarse a una mujer y que asuma ella toda la responsabilidad”.9
diz uma das participantes.
A caminhada permite que o grupo possa fazer paradas ao longo do trajeto para que mulheres
possam contar suas histórias sobre aborto. Um dos aspectos mais importantes, portanto, é o
fato de que a palavra está em primeira pessoa. O aborto pode ser contado pelas mulheres que o
experienciaram, porque é possibilitado a elas dar seu depoimento, falar de seus sentimentos e
percepções. Assim, assume-se uma posição política que muitas vezes é silenciada pelas estatísticas,
por organizações e pelo governo (MENDONÇA, 2018, p.92).
Análise da narrativa
Para uma reflexão mais profunda do curta-metragem Úteros Ilegales, foi utilizada análise
crítica da narrativa, metodologia proposta por Luiz Gonzaga Motta (2013) que investiga as intenções
e valores da narrativa e possibilita a interpretação da negociação de sentidos. Assim, um dos
interesses pela metodologia está em perceber como as mulheres do filme visam a “tornar familiar
o que antes não era familiar” (MOTTA, 2013, p.56) a partir do momento que trazem narrativas
sobre corpos e sexualidades dissidentes. Portanto, os procedimentos pretendem compreender
criticamente a performance das narradoras por meio de suas subjetividades.
Motta sugere sete movimentos que permitem estudar a narrativa de forma empírica.
Portanto, para a análise, foi feito um quadro para avaliá-los:

9
Tradução minha: ”Se abortar é não assumir responsabilidades, então por que não consideram os abortos masculinos? Um homem pode escolher entre assumir a responsabilidade ou transferi-la para uma mulher e fazê-la assumir
total responsabilidade”,
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Os sete
movimentos
elencados por
Motta

Categoria narrativa
Enredo

1° movimento:
Compreender
a intriga
como síntese
heterogênea

Dêiticos espaçotemporais

E para quem não conhece nada da instalação, o
ponto de ataque acontece pela imagem, porque não
dá para saber o que está acontecendo com aquele
útero de ferro carregado pelas ruas.
Intenções narrativas das personagens: aqui, as
depoentes, por meio de histórias de vida, explicam
porque o aborto deve ser um direito.
Presente: momento dos depoimentos e o que as
mulheres querem
Passado: o que aconteceu, mas que consideram
errado

Script (temática
dominante )

Temática dominante são trajetórias marcadas por
decisões de outros, por riscos corridos, problemas
e violências por conta da falta de direitos para as
mulheres.

Ponto de ataque
2° movimento:
Compreender
a lógica do
paradigma
narrativo
3° movimento:
Deixar surgirem
novos episódios

Projeto dramático

4° movimento:
Permitir ao
conflito dramático
se revelar
Frame narrativo
5° movimento:
Personagem

6° movimento:
As estratégias
argumentativas

Efeitos de sentido
Depoimentos de mulheres que sofreram aborto,
colhidos nas ruas de La Paz.
Os pontos de ataque são revelações dentro da
narrativa que são colocadas pelo narrador e que
podem modificar o depoimento, dependendo da
percepção do analista: no caso, as experiências
vividas pelas mulheres. Os pontos de ataque foram
construídos em pequenas frases: como o momento
do aborto ou o de não aborto.

A centralidade do
personagem

Escolhas de enquadramento: planos mais abertos,
mas na hora que as mulheres falam, existem planos
fechados nelas.
Se centra nos depoimentos. As mulheres que
abortaram ou abortariam são as personagens
centrais

Segundo Motta (2003, p.39), este ponto aborda de
Representação da
que forma a narrativa organiza o real e convence
realidade ou efeitos de o destinatário de que o que está sendo relatado é
real
verdade.
Música de início e final
Primeira cena com uma mulher nua no telhado
Véu vermelho que cobre as mulheres que dão
Estratégias de
depoimentos
produção de efeitos
Útero de ferro com pessoas carregando e com
estéticos
frases de impacto próximas a uma igreja
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7° movimento:
Permitir às
metanarrativas
aflorarem

Princípios éticos

Moral da história
Tabela 1: os 7 movimentos da narrativa

Sabe-se que por lei não é permitido abortar, que
o aborto é ilegal, mas não deveria. Existe esse
consenso e cumplicidade entre todas as mulheres e
a edição/montagem desse vídeo deixa claro.
O aborto deveria ser um direito. Deve ser uma
decisão da mulher sobre o que fazer com seu
próprio corpo.

O curta-metragem começa com uma performance de uma mulher nua no telhado fazendo bola
de sabão. De longe, é possível ver uma igreja, que será um elemento importante para se contrapor
à narrativa das mulheres livres. Esse princípio estético aparece em diversos momentos do filme.
Inclusive, o caminho que as mulheres percorrem durante sua marcha, e também performance, tem
como destino a entrada de uma igreja.
O filme segue com a apresentação de depoimentos de mulheres, que entram dentro do véu
vermelho e contam suas histórias dramáticas. Outro recurso estético é o enquadramento. Quando
as mulheres falam, nos momentos mais emocionantes há uma aproximação da câmera para os seus
rostos. Já quando as pessoas estão caminhando carregando o útero gigante pela rua, a câmera é
mais aberta. Outro aspecto importante do filme é a narrativa oral dessas mulheres, que aparecem
para reivindicar por direitos
Considerações finais
Este trabalho se propôs a iniciar alguns diálogos entre a obra audiovisual do coletivo Mujeres
Creando e discuti-las a partir de teorias decoloniais e feministas. No entanto, o objetivo é dar
continuidade à pesquisa para aprofundar as discussões sobre as relações de poder presentes na
região e a produção artística feita por mulheres que tenham um caráter de contestação e resistência.
Mulheres do coletivo Mujeres Creando, e de tantos outros grupos na região, convivem com
diversos preconceitos e estereótipos de gênero, raça e orientação sexual. Contudo, esses grupos não
têm uma identidade única, pois as experiências são várias, ainda que dentro de contextos similares.
Assim, a partir da produção artística feita por elas é possível refletir sobre formas de resistências,
conhecimento e de difusão das questões feministas na América Latina.
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MÁS E MAIS:
ARQUÉTIPOS E RUPTURAS ENTRE AS VILÃS DAS TELENOVELAS
DO HORÁRIO NOBRE NA REDE GLOBO (1980-2018)

Beatriz Martins de Castro 1
Orientadora: Profa. Dra. Valquíria Michela John 2
RESUMO: Desde 2018, o projeto “REPRESENTATIVIDADE X REPRESENTAÇÃO: análise
longitudinal da construção de personagens femininas nas telenovelas da Rede Globo numa
perspectiva interseccional” tem mapeado heroínas e vilãs nas tramas da emissora. Inicialmente,
angariamos todas as telenovelas das 21h exibidas entre 1980 e 2018 – bem como as suas
protagonistas. Então, analisamos os resultados via Análise de Conteúdo (AC). Finalmente, passamos
à análise qualitativa, unindo à AC a Análise de Imagens em Movimento. Baseamo-nos, também, nas
proposições de Martín-Barbero e Oroz quanto ao gênero melodramático que funda essas narrativas
– buscando por continuidades e rupturas – e na discussão dessa última autora sobre arquétipos
femininos no melodrama. Quanto às vilãs, personagens que foram o foco da autora deste trabalho,
notou-se: de um total de 55, todas se enquadram no arquétipo “Má/Prostituta”. Não obstante,
algumas delas quebram outros modelos relacionados àquilo que, arquetipicamente, determinadas
posições familiares deveriam indicar. Em 12 casos, o arquétipo “Mãe” é subvertido por personagens
controladoras. Em outros dois casos, o arquétipo “Irmã” é transformado por vilãs que não apoiam
as heroínas.
PALAVRAS-CHAVE: Representação; Gênero; Telenovela.
1. INTRODUÇÃO
Por que pesquisar, no campo da Comunicação brasileira, o processo de produção das
telenovelas da Rede Globo?
Para começar a responder a essa pergunta, é preciso notar que o Obitel – Observatório
Ibero Americano de Ficção Televisiva – mapeia anualmente, desde 2005, os 10 produtos de
maior audiência dos seus diversos países participantes. Desde a criação desse Observatório,
a Rede Globo e suas telenovelas do horário das 21h lideram o ranking dos produtos mais vistos
em território nacional, evidenciando a sua importância em meio ao público brasileiro. Além disso,
para Artur da Távola (1996), a telenovela é uma “obra aberta”, que vai sendo construída conforme
a sua receptividade junto aos telespectadores. Assim, suas narrativas difundem, criam, recriam e
por vezes problematizam uma série de hábitos, crenças e valores que permeiam o cenário nacional,
1
Bacharela em História – Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná e discente de graduação em
Publicidade e Propaganda pela mesma Universidade. Bolsista do Programa de Iniciação Científica da UFPR pelo edital
2020/2021 – PIBIC/CNPq. Pesquisadora do grupo NEFICS e do Obitel Brasil (UFPR/Unisa). Contato: btmcastro@
gmail.com
2
Doutora em Comunicação e Informação pela UFRGS. Docente permanente do PPGCOM e dos cursos de
graduação do Decom/UFPR; Pesquisadora dos grupos NEFICS e COMXXI (UFPR), atua também na Agência Escola
de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR. É integrante da Rede Obitel Brasil - Observatório Ibero
Americano de Ficção Televisiva. Pesquisadora PQ2 do CNPq. Contato: vmichela@gmail.com
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atuando como ricas fontes de reflexão sobre temas sociais diversos e cada vez mais complexos.
O presente artigo parte dos resultados de um projeto maior de Iniciação Científica, iniciado
no ano de 2018 e concluído em 2021. Sob o título “REPRESENTATIVIDADE X REPRESENTAÇÃO:
análise longitudinal da construção de personagens femininas nas telenovelas da Rede Globo numa
perspectiva interseccional”, buscamos verificar como se deram as representações das personagens
femininas centrais das telenovelas da Rede Globo – diga-se: as vilãs e as heroínas – durante as
décadas de 1980 a 2010. Vale ressaltar que nosso escopo temporal tem fim no ano de 2018, devido
a ser esse o marco inicial da nossa pesquisa.
No trabalho de Iniciação Científica, participaram a autora deste artigo; demais discentes
dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal
do Paraná; e nossa orientadora, a Profa. Dra. Valquiria Michela John. À autora deste trabalho, foi
designado foco especial às vilãs – e é esse recorte que delimita os resultados aqui apresentados.
2. LITERATURA E CONCEITOS
2.1. REPRESENTAÇÃO
A “representação”, como entendida por Hall (2016), permite que elementos cognitivos sejam
traduzidos em um conjunto de conceitos, carregados por cada indivíduo. Porém, não basta possuir
os mesmos conceitos; para que aconteça uma interação social efetiva, é preciso existir uma troca de
sentidos entre os indivíduos de uma cultura – a linguagem:
Representação é a produção de sentido pela linguagem. (...) Linguagens podem usar signos
para simbolizar, indicar ou referenciar objetos, pessoas e eventos no chamado mundo “real”
(...). [Porém] O mundo não é precisamente refletido, ou de alguma outra forma, no espelho da
linguagem: ela não funciona como um espelho. (...) O sentido é produzido pela prática, pelo
trabalho, da representação (HALL, 2016, pp. 53-54).

Em última análise, isso significa que:
[As] coisas – objetos, pessoas, eventos, no mundo – não possuem, neles mesmos,
nenhum sentido fixo, final ou verdadeiro. Somos nós – na sociedade, dentro das culturas
humanas – que fazemos as coisas terem sentido, que lhes damos significados. Sentidos,
consequentemente, sempre mudarão, de uma cultura ou período ao outro (HALL, 2016, p.
108, grifos nossos).

Quando falamos, portanto, nas “representações” presentes nas telenovelas, o que buscamos
é entender como esse produto midiático cria e/ou transmite determinados significados comuns,
construídos . Não queremos analisar, por exemplo, as mulheres “em si”, mas como a Rede Globo
imagina – e compartilha – o seu entendimento de quem são e como são essas mulheres.
2.2. TELENOVELA E GÊNERO
Se pensamos em telenovela, precisamos pensar em gênero – e, em especial, no gênero
feminino. Conforme aponta Silvia Oroz (1992), o gênero melodramático – estendido aqui à
telenovela – se estrutura a partir de quatro mitos básicos: o amor, a paixão, o incesto e a mulher. Ou
seja: a figura feminina é, em si mesma, um mito fundamental dessas narrativas.
Como discute Heloísa Buarque de Almeida (2003), complementarmente, o público tende
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a perceber, nessas narrativas, diferenças entre aquilo que se enxerga como a “mulher real” e a
“mulher de novela”. Mesmo que as representações sociais do gênero feminino nas telenovelas não
correspondam à “realidade”, elas caracterizam um rico material para o debate.
2.3. MELODRAMA
De acordo com Jesus Martin-Barbero (2003), esse gênero nasce em torno do século XVIII,
especialmente na França e na Inglaterra, como narrativa central de um espetáculo popular que era
“muito menos e muito mais do que teatro”(idem, p. 157). Enquanto o “teatro” era destinado às classes
mais altas, em ambientes fechados, o teatro melodramático de rua ficava à disposição da população
em geral em praças e pontos públicos, configurando um “espetáculo geral” permeado por excessos
intencionais. Constituindo a base para múltiplas narrativas populares posteriores, no rádio, cinema,
folhetim e na televisão (e aqui entra a telenovela), o melodrama carrega uma estrutura básica e
pouco mutável:
Tendo como eixo central quatro sentimentos básicos – medo, entusiasmo, dor e riso –, a eles
correspondem quatro tipos de situações que são ao mesmo tempo sensações – terríveis,
excitantes, ternas e burlescas – personificadas ou “vividas” por quatro personagens – o
Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 162).

3. METODOLOGIA
A pesquisa que deu origem a este artigo foi de caráter documental3, tendo como objetos
materiais audiovisuais determinados, qual seja, as narrativas das telenovelas exibidas pela Rede
Globo no horário das 21h, no período de 1980 a 2018. Nessa pesquisa, procedemos por uma mescla
de dois métodos distintos, mas complementares entre si: o da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977)
e o da Análise de Imagens em Movimento (ROSE, 2002). Essa combinação se deve a dois fatores
principais.
Primeiro, o de que tal projeto foi construído a partir de duas fases distintas. De 2018 a 2020,
estivemos focados em mapear todas as telenovelas e todas as protagonistas femininas (vilãs e
heroínas) do período por nós adotado. De 2020 a 2021, então, dedicamos nossos esforços a um
âmbito qualitativo, interpretando os dados coletados em maior profundidade. Por isso mesmo, para
coleta e análise primordial desses dos dados, foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo (AC).
Depois, a Análise de Imagens em Movimento à AC.
Em segundo lugar, cabe ressaltar aqui que a telenovela “ainda não possui um ‘método para
chamar de seu’, isto é, um método que se ocupe de sua especificidade enquanto produto e processo
comunicacional permeado de uma cultura televisiva e de uma estética própria” (SILVA, 2014, p. 1).
Por essa razão, propusemos a reorganização e adaptação de um método que “abrange um conjunto
de conceitos e técnicas que podem servir de orientação na análise de muitas representações sociais
no mundo audiovisual” (ROSE, 2002, p 343).
Assim, a proposição da Análise de Imagens em Movimento denota uma atenção ao campo
estético verbo-visual da telenovela ao propor três etapas de aproximação empírica à obra televisiva:
1ª) a definição de quais serão os programas analisados a partir de uma perspectiva temática e
3
Segundo Bardin (1977), a análise documental tem por objetivo dar uma forma convincente à informação
tratada e representá-la por outros modos, através de procedimentos de transformação.

449

teórica pré-existente; 2ª) a transcrição verbal e visual do material selecionado para a análise, com
o objetivo de “gerar um conjunto de dados que se preste a uma análise cuidadosa” (ROSE, 2002, p.
348) e, finalmente, 3ª) a codificação (analítica) deste material a partir de critérios estabelecidos pelo
pesquisador.
Quanto a esta terceira etapa da proposição de Rose (2002), estabelecemos como codificadora
a análise das heroínas e vilãs a partir dos arquétipos femininos melodramáticos propostos por
Oroz (1992). Como categorias de análise, os arquétipos ou protótipos melodramáticos femininos,
definidos por Silvia Oroz (1992), são seis – e estão destacados no quadro a seguir a partir da uma
breve contextualização articulada por Silva, Ribeiro e John (2017):
Quadro 1 – Categorias de análise das personagens
ARQUÉTIPO/PROTÓTIPO

CARACTERIZAÇÃO

A mãe

“A construção deste arquétipo está relacionada com a culpa, pois todo filho se sente incapaz de tanta abnegação como é a despendida pela própria
mãe” (SILVA et. al., 2017). Este arquétipo é ligado à Virgem Maria, “com toda
a sua bateria de resignação e sofrimento”. De acordo com Silva, Ribeiro e
John (2017), “o arquétipo da mãe é sempre tido como o único que se pode
confiar irrestritamente quando o assunto são os valores e virtudes da mulher (especialmente pela visão explicitamente assexuada que se projeta sobre este protótipo)”.

A irmã

Muitas vezes associada aos afazeres domésticos,pode substituir a mãe em
“suas tarefas”. É recorrente neste protótipo a ausência de liberdade sexual,
já que ela sempre “será fiel ao irmão, e este se dedicará a cuidar de sua virgindade como um cruzado”.

A namorada

Duas virtudes claras são a paciência infinita e a resignação (SILVA et. al.,
2017). Oroz (1992, p. 64) define que “A namorada representa a possibilidade da volta ao lar [do herói-protagonista masculino], leitmotiv da saudade,
que caracteriza o melodrama”.

A esposa

“Paciência, compreensão, fragilidade, dependência econômica na relação
conjugal, submissão ao marido, dedicação ao núcleo familiar, temor à autoridade que provém do homem são termos que se destacam na caracterização deste protótipo” (SILVA et. al.). Segundo Oroz (1992), este arquétipo
sempre configura um passado amoroso marcado pelo amor a um só homem.

A má e/ou A prostituta

“Ela é tida como má e perigosa justamente porque ousa ‘invadir’ espaços
que não são prescritos para a figura feminina. (...) Uma das características
que a define como má não é apenas pela visão da moral e quebra dos ‘bons
costumes’, mas (...) porque pode se vingar daqueles e daquelas que atravessam seu caminho. (...) Ela é vingativa, é ousada, é rebelde, é odiada, é temida,
é desejada, ela desafia a ordem” (SILVA et. al., 2017).

A amada

Este arquétipo “funciona no universo mítico como a realização do amor cortesão e romântico, sem contradições e com promessas de felicidade eterna”
(OROZ, 1992, p.70). Constitui o objeto do amor do protagonista e pode até
mesmo levá-lo a mudar de atitudes. Ao contrário da prostituta, esta figura
“não traz desgraças ao homem, e sempre se casam” (OROZ, 1992, p. 70). A
relação entre este protótipo e a noção de perfeição é declaradamente forte.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. NÚMEROS
Mapeando as vilãs de todas as telenovelas exibidas pela Rede Globo no horário das 21h,
compreendendo o período que se estende de 1980 a 2018, encontramos:
Quadro 2 – Resultados quantitativos
PRIMEIRA METADE (1980-1990)

SEGUNDA METADE (2000-2018)

Total de vilãs = 22

Total de vilãs = 33

DIVISÃO POR COR

DIVISÃO POR COR

Brancas

Negras e “Pardas”

Brancas

Negras e “Pardas”

22 (100%)

0 (0%)

30 (91%)

3 (9%)

DIVISÃO POR CLASSE

DIVISÃO POR CLASSE
Classe Alta

Classes Média e Baixa

Classe Alta

Classes Média e Baixa

19 (86%)

3 (14%)

26 (78%)

7 (22%)

DIVISÃO POR SEXUALIDADE
Heterossexuais

LGBTQIA+

DIVISÃO POR SEXUALIDADE
Heterossexuais

LGBTQIA+

32 (96%)
1 (5%)
TOTAL GERAL (1980-2018)
Total de vilãs = 55
DIVISÃO POR COR

21 (95%)

1 (4%)

Brancas

Negras e “Pardas”

52 (94%)

3 (6%)
DIVISÃO POR CLASSE

Classe Alta

Classes Média e Baixa

45 (81%)

10 (19%)
DIVISÃO POR SEXUALIDADE

Heterossexuais

LGBTQIA+

53 (96%)

2 (4%)

Olhando para o aspecto quantitativo da nossa coleta, portanto, notamos que a maioria
absoluta das personagens é branca (94%). Houve um pequeno avanço quanto à representatividade
étnica entre as décadas analisadas, passando de 100% de personagens brancas nos primeiros
anos desse período para 91% a partir dos anos 2000. Esse avanço, contudo, ainda foi muito pouco
expressivo.
Quando atentamo-nos à importância da temática social para os enredos das telenovelas
das 21h4, é relevante observarmos também que a maior parte das vilãs é de classe alta ou média
alta. Evocando a característica individualista, materialista e vingativa comum às vilãs de todo o
período analisado, fica evidente a razão pela qual os seus criadores optaram por inseri-las em um
contexto social mais “abastado”. Muitas delas têm a busca por enriquecer – ou por manter a riqueza
conquistada ao longo das narrativas – como aspecto central do seu desenvolvimento, característica
4
Já na década de 60, como explica Fernandes (1997), a Globo definiu que o horário das 18 horas se destinava
às tramas “água-com-açúcar”, que reproduziam a literatura clássica brasileira para os jovens; às 19 horas, deveriam ser
exibidas comédias românticas; às 20 horas, horário nobre, eram discutidos assuntos mais complexos, temas sociais que
tinham identificação do público; o horário das 22 horas seria reservado as críticas e reflexões sociais. Em 1979, a novela
das 22 horas foi eliminada, dando espaço a minisséries e seriados. Além disso, com o tempo, a novela das 20h passou ao
horário das 21h, somando também as características antes destinadas à faixa das 22h.
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que usualmente resulta em conflitos com pessoas de classes sociais “inferiores” e posiciona essas
mulheres como figuras profundamente “más”, “insensíveis” ou dotadas de uma moralidade duvidosa.
Pouquíssima diversidade representativa é encontrada, também, no âmbito sexual
constitutivo dessas personagens. Levando em consideração o fato de que muitas delas são cruciais
para o desenvolvimento da história de amor entre as heroínas e seus respectivos interesses
amorosos (masculinos), agindo como antagonistas e constantes obstáculos a essas relações, fica
claro também por que frequentemente se enxerga a necessidade de representá-las como mulheres
heterossexuais.
4.2. ARQUÉTIPOS
Ela é tida como má e perigosa justamente porque ousa ‘invadir’ espaços que não são prescritos
para a figura feminina. (...) Uma das características que a define como má não é apenas pela
visão da moral e quebra dos ‘bons costumes’, mas (...) porque pode se vingar daqueles e
daquelas que atravessam seu caminho. (...) Ela é vingativa, é ousada, é rebelde, é odiada, é
temida, é desejada, ela desafia a ordem (SILVA et. al., 2017).

Entre 1980 e 2018, todas as vilãs, sem qualquer exceção, puderam ser enquadradas no
arquétipo retomado acima: A Má e/ou A Prostituta.
As únicas quebras nesse sentido foram bastante relativas. Destacamos em primeiro lugar a
personagem Norma, de Insensato Coração (2011). Ela, mesmo que se enquadre no arquétipo “Má/
Prostituta”, é mais uma “camaleã” (personagem ambígua) do que uma vilã preto-no-branco, já que
por trás de seus atos há a vontade de fazer justiça. Norma apresenta um moralismo subversivo,
no sentido de buscar vingança contra aquilo que acredita representar o “mal” ou o “errado”.
Destacamos, contudo, que por mais que seus atos pareçam justificáveis, a tendência à vingança
é uma característica bastante pontual do arquétipo conferido às vilãs. Outro possível destaque
é encontrado na vilã Cora, de Império (2014-1025). Ela, definitivamente, é uma personagem
que reforça muito do que se espera de uma vilã “Má” – mas não do que se estabelece para uma
“Prostituta” (termo usado aqui necessariamente entre aspas). Isso porque ela acredita que só havia
um homem no mundo capaz de fazê-la feliz, mantendo-se virgem até conquistar uma noite com
ele. Considerando a matriz melodramática que ancora as telenovelas brasileiras, esse resultado
praticamente homogêneo é esperado – pois tal protótipo foi concebido por Oroz (1992) a partir,
justamente, da observação desse tipo de personagem e do estabelecimento de suas características
mais comuns.
Nosso maior esforço, portanto, foi encontrar personagens que, ainda que enquadradas
na categoria “Má e/ou Prostituta”, apresentassem possíveis rupturas em relação às outras
representações arquetípicas, considerando os papeis sociais e familiares desempenhados por elas.
Nesse sentido, observamos duas quebras principais: aquelas despendidas por vilãs que também são
“Mães” (12 casos); e aquelas encontradas nas personagens que também são “Irmãs” (2 casos). São
elas:
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Quadro 3 – Variações arquetípicas entre as vilãs
Personagem

Telenovela

Ano

Observação
1980 - 1989

Marta (Tereza
Rachel)

Baila Comigo

1981

É MÃE, mas rompe com o arquétipo, pois ao invés de se
doar/resignar, tenta constantemente controlar o filho.

Chica Newman
(Fernanda
Montenegro)

Brilhante

19811982

É MÃE, mas rompe com o arquétipo, pois ao invés de se
doar/resignar, tenta constantemente controlar o filho;
no final, todavia, há uma cena de perdão e redenção em
relação à sua homofobia.

Renata (Tereza
Rachel)

Louco Amor

1983

É MÃE (e madrasta), mas rompe com o arquétipo, pois tenta
sempre atrapalhar o relacionamento da enteada Patrícia
com Luiz Carlos, e do filho Lipe com Cláudia.

Odete Roitman
(Beatriz Segall)

Vale Tudo

19881989

É MÃE, mas rompe com o arquétipo, pois repudia a suposta
fraqueza de sua filha (artista e alcóolatra). Tenta controlar
a vida amorosa dela e de seu outro filho de acordo com seus
interesses.

Perpétua
(Adriana
Canabrava,
Joana Fomm)

Tieta

19891990

É IRMÃ, mas rompe com o arquétipo por odiar a
protagonista, sua irmã mais nova.
1990 - 1999

Gioconda Pontes

Pedra sobre
Pedra

1992

É MÃE, mas rompe com o arquétipo, pois não deixa os filhos
viverem a própria vida.

Nágila Pastore

De Corpo e
Alma

1992 1993

É MÃE, mas rompe com o arquétipo por ser autoritária.

Terra Nostra

1999 2000

É MÃE, mas rompe com o arquétipo, pois não aceita a
presença de Giuliana em sua casa como uma hóspede,
por ela ser de uma classe social inferior. Faz de tudo para
impedir o casamento do filho com a italiana.

Janete Magliano

2000 - 2009
Nazaré Tedesco

Senhora do
Destino

20042005

É MÃE, mas sua filha na verdade não é sua, foi roubada.

Marta

Pagínas da
Vida

2006 2007

É AVÓ (uma extensão da MÃE), mas além de rejeitar sua
neta por portar Síndrome de Down, diz para todos que a
mesma nasceu morta.

Taís

Paraíso
Tropical

2007

É IRMÃ, mas rompe com o arquétipo por ser “a gêmea má”
e odiar a heroína, a “gêmea boa”.
2010 - 2018

Maria Marta

Império

2014 2015

É MÃE, mas não demonstra muito afeto aos filhos mas se
preocupa com a herança que será deles.

Lívia

O Outro Lado
do Paraíso

2017 2018

É MÃE, mas na verdade se passa por mãe de um filho que
não é dela, após ajudar a armar um atentado contra a mãe
biológica.

Karola

Segundo Sol

2018

É MÃE, mas na verdade arquiteta a separação de um casal e
rouba o filho deles e cria como se fosse seu.

Em todos os casos, o que se observa é que, quanto mais as personagens se distanciam daquilo
que se espera para os arquétipos da “Mãe” e da “Imã”, mais elas intensificam as características que
constituem as personagens “Más e/ou Prostitutas”.
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Irônicas, passivo-agressivas, manipuladoras, fúteis, arrogantes, calculistas, individualistas,
orgulhosas, dissimuladas, oportunistas, materialistas, interesseiras... Mas, também, bastante
carentes de atenção e afeto. Assim são as vilãs do horário nobre, categorizadas, sem exceção, dentro
do arquétipo “Má e/ou Prostituta” proposto por Oroz (1992).
Ricas, essas mulheres incorporam todo o “mal” de uma vida com poder e (quase) sem amor.
Apesar de tudo, muitas demonstram personalidades determinadas, além de, em geral, serem
portadoras de uma grande inteligência e de uma “beleza exuberante” (de acordo com um padrão
magro e eurocêntrico). Contudo, essas características contribuem para a formação de personagens,
ao invés de “belas”, “vaidosas”; ao invés de bem vestidas, “esnobes”; ao invés de obstinadas, viciadas
em poder.
A perenidade desses fatores nos mostra que, se há alguma quebra de tipificação moral (e,
destacadamente, étnico-racial) durante todo o período analisado, ela é ainda bastante incipiente.
Falando em termos arquetípicos, as únicas quebras quanto ao protótipo “Má e/ou Prostituta” são
bastante relativas; e as rupturas situadas nas personagens que também desempenham os papeis de
“Mãe” e “Irmã” existem apenas para intensificar a sua vilania.
O que se evidencia, assim, é que embora tenha se distanciado do modelo de outras produções
latino-americanas, a telenovela brasileira segue profundamente ancorada na matriz narrativa
melodramática, o que gera uma lenta – e apenas eventual – mudança nas representações do “mal”
relacionado ao feminino.
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ESTRATÉGIA DE VALÊNCIA EMOCIONAL NA RECEPÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDO EM
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DA NEUROCIÊNCIA DO CONSUMO
Letícia Salem Herrmann Lima 1
Isabella Carolina Santos Franco2
RESUMO: A publicidade trabalha emocionalmente na produção de sentido visando ocupar lugar
privilegiado na mente dos consumidores. Diante da competitividade informacional, a pesquisa de
mercado tem papel fundamental em processos receptivos favorecendo resultados mais assertivos.
Embora métodos tradicionais de pesquisa contribuam significativamente na testagem de
campanhas, possuem limitações na aferição receptiva das mensagens e a neurociência do consumo
vem corroborar como alternativa de pesquisa, investigando disparos biológicos e inconscientes
no sistema comunicacional. O presente estudo investiga a valência emocional e a compreensão
da motivação dos disparos do público, com base na neurociência do consumo, utilizando técnica
de associação implícita para avaliar o processo. Parte-se do pressuposto da produção de sentidos
a partir de percepções criadas pela montagem sequencial da storytelling alterando a mensagem.
O estudo empírico foi realizado na campanha “Every name’s a story” da Starbucks, que retrata
a aceitação social de mudança de gênero como tema principal da narrativa em um comercial de
branding, em que a marca ocupa papel secundário à própria mensagem da defesa da causa.
PALAVRAS-CHAVE: Neurociência do Consumo; Emoções; Produção de Sentido.
Introdução
A área da comunicação é um campo vasto de estudo que engloba processos, linguagens, trocas simbólicas, imaginários, interpretações, persuasão e um universo de possibilidades com finalidades interacionais. Nesse sentido, a comunicação é uma ciência complexa e composta por variáveis
que moldam as manifestações dos indivíduos. Dentre as perspectivas integradas da comunicação,
incorpora-se áreas das ciências humanas e sociais que dão escopo às estratégias comunicacionais.
Preza-se pela compreensão do indivíduo em suas diversas esferas inserindo-o dentro de camadas
sociais.
Este artigo traz a possibilidade de envolver os estudos da neurociência como pano de fundo
para as pesquisas de comunicação, com foco na Neurociência do Consumo, somando as áreas atuais
do conhecimento comunicacional, que em um primeiro momento não incorporavam as ciências biológicas como escopo de análise. Inserir a biologia na compreensão dos processos comunicacionais
mostra-se como uma alternativa sólida, quando pensado na compreensão dos impulsos emocionais
propiciados durante o consumo de campanhas publicitárias, por exemplo. Enquanto a psicologia
avalia a manifestação emocional sob a ótica comportamental, a neurociência investiga fatores biológicos que acionam os disparos emocionais de forma automática e inconsciente.
Este artigo trata da abordagem da comunicação sob o viés da storytelling e de suas manifestações emocionais, quando estimuladas por meio da montagem de realidades imagéticas, visando
1
Doutora e Pós-Doutora em Comunicação e Linguagens, Professora do Curso de Comunicação Institucional
na UFPR e Coordenadora do Sinapsense UFPR, Laboratório de Inovação e Neurociência do Consumo, e-mail: leticia.
herrmann@ufpr.br.
2
Estudante de Graduação do Curso de Comunicação Institucional da UFPR, e-mail: franco1199@hotmail.com.
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a articulação na construção de narrativas, produção de sentido e possíveis disparos emocionais a
partir desta construção. Este estudo pretende colaborar para a compreensão das emoções, sob a
ótica da Neurocomunicação, pensando na concepção de storytellings da marca que geram maior conexão emocional com o indivíduo, entendendo como o disparo emocional pode ser um viés cognitivo ou gatilho para as tomadas de decisão de consumo.
Para chegar na elaboração intencional da montagem da storytelling, parte-se do pressuposto
da teoria das emoções de Plutchik (2002) e as manifestações sentimentais conscientes, a partir de
suas expressões. Com isso, observa-se a possibilidade de composição de elementos planejados que
acionam mecanismos de recompensa e identificação, visando o engajamento do indivíduo com a
mensagem, por meio de técnicas neurocientíficas na elaboração da pesquisa empírica.

1 - Emoções neurais: uma investigação fisiológica
Historicamente os estudos da comunicação se apropriam de outras áreas do conhecimento
a fim de corroborar para a construção de estratégias informacionais mais eficazes. Dentro deste
escopo, há estudos interdisciplinares com a psicologia, linguística, design, antropologia, sociologia,
entre outros, visando compreender o ser humano em sua amplitude, considerando suas formas de
ser, pensar, conviver e se comunicar. Diferentes teorias trazem estas interfaces criando estratégias
complexas na tentativa de absorver um número maior de variáveis que possam ser decisórias nos
processos comunicacional e de consumo.
No entanto, a neurobiologia, uma das esferas que compõem a comunicação humana, acabou ficando em segundo plano neste cenário, mas vem conquistando seu espaço e reconhecimento
neste campo de estudo ao incorporar a neurociência como possibilidade investigativa e aplicada
na comunicação. A partir do pressuposto de que a compreensão das atitudes humanas provém de
ordens neurológicas, pois “o significado de uma coisa para você está nas suas teias de associações”
(EAGLEMAN, 2017, p.42), o campo ganha espaço em outras áreas do conhecimento. Aplicada nos
estudos de consumo, a neurociência é uma diferente perspectiva de análise e vem corroborar com
outras metodologias utilizadas na área.
A neurociência estuda o sistema nervoso envolvendo o cérebro, a medula espinhal e os
nervos periféricos. Por meio de sinapses, conecta as partes do cérebro gerando impulsos físico-químicos estabelecendo conexões das mais variadas, gerando impulsos para o corpo humano. É
no cérebro também que são gerados os neurotransmissores, uma espécie de regulador emocional
da conduta humana, que podem funcionar de maneira inibitória ou excitatória, dependendo do tipo
de impulso energético, movido por fatores internos ou externos ao organismo. (AMTHOR, 2017).
O processo de decisão humana é algo complexo e influenciado por decisões do cérebro que,
grande parte das vezes, são inconscientes e involuntárias. Dentre os processamentos cerebrais estão envolvidos a memorização, atenção, aprendizado e todo o sistema sensorial, englobando visão,
olfato, paladar, tato e audição.
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O sistema cerebral é composto por vias neurais, cujas áreas se manifestam racionalmente e
emocionalmente dependendo dos estímulos. Uma das teorias difundidas sobre o sistema cerebral
é o que o divide em um sistema dual, desenvolvida pelos psicólogos Keith Stanovich e Richard West
e popularizada por Daniel Kahneman em 2012. A proposta consiste no entendimento de que o sistema 1 é o mais rápido, automático, associativo, não consciente e que exige pouco esforço cognitivo
quanto a execução, com um viés mais emocional e o sistema 2, é o mais lento, controlado e consciente, exigindo muito esforço cognitivo quanto a sua execução, com viés mais racional (BRIDGER,
2019, p. 71). Pesquisas neurocientíficas já comprovaram que 95% do processo cognitivo acontece
na mente inconsciente, na esfera emocional (ZALTMAN, 2003, p.16), interesse deste estudo.
Cada área do cérebro tem uma função específica no composto da neurobiologia, sendo o
sistema límbico o responsável pelo controle das emoções e dos comportamentos sociais. O estudo
das emoções é bastante amplo, pois engloba esferas momentâneas de caráter afetivo, provocando
funções fisiológicas e psicológicas reativas a uma determinada ação. As “emoções são conjuntos
complexos de reações envolvendo componentes neurais e químicos, e existem para ajudar a vida
dos organismos nas muitas espécies em que atuam” (LAVAREDA; CASTRO, 2016, p.61). As emoções
são geradas a partir de processos cerebrais químico-físico e apresentam-se de forma inconsciente
e incontrolada. Sentimos a partir de mudanças cerebrais, que alteram, inclusive, a percepção dos
nossos sentidos.
As emoções desempenham 3 funções básicas no corpo humano: funcionam como sinalizadores subjetivos, coordenam as atividades fisiológicas e cognitivas e geram e regulam o comportamento (PAULA, 2019, p. 37 apud PANKSEPP et al, 2017; TOOBY, COSMIDES, 2015). Quando
tomamos consciência da emoção tentando racionalizá-la, transformamos as emoções em sentimentos. “Os sentimentos são uma espécie de consciência subjetiva das nossas emoções” (LAVAREDA;
CASTRO, 2016, p.67) e esta leitura pode ser alterada dependendo da percepção adquirida pela das
situações vividas.
Desta forma é possível supor que os sentimentos podem ser manipulados pelo seu grau de
consciência e percepção da situação. Nesse sentido, as emoções desmistificando o imaginário popular, pois não são criadas no “coração”, mas no cérebro, embora seja possível senti-las. “Essa interpretação (cognição) é um reflexo do seu histórico de vida, das suas experiências individuais, sociais
e, portanto, da forma como ele percebe o mundo” (MIGUEL, 2015, p.02).
Embora grande parte das literaturas da psicologia que abordam as emoções citam a predominância de 6 emoções básicas como sendo alegria, tristeza, medo, raiva, repugnância e surpresa,
Plutchik, um dos principais autores desta área, acrescenta mais duas emoções em seu modelo “roda
das emoções”, concebido em 2002, que são aceitação, no sentido de fazer parte de um grupo e expectativa, pensando em fatores de interesse e curiosidade (PAULA, 2019), criando índices opositores de análise com estas duas inclusões. As reações que expressam as emoções humanas podem ser
manifestadas de diversas formas, incluindo mudanças faciais, corporais e comportamentais. (PAULA, 2019, p. 36).
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Retomando o princípio das 6 emoções básicas, definir-se “surpresa” como um evento inesperado, “tristeza” quando há perda de algo, ou sensação de abandono, a “alegria” com o reconhecimento de um ganho de algo considerado de valor, o “medo” como algo ameaçador gerando incerteza ou falta de controle, o “nojo”, relacionado a repulsa e a “raiva” surge diante de um obstáculo
considerado hostil, que interfere em intenções pessoais, cujas as expressões faciais que retratam as
emoções são bastante representativas e universais, conforme mostra a figura 1.

  
Figura 1: Processamento emocional: a. alegria, b. medo, c. surpresa, d. tristeza, e. nojo, f. raiva
Fonte: MIGUEL, 2015, p.05.

Interessante observar que os marcadores somáticos se mostram igualitários nas diversas
sociedades, pois trata-se de mecanismos neurobiológicos programados para ativar em situações
cotidianas. Os marcadores somáticos produzem respostas instantâneas inconsciente ao cérebro,
decodificando-as como boas ou ruins, orientados pela memória emocional (LAVAREDA; CASTRO,
2016, p. 60).

2 - A construção da história e o despertar emocional
A montagem de uma história é o fator condutor que define como ela será compreendida
pelo público. O mesmo se aplica às campanhas de comunicação em vídeo. Uma narrativa bem construída é essencial para ser percebida pelo público da forma planejada, visto que a associação emocional positiva com a marca do produto é fator determinante no momento de escolha da compra,
processo que ocorre muitas vezes de forma inconsciente (LAVAREDA; CASTRO, 2016, p. 61).
Os símbolos comunicam diferentes mensagens, alternando as percepções emocionais e
designações propostas pela construção narrativa. É um processo chamado por Alfred Hitchcock de
“Cinema Puro”, em entrevista com Fletcher Markie (A Talk With Hitchcock, 1964), que abordou as
teorias de montagem fílmica e a forma como a mensagem pode ser alterada com diferentes conjuntos de imagem.
A experimentação prática da justaposição surge no século 20, com Lev Kuleschov. Com o
objetivo de comprovar sua teoria de montagem cinematográfica, em que a junção de A+B resulta
em C, o cineasta fez um experimento. Para o estudo, Lev Kuleshov montou um vídeo em que um
ator expressa face neutra, sem demonstração de nenhuma das 6 emoções básicas. O experimento
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consistia na aparição da face neutra do ator e na apresentação de três imagens, conduzidas em conjuntos individuais: imagem 1- um prato de sopa; imagem 2- uma criança morta e imagem 3- uma mulher. Com a junção da face neutra e da imagem 1, a percepção atribuída pelos participantes remeteu
à fome. A mesma face neutra inserida no contexto da imagem 2, teve como resultado a atribuição
de sofrimento. Já a face neutra associada a imagem 3, teve como interpretação o desejo.
Hitchcock abordou a questão da montagem e da percepção associativa durante a respectiva entrevista. Para ilustrar o efeito da justaposição de imagens, ele utilizou duas situações. Em
ambas, a primeira e a terceira imagem sempre serão as mesmas. O único fator variante é o conteúdo
apresentado na imagem intermediária. Diante disso, foi possível observar que mesmo sem modificar a face de apresentação e de reação, os resultados mostraram-se diferentes.

Figura 2: Apresentação, conteúdo e reação
Fonte: as autoras - com base no vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=ZkceKjIsxUA

Nesse conjunto de imagens Hitchcock destaca a hipótese associativa, sendo na primeira
sequência a de um homem bondoso, que aprecia a mulher com o bebê e, na segunda, o sorriso do
homem é percebido como manifestação de desejo.
Essa estratégia de montagem é observada na campanha da Starbucks Reino Unido Every
Name’s a Story #whatsyourname, vencedora do Prêmio de Diversidade em Publicidade do Channel
4, em 2019, que explorou montagem, símbolos, cores, cenário e as construções associativas, apresentada neste estudo.
Resgatando a relação do cérebro dual, é possível atribuir ao Sistema 1 as respostas emocionais básicas, fundamentais para a sobrevivência. Ao produzir campanhas que dialogam emocionalmente, as marcas estimulam empatia do público com a história narrada e, consequentemente,
estimulam uma tomada de decisão de consumo, sem a necessidade do uso da persuasão lógica
(MOWAT, 2018, p. 57).
Se a Starbucks apenas utilizasse um discurso persuasivo lógico, algo como “apoiamos a diversidade, respeitamos você independentemente de como você é” poderia não surgir o mesmo efei-
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to daquele encontrado ao se utilizar uma história. Esse é o benefício do despertar emocional aliado
ao storytelling. É fazer com que o público se identifique com o que está sendo tratado e fique atento
à mensagem, de forma a dedicar sua atenção até o desfecho da narrativa. Ao apresentar uma personagem com um problema, e expor sua intimidade e os desafios enfrentados em seu cotidiano, o público é capaz de se identificar com o conflito presente na narrativa. “Cientificamente falando, a única forma de compreender aquilo que o personagem da história passou seria utilizar seus neurônios
espelhos e vivenciar junto com ela ao longo da narrativa” (PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 103).
O vídeo publicitário da Starbucks apresenta o cotidiano de James, um jovem transexual que
luta para ter sua identidade de gênero respeitada, mas que continua sendo chamado por Jemma,
nome atribuído em seu nascimento. Ao longo da narrativa, o público é conduzido para cenas do cotidiano de James, evidenciando suas expressões faciais perante às situações pelas quais ele passa.
As atribuições emocionais percebidas na face, muito exploradas no vídeo, também são estratégias
apoiadas na neurobiologia, pois é “no rosto que vamos buscar a mensagem mais emotiva do outro”
(LAVAREDA; CASTRO, 2016, p. 76).
A marca Starbucks aparece sutilmente apenas no encerramento do vídeo. Após a representação de diversas cenas em que James não é tratado por seu nome social, ele vai até uma loja da
Starbucks, conhecida por escrever a identificação de seus clientes nos copos de café. Ao receber
seu copo de café, James sorri ao ver que o nome registrado representa sua identidade de gênero.
Desta forma, a marca não precisou utilizar de argumentos lógicos para mostrar seu apoio a
diversidade. Ela o fez contando uma história. Ao associar o desfecho vivido por James com a Starbucks, a marca pôde comunicar sua mensagem de uma maneira contextualizada, de forma a engajar
quem está assistindo. Afinal, “uma experiência significativa de uma personagem passa a pertencer
também aos atentos” (PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 105).
3 - O storytelling e as emoções
Com o objetivo de compreender as emoções atribuídas à história apresentada na campanha da Starbucks pelo público em geral, foi realizada uma pesquisa empírica de caráter quantitativo,
com o uso de técnicas de associação implícita, a partir do uso do método do efeito priming, que consiste na pré-ativação cognitiva do participante, visando uma condução nos quesitos interpretação,
reação e emoção.
A pesquisa foi realizada por meio de formulário eletrônico, compartilhado em sites de redes
sociais para atingir o maior número de pessoas. O questionário ficou disponível entre os dias 22 de
maio de 2021 e 07 de junho de 2021, obtendo um total de 73 participantes. O público respondente
possui características mistas, visto que a pesquisa não buscava atingir um tipo específico de amostra.
O objetivo da pesquisa era compreender quais as emoções associadas à campanha da storytelling “Every Name is a Story” #whatsyourname pelo público respondente. De modo a entender a relação entre construção de narrativa e atribuição de emoção, foram montadas sequências de imagens
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que não correspondiam à continuidade original do vídeo da campanha. Dessa forma, os respondentes abriam o formulário sem saber sobre o que se tratava a história. A eles só eram apresentadas
3 imagens retiradas do vídeo, montadas em uma sequência aleatória, seguida da pergunta “Qual
emoção você atribui a essa sequência narrativa?”. As opções de respostas foram as 6 emoções, com
as opções dispostas de modo aleatório em cada sequência, para não induzir a condução lógica das
respostas.
O formulário da pesquisa foi composto por 3 seções: a primeira para conhecer o perfil do
público respondente, a segunda com as 6 sequências narrativas distintas com frames do filme para
atribuição de emoção e a terceira para que o público indicasse sobre o que se tratava a história. Por
fim, o participante tinha acesso ao comercial publicitário e atribuía uma emoção ao vídeo.
A amostra caracterizou-se pela participação de mulheres com 76,7%, seguinda de homens
com 21,9% e de 1,4% de pessoas que optaram em não responder. A faixa etária foi composta pela
maioria de 20 a 24 anos (34,2%), seguida de 25 a 29 anos (23,3%), 50 ou mais anos (11%), 40 a 44
anos (9,6%), 30 a 34 anos (8,2%), 35 a 39 anos (5,5%), 45 a 49 anos (4,1%) e até 19 anos (4,1%).
A segunda seção do formulário continha as sequências narrativas, de modo em que cada sequência correspondia a uma pergunta, na qual o respondente tinha que associar o conjunto exposto
a uma das emoções básicas, conforme tabela 1.
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Tabela 1 - atribuições associativas
Fonte: As autoras – com base nas imagens da campanha e pesquisa aplicada

         Interessante observar a predominância das atribuições de medo e tristeza por parte dos
respondentes. Mesmo sem saber sobre o quê, e para que era o conjunto das imagens, percebe-se
como a construção da atmosfera, do cenário, das cores e das expressões faciais da personagem são
capazes de comunicar uma mensagem, mesmo que de forma isolada, fora da sequência original do
vídeo da campanha.
Ainda na seção 2, foi solicitado aos participantes que escrevessem brevemente sobre o que
achavam que se tratava a história, com base nas sequências narrativas expostas. Após a análise das
respostas, as palavras mais citadas pelos participantes da pesquisa foram divididas em 7 categorias:
descobertas, rotina, conflito, encontro/reencontro, sentimento, faculdade e narrativa.
Por tratar-se de uma campanha que procurava comunicar uma mensagem final de inclusão e
diversidade, foi solicitado que escolhessem 3 palavras-chave que representassem as 6 sequências
narrativas. As palavras com maior predominância foram: juventude (64 menções), diversidade (43
menções) e conexão (34 menções).
Quando questionados sobre qual seria o segmento do comercial apresentado nas imagens,
os respondentes associaram ao entretenimento (31,5%), serviços de entregas (23,3%), educacional
(21,9%), turismo e viagem (8,2%), serviços médicos (6,8%), serviços de telefonia (6,8%) e bebida
(1,4%).
Na seção 3 do formulário foi apresentado o vídeo da campanha, para que os participantes
pudessem compreender o contexto da narrativa. Quando questionados sobre suas expectativas,
a maior parte alegou que não imaginava que aquele seria o assunto tratado, sendo uma surpresa
(49,3%), seguido de alguns que não tinham certeza, mas desconfiavam (31,5%) e outros que já imaginavam qual seria a abordagem da narrativa (19,2%).
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É importante salientar que uma campanha publicitária precisa estar alinhada aos valores
da empresa. Nesse sentido, destaca-se a missão institucional da Starbucks como “Inspirar e nutrir o
espírito humano – uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez” (Site Starbucks).
Ao serem questionados se a campanha correspondia com a missão da empresa, os respondentes
informaram que sim (93,2%), alguns declararam que não entenderam a premissa da campanha, e
por isso não poderiam dizer (5,5%) e outros que a campanha não correspondia com a missão da
empresa (1,4%). Por fim, foi solicitado que os entrevistados designassem uma emoção final para
a campanha publicitária da Starbucks. As emoções com maior destaque foram a Alegria (71,2%) e
Surpresa (24,7), subvertendo a Tristeza e o Medo muito associados às imagens na seção 2 do questionário da pesquisa.

4- Considerações Finais
Trazer os estudos na Neurociência para o campo da Comunicação tem se mostrado uma
alternativa importante, quando é possível compreender de uma forma mais ampliada os disparos
que levam os consumidores despertarem emoções e as associá-las a possíveis sentimentos, visando a produção de sentidos. Muito se fala em gerar engajamento de marca, usando diversos caminhos fundados a partir de construção de relacionamentos como citados por Jenkins (2011) e Kotler
(2010), por exemplo. Pensando em uma abordagem com maior profundidade sobre a compreensão
da estrutura dos relacionamentos e do indivíduo, as estratégias ultrapassam o processo comunicacional quando se considera o escopo emocional, que é o responsável pela maior parte das decisões
humanas (EAGLEMAN, 2017).
Esta pesquisa mostrou como a montagem da narrativa altera o sentido interpretativo da
mensagem comunicacional. A montagem foi propositalmente organizada, por pré-ativação, para
gerar sentimento de angústia, visando o disparo emocional da “tristeza” e do “medo”, resposta presente nas três primeiras sequências. Nas últimas duas sequências realizou-se composição mista, associando a storytelling com elementos de emoções positivas, passando da “surpresa” para a “alegria”.
Quando o comercial é avaliado na íntegra pelos participantes, notou-se que mesmo a montagem tendo passagens que incitam emoções negativas e neutras, o desfecho caminha para um final
feliz, típico da jornada do herói. É neste momento que a marca Starbucks aparece no comercial, sendo associada aos sentimentos positivos. Esta montagem narrativa visa engajamento, uma vez que a
mensagem despertou associações emocionais vinculadas a proposta de valor e defesa de causa da
marca.
Estudos baseados em neurociência do consumo mostram caminhos mais assertivos, no
que se refere a construção de narrativas e estabelecimento de vieses cognitivos e emocionais entre consumidores e marcas. A ideia da presente pesquisa foi averiguar as correlações associativas
iniciais, podendo ser estendida a outras aplicações com neurotestes, como métodos de resposta de
condução galvânica, que avalia as variações no nível de condutividade elétrica da pele por estímulo
emocional ou por equipamentos de reconhecimento facial, que avaliam micro expressões quando o
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indivíduo é exposto ao anúncio. Estas técnicas juntas ou separadas fornecem indícios importantes
para os estudos do consumo e da comunicação, mostrando-se como uma diferente metodologia
para aplicação em pesquisas da área.
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FACETAS FEMININAS E AS (IM)POSSIBILIDADES DA FICÇÃO CIENTÍFICA:
uma análise das personagens no filme Excitação (1976)

Carolina de Oliveira Silva1
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar as personagens femininas no filme Excitação
(1976) de Jean Garrett, levando em consideração aspectos do filme erótico – gênero importante da
cinematografia brasileira na produção da Boca (SP) e que é amplamente revisitado, principalmente
no que concerne às representações femininas O cotejo entre a ficção científica e o horror, revela
inúmeras possibilidades, não só em torno de gêneros tão rarefeitos no Brasil – como a ficção científica
– mas em diálogo com o feminismo brasileiro, gestado na ditadura militar e discutido, muitas
vezes, entre quatro paredes. A hipótese é de que Helena (Kate Hansen), a mulher com problemas
psicológicos atacada por eletrodomésticos, Arlete (Betty Saddy) a vizinha que tem um caso com
o marido da amiga, Lu (Zilda Mayo) a jovem rebelde, Joana (Liana Duval) a empregada doméstica
e Elza (Patricia Bolkan) a secretária – em maioria representantes da classe média brasileira, são
personagens capazes de promover negociações em torno do conceito de agência, revelando nuances
importantes para as relações de poder na sociedade brasileira da década de 1970.
Palavras-chave: Personagens femininas. Ficção científica. Cinema Brasileiro.
Ocupar lugares incômodos – Brasil, ditadura militar, mulheres e mais o que?
No dia 16 de outubro de 2018 foi a minha primeira aula no curso Cinema da boca por quem fez
a boca, que fazia parte da programação das oficinas da SP Escola de Teatro em São Paulo. Ministrado
por Nicole Puzzi – uma das atrizes mais requisitadas do Cinema da Boca e Diogo Gomes dos Santos
– diretor de cinema e cineclubista, a ideia era produzir um curta-metragem abordando os métodos
de produção da Boca Paulista de Cinema, o que deu a origem ao filme As mulheres podem os machos
somem (2018-2020), no qual contribui como roteirista.
O filme estabelecia um cotejo bastante particular com a ficção científica: em 2019 os homens
desapareceriam do planeta, os motivos ainda desconhecidos não foram suficientes para conter
reações de alívio, choradeira e perplexidade por parte das mulheres. Uma mulher negra carregava
em seu ventre o que pareceria ser o último ou o primeiro dos homens dos novos tempos. Hoje, falar
sobre esse filme é, de alguma maneira, resumir um momento de frenesi em conjunto, que pretendeu
revisitar uma atmosfera setentista do cinema brasileiro e que tinha o star system feminino como um
elemento fundamental para o cinema da Boca, ainda que “tendo como principal critério de seleção a
beleza e os dotes corporais, poucas atrizes permaneciam após algumas aparições” (GAMO; MELO,
2018, p. 335).
Essas complexidades, habitadas pelas dualidades ao observar os enfoques relativos às
personagens femininas, já foram objetos análise e desconstrução por Laura Cánepa (2009) em seu
estudo sobre as mulheres monstruosas das pornochanchadas paulistas que tornaram “possível uma
leitura mais diversificada do cinema erótico brasileiro do que aquela que consagrou simplesmente
1
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como uma manifestação machista e alienada de nosso cinema popular”, argumentando que os filmes
centrados em mulheres más e poderosas, ainda que reproduzissem uma série de preconceitos e
priorizassem o olhar masculino, “colocaram em pauta a condição feminina sob um viés autocrítico e
até ‘revanchista’” (p. 10).
A condição feminina, no entanto, ultrapassaria as questões fílmicas – o que ficaria cada vez
mais evidente quando Nicole Puzzi fora questionada sobre como era a mulher no Cinema da Boca,
tendo em vista a sua expressiva objetificação. A atriz veterana respondera que atuar naqueles filmes
era um ato de rebeldia possível e transgressor para uma jovem de classe média em plena ditadura
militar, que pretendia enfrentar a sociedade, seus pais e o cinema à sua maneira. Essa habitação
das normas feita por Puzzi não fora exatamente a regra para as mulheres/atrizes/personagens da
pornochanchada, mas a exceção. Contudo, isso não significa que não era possível a essas mulheres
agenciarem seus poderes e desejos em meio a produções que, em sua maioria encabeçadas por
homens, eram vistas como uma desobediência aos padrões da produção cinematográfica.
Em Excitação, Helena é levada para uma casa de praia para se recuperar de suas alucinações,
Renato (Flávio Galvão), seu marido, é um engenheiro eletrônico obcecado pela ciência e que vai
utilizá-la para reforçar a suposta “loucura” de sua esposa, fazendo com que os eletrodomésticos
comecem a atacá-la. O envolvimento de Renato com Arlete, a vizinha que acabara de ficar viúva e
Lu, uma jovem em busca de aventuras – transita em um terreno em que parece fácil estabelecer o
maniqueísmo. Todavia, o aprofundamento da análise, levando em consideração a figura emblemática
da fragilidade mental e física das histórias de horror, deve considerar uma noção de agência que
procura compreender as especificidades do contexto histórico (MAHMOOD, 2019) driblando
pressupostos que envolvam o lugar da mulher em filmes baseados na comédia erótica, como um
lugar que já é de opressão.
Horror, ficção científica e personagens femininas: um caso brasileiro
O horror e a FC2 são gêneros capazes de promover diálogos interessantes e que confundem
seus limites. Autores como Steve Neale (2000) e Roberto de Souza Causo (2003) já indicaram um
tipo de visão agregadora dos gêneros, afirmando que eles fazem parte de uma tradição mais antiga,
a da ficção especulativa, que trata da capacidade humana de fantasiar sobre outros universos
diferentes daquele percebido na experiência concreta do mundo. A herança do horror gótico,
que tem na literatura feminina a absorção de temas ligados ao ambiente doméstico, as questões
de sexualidade e maternidade, são refletidos na narrativa de Excitação, podendo ser comparada às
histórias góticas do século XVIII. Essas narrativas tratavam de mulheres enclausuradas em seus
castelos, lugar passível de atualização para as cidades contemporâneas em que habitam as classes
médias brasileiras, nesse caso a praia isolada. Esse local, muitas vezes fadado às mulheres, reverbera
um clima da década de 1970 no âmbito das reflexões-ações feitas por mulheres em um movimento
feminista que fora gestado, principalmente, pela luta armada ao longo da ditadura.
(...) essa reflexão era feita em casa, entre quatro paredes, não se propunha e não podia
extravasar o âmbito do privado: “a gente nunca apareceu em público, o grupo era fechado, a
militância política que estava impossível no Brasil tem muito a ver com o fato de se fazer um
grupo feminista fechado dentro de casa, tipo cachorrinho em apartamento, não era pra gente
sair, pro público nunca a gente foi” (Walnice). Uma atividade política esquizofrênica. (COSTA,
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1988, p. 66)

O feminismo brasileiro fora envolto por percalços e tensões, além de almejar para o ambiente
doméstico, não só o trancafiamento das mulheres, mas uma capacidade de ação em seu próprio
interior. Nesse sentido, ao se voltar para o estudo da FC, M. Elizabeth Ginway (2005) encontra na
literatura distópica brasileira uma capacidade das narrativas em protestar contra a modernização
e a repressão por meio de alegorias de um Brasil sob o governo militar, e que vai se utilizar das
personagens femininas como representações da natureza. Todavia, a própria autora afirma que
nem todas as mudanças trazidas pela modernização foram negativas, levando em consideração que
durante as décadas de 1960-70 as oportunidades no âmbito da educação, emprego, comportamentos
afetivos e sexuais, métodos anticoncepcionais e o destaque em temas das pesquisas acadêmicas,
serviram para anunciar questões acerca do público e do privado. Essa hibridização latente que
durante os anos 1970 se inicia com as mulheres que tiveram acesso à educação universitária,
expande-se para as camadas populares e bairros, que eram organizados a partir da experiência
cotidiana de moradoras da periferia, reivindicando aspectos de infraestrutura básicos e tendo como
parâmetro a família, sua localidade e as condições de vida. Ainda que o alvo de oposição – o governo
militar – fosse um elemento aglutinador das feministas, as distinções dentro do movimento não
eram nomeadas e resultaram em duas correntes distintas após 1980: a da atuação pública e a do
terreno da subjetividade.
Essa cisão é assegurada por um feminismo que pressupõe recursos de ordem simbólica não
acessíveis a todas as mulheres, sobretudo na sociedade brasileira, em que as mulheres são marcadas
por profundas desigualdades sociais. O pensamento articulado (raça, gênero, classe) prevê uma
conjugação complexa entre as representações femininas possíveis no terreno rarefeito da FC
brasileira sob a ótica de um cinema que, embora verifique novos aspectos relativos às personagens
femininas, ainda percorre as “regras de apelo erótico que interessavam a seus propósitos comerciais”
(GAMO; MELO, 2018, p. 330). A tensão entre uma tentativa de construir personagens femininas
mais elaboradas e o compromisso com o grande público, revelam uma importante faceta nos filmes
de Garrett.
Negociadoras da agência?
As reflexões em torno do conceito de agência proposto por Saba Mahmood (2019) ao se
voltar para o pietismo feminino no Egito, explora um debate que pensa a agência não como algo que
está externo ao poder ou as normas, já que isso mascararia a dimensão formativa dessas normas
dentro dos sujeitos, mas como uma maneira de entender a capacidade para a ação inserida nas das
próprias relações de subordinação. Com um entendimento que parece muito mais fácil no texto
escrito que na prática, a intenção da autora é, justamente, questionar as teorias feministas que se
formulam por meio da universalização de conceitos, oferecendo um diagnóstico do estatuto das
mulheres em diversas culturas, além de promoverem diretivas absolutas para angariar mudanças
na situação das mulheres vistas como marginais, subordinadas ou oprimidas.
O seu olhar para o movimento feminino das mesquitas, que entende a modéstia e a timidez
feminina como lugares constitutivos e específicos da sua sociedade, refuta um pressuposto de
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opressão – mais comum a partir de uma postura liberal do feminismo que olha para essas mulheres,
prevendo assim, um alargamento da ideia de agência. Esse alargamento tende a causar uma série
de incômodos ao se afastar de uma lógica de repressão e resistência, mas ao mesmo tempo permite
a produção de novas formas de desejos, objetos, relações e discursos. Ao compreender que o
agenciamento de poderes e desejos é capaz de estar em todos os lugares e relações, ainda que
impossível de se quantificar – muita ou pouca agência por exemplo, a proposta é de que o conceito
não se configure, somente, em torno de mudanças profundas das normas, podendo inclusive reiterálas. Nesse sentido, a análise em torno das personagens femininas de Excitação, procura tencionar
em torno de como elas se fazem a partir das normas particularizadas de seu tempo.
No filme é possível afirmar com alguma certeza o espaço que as mulheres ocupam – Lu, Helena
e Arlete são mulheres brancas, de classe média, e seus questionamentos mais latentes parecem
percorrer questões de ordem subjetiva, enquanto Joana e Elza, como empregada doméstica e
secretária de uma grande corporação, se restringem ao ambiente do trabalho. Todavia, a paranoia
com a tecnologia – eletrodomésticos e computadores – habita quase todos os espaços, abrindo uma
possibilidade de leitura: um medo do que o racionalismo excessivo e sem precedentes pode causar ao
se desfazer das relações mais subjetivas ou uma crítica ao próprio ambiente doméstico. Os aparelhos
enfrentam Helena: o liquidificador auxilia no preparo do alimento, o chuveiro é responsável pela
limpeza e higiene, o ventilador, por manter a casa em uma temperatura agradável e a TV, uma das
formas de distração – essa tecnologia torna o ambiente doméstico um lugar que acolhe e expulsa.
Esse jogo não pode ser encarado, simplesmente, como uma recuperação das histórias góticas, já
que os ambientes isolados, como esconderijos, vão servir às mulheres brasileiras envolvidas na
luta armada, por exemplo, como um espaço para a discussão e que pode ser habitado de diferentes
maneiras.
Habitando os espaços
Joana limpa, cozinha e cuida de Helena, além disso, ela consegue se movimentar entre os
espaços com muito mais facilidade. A sua dispensa no final de semana lhe permite sair da casa de
praia, que à Helena funciona como um tipo de prisão. As poucas aparições de Joana reforçam o seu
papel de classe – alguém que sobrevive do trabalho doméstico. Tal abordagem é pouco discutida
em relação às outras personagens, e Helena e Arlete, que parecem herdeiras de pequenas fortunas.
Para Helena fica evidente uma dependência financeira que é criada não a partir de seu marido,
mas ao contrário, já que ele próprio afirma que com o seu trabalho, foi possível triplicar a fortuna do
pai de Helena, justificando um cuidado que extrapola as relações amorosas. Ao acatar a proposta do
marido para se afastar da cidade e cuidar de seu psicológico em um lugar mais calmo, Helena não se
demonstra necessariamente submissa, mas interessada em um outro modo de viver. Suas queixas
são justificadas pelas crises nervosas que parecem estabelecer uma culpa do ambiente da cidade, o
moderno e o urbano a atormentam.
A relação entre Helena e Renato só reforça a ideia de um estado psicológico degringolado
de Helena. Ao ser atacada pelo chuveiro, seu corpo nu é tomado pela fumaça sufocante, a falta
de ar é representativa ao localizá-la em um ambiente de isolamento doméstico. O comentário de
Renato sobre o ocorrido é de suspeita, “você deve ter imaginado aquilo, o chuveiro está perfeito”
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– a fala acompanha um plano oblíquo de Helena na cama, um reforço imagético que acentua a
desestabilização da personagem. Helena rebate “eu quase morri, não se imagina um acidente
daqueles”, a dúvida depositada sobre a experiência de uma pessoa não confiável – algo que é
confirmado pelos médicos – será um dos grandes trunfos de Helena ao final, afinal, mesmo que para
o sobrenatural não existam explicações científicas, ele existe.
A instabilidade do casal é quase sempre contrastada com cenas que intercalam entre o
sofrimento de uma mulher e o júbilo de outras, preservando um olhar dual, mas que ao longo da
narrativa pode se constituir como uma trajetória em vista da libertação. A cena em que Arlete
convida Renato para fazer sexo na praia é significativa nesse sentido. Filmada com distanciamento
e, posteriormente, com planos próximos que invocam o prazer de Arlete, ela é congelada em
primeiro plano de boca entreaberta, proferindo um grito, seguida por um corte brusco para Helena
apontando a arma para o seu marido.
Para Lu, o elemento do sexo é a capacidade de agência ao se permitir envolver sem culpa. Ela
chega à casa da prima de moto, sua movimentação é ágil. Lu pode ser lida em uma chave próxima de
algumas reflexões em torno das experiências vividas pelas mulheres brasileiras, principalmente com
relação ao convívio em grupo. Como bem explica uma dessas mulheres, muitas almejavam a ideia de
“criação de homens (e mulheres) novos, não da liberação específica da condição feminina, proposta
que não se colocava explicitamente naquela conjuntura da sociedade brasileira” (RIDENTI, 1990,
p. 121). Se os questionamentos possíveis à época giravam em torno do casamento e a virgindade,
a cena em que Lu conversa com Arlete, Helena e Renato em um jantar é significativa. Lu discursa
sobre o que acredita: “a liberdade é assim, é preciso arriscar ou ficamos presas a esses conceitos e
preconceitos que nos fazem infelizes, são todas felizes? O mais importante é ser!” No mesmo jantar,
Renato comenta “devo entender que você é uma mulher feliz”, o que ela confirma, despertando
nas outras uma reflexão forçada, Arlete responde, “fala como se fosse a única mulher feliz”, ao que
Helena rebate instantaneamente, “eu também sou feliz”.
A chegada de Lu indica uma ameaça para as mulheres, já que ela assume um lugar de
incômodo: seus berros preenchem a praia silenciosa e ultrapassam o senso de conveniência que
lhe pede Arlete, “hoje não tem mais disso não, a gente pega a mochila e se manda”. Arlete a julga
como vulgar, ao que Ju responde “não confunda vulgaridade com independência, priminha”. Após a
discussão, a sequência seguinte retorna à casa de Helena, pronta para se deitar, está nua, tenta algo
com o marido e é rejeitada: uma cama-destino capaz de acolher prazeres e angústias.
Ainda nas relações entre mulheres, Lu é a única que acredita em tudo o que acontece com
Helena, o que se confirma pelo abraço acolhedor e inesperado: ela ajuda Helena com o ataque do
ventilador, que se agarra aos cabelos da mulher fazendo-a gritar de pavor, um grito que apenas
Lu ouve, fazendo com que ela entre na casa para prestar socorro. Lu afirma, após o episódio e ao
saber que Helena está bem que, “ela é forte, porque aquele ventilador parecia um demônio”, ao que
Renato responde com descrédito. As complexidades em torno das personagens não param por aí, o
destaque para a história do feminismo brasileiro em que as mulheres militantes não foram apenas
responsáveis pela luta contra a opressão da ditadura, mas também se incluíram em ações e discursos
de apoio ao próprio golpe, e que afirmavam os lugares de mães-esposas-donas-de-casa (RIDENTI,
1990), tendem a ultrapassar os essencialismos. A ideia da agência para as personagens de Excitação
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que ora utilizam-se de seus estereótipos [viúva pacífica, jovem rebelde, mulher histérica] ora os
refutam, também é possível de ser confirmada, já que a agência se trata da capacidade de ação
diante das normas, seja para afirmá-las ou negá-las.
Essa oscilação é trabalhada nos elementos visuais das grades, que podem ser encarados como
testemunhas que garantem a obediência, principalmente as das janelas das casas, amplamente
utilizadas como elementos em segundo plano conjugado ao ambiente doméstico. Quase todas as
personagens estão, em algum momento, atrás, entre ou perseguidas por essas grades. Ao discutir
com sua esposa sobre os velhos e os novos tempos – Renato, apesar de estar no topo da escada,
acentuando ainda mais o plongeé de Helena sentada no degrau mais baixo, o segundo plano [de
Renato], reforça o aprisionamento sobre uma ideia, uma crença absoluta – imageticamente
representada pelas grades da janela ao fundo, que enquadram perfeitamente a sua cabeça,
trancafiada na racionalidade.
Já Arlete desenvolve uma atitude mais comedida – suas constantes cenas de observação da
janela são a prova visual desse comportamento. A jovem viúva se utiliza dessa situação específica –
a de viúva discreta – para passar despercebida em meio aos crimes. O seu papel de vizinha atenciosa
e que chega a ajudar sua nova inquilina quando as crises psicológicas se tornam insustentáveis,
importa a ela um espaço de relevância. Arlete é uma mulher sozinha, uma observadora silenciosa da
qual ninguém desconfia. Arlete, contudo, parece driblar muito bem seus discursos de acordo com
o que a interessa, negando um passado revisitado pela prima, que parece de muito mais autonomia
com as festas de quando era casada e que agora não fazem parte de seu cotidiano. Ao declarar
para Renato que “essa minha prima é completamente aloucada”, referindo-se à Lu, Arlete está
em um estabelecimento próximo a uma igreja que concorda com o seu discurso ao sobrevalorizar
um comportamento exemplar que a prima não possui, depositando valores morais e religiosos
categóricos como a forma mais respeitosa e correta de se viver, pelo menos nas aparências – aqui, o
jogo com os segundos planos é acionado.
As cenas de sexo entre Arlete e Renato são os seus momentos de autonomia em que ela
procura por ele, satisfazendo seus desejos. A cena que inaugura esse primeiro encontro começa
com Arlete sozinha na praia, quando Renato vai até ela, que comenta “você deve estar me julgando
tola”, pelo fato de estar ali sozinha. Tal afirmação é seguida por um monólogo no qual ela comenta
sobre o mar e como ela é possuída por ele, o que é combatido pelo engenheiro “na minha profissão
tudo é precisão e lógica, você vive em outro plano”.
Já em personagens como Elza, a secretária de Renato, seu trabalho a imbui do cuidado
com o outro – como também acontece com Joana. Elza adentra na sala de Renato para entregar a
pílula das 16 horas – uma ironia para o homem que justifica os acontecimento com a esposa como
resultado das consequências da medicação – indagando-a de forma extasiada sobre a maravilha das
máquinas, ela responde “para mim são apenas máquinas (...) eu sou mais a favor dos homens e daquilo
que eles possam fazer com sentimentos”, é quando ele a contesta, afirmando sobre a neutralidade
dos computadores. Elza se estabelece como um ponto divergente no ambiente corporativo tomado
pelos homens, podendo ser lida sim como um reforço ao sentimentalismo ou ao feminino dócil,
sendo importante recordar que na análise de Mahmood, a modéstia e a timidez são habitantes do
terreno da agência. Essas qualidades podem até oprimir, principalmente em cotejo ao contexto
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religioso, mas são capazes de oprimir tanto homens como mulheres.
Se é possível transpor essa lógica à personagens como a de Elza ou Joana, que se observa
principalmente no cuidado com a fala – são qualidades desenvolvidas a partir de uma necessidade
que se configura como fundamental para manterem seus trabalhos. O marcador de diferença
de classe, que não aparece de forma tão pungente em Excitação, acena para as mais divergentes
preocupações com as quais as mulheres do movimento feminista brasileiro se debatiam, já que ele
pressupunha uma série de recursos de ordem material e simbólica que não eram e ainda não são
acessíveis para todas as mulheres.
Dentro desse contexto, a relação desarmônica entre patrão e empregado [Renato/Elza
e Helena/Joana], parecem pender mais à dupla feminina – outra desconstrução em torno das
divergências de uma ideia de feminismo universal que daria conta de tudo. Se Renato está muito
mais preocupado com seus projetos, dando pouca abertura para sua secretária, ainda que a permita
discordar, Helena é bastante incisiva e, por vezes, parece enxergar Joana ora como adversária
– “gosto de ficar sozinha com o meu marido” – ora como alguém dispensável. Assim, o esperado
sentido coletivo do feminismo, que como movimento pretendeu entender que o mundo privado é
politizado, constrói-se sob um paradoxo da adesão de uma militância política que é, em sua maioria
coletiva, mas que não prevê um lugar para a singularidade de cada mulher. Lu, por exemplo, em algum
momento lamenta a situação de Helena sob um ponto de vista de piedade em relação à Renato e não
a Helena, “coitado do Renato, ter que viver com uma mulher biruta”, comenta a jovem em uma cena
que caminha para o fim do filme. Ao se referir à Helena como uma “mulher biruta”, Lu expõe uma
opinião sobre um contexto que, apesar de vivido de perto e de forma concreta por ela, é contestado
em sua veracidade.
Os discursos que tendem a reforçar a fragilidade mental/espiritual de Helena e que fazem
parte de um plano para incriminá-la [da morte de Lu], é grande parte das vezes pensado e executado
por Arlete – que se intercambia entre papeis, o de amiga de Helena e o de mulher apaixonada por
Renato. Uma das poucas vezes em que Helena sai de casa – quando procura ajuda no centro “Mãe
das Águas”, junto de Arlete – a cena propõe uma performance de corpos em torno da dança e do
batuque dos tambores, o que parece deixar Helena ainda mais atordoada. Ao intercalar entre o
ritual religioso na casa de Helena e Lu dançando sozinha na sala de Arlete, a tensão entre as imagens
recai não sobre o nervosismo de Helena, mas a impetuosidade de Lu, que dança em cima da cadeira
utilizada por Paulo em seu suicídio. Lu é encarada como uma jovem, portanto pouco experiente e
capaz de tomar atitudes irracionais; mesmo que ela não tenha conhecimento sobre a origem da
cadeira, nesse trecho a discussão se volta para um modo de vida que parece ignorar tanto a ciência
quanto aquilo que é sobrenatural, mas como fica evidente em uma narrativa que ainda se alimenta
de uma determinada moralidade, Lu deverá pagar por sua vida transviada.
Enquanto Helena repete para si mesma que está bem na sequência do passeio de lancha de
Lu e Renato, ela e Arlete, em suas respectivas casas, aguardam com ansiedade – Arlete por saber
que Renato e sua prima estão sozinhos em alto-mar e Helena em seu enfrentamento constante dos
eletrodomésticos. A possibilidade de compreender um momento aparente de desequilíbrio – os
gritos de Helena – como uma forma de esquivar-se da dinâmica daquele casamento, deve levar em
conta uma forma de fazê-lo que não seja, necessariamente, consciente. Todavia, a “libertação” de
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Helena perante o marido, parece só ser concedida a partir do pressuposto de que Helena não o fizera
de forma consciente, mas executara um assassinato porque estaria desestabilizada mentalmente.
As disfunções psicológicas utilizadas para explicar um assassinato retornam de forma
potente às teorias biológicas, que parecem assombrar muito mais que o próprio fantasma do filme.
Ainda assim, as explanações essencialistas em torno da diferença biológica que não pretendem
levar em consideração os contextos sociais, históricos e culturais, são utilizadas em uma espécie de
contramão, favorecendo o lugar da própria Helena, que consegue se vingar do marido, ainda que
não saibamos se tenha sido de forma totalmente consciente ou não.
Helena vê ao menos duas vezes a imagem de Paulo enforcado – em um tipo de holograma
cuidadosamente projetado por seu marido, mas após o episódio com o tiro que dispara em Lu – que
tentara, mesmo que de brincadeira, assustá-la com a moto – Helena é capaz de ver Paulo, não mais
em holograma, mas como um verdadeiro fantasma, um sinal de que a tecnologia não parece resolver
todos os problemas. No ápice da trama, com a morte de Lu a pauladas, Renato convence – até fácil
demais – Helena como responsável pelo assassinato, ela se desestabiliza e se surpreende, Renato
evoca seus “momentos de delírio”, afirmando que já tomou todas as providências para resolver o
caso.
Enquanto isso, na delegacia acompanhamos o depoimento do pescador, única testemunha
do assassinato, que ratifica a irreverência de Lu, “quando a gente pensava era assim, tiro e queda,
ela fazia o assado”, o que de forma muito deturpada, será utilizado para confirmar a culpa da moça
sobre ser quem ela é. Além disso, a pergunta do delegado (Abrahão Farc) sobre os outros moradores
da ilha, é bastante notória no que se refere aos poderes designados pelo status social, uma vez que
ao questionar sobre o casal [Helena e Renato], o pescador responde “conheço sim, são gente muito
importante” – ser importante é o suficiente para inocentá-los.
O último momento em que vemos Helena sair de sua casa, trata-se de uma armadilha de
Renato e Arlete. Helena está completamente tomada por um crime [a morte de Lu] que não
cometera e, após atirar contra tudo em sua casa, acaba em uma ambulância a caminho do hospital.
A desconfiança recorrente de Arlete com relação à Renato, já prevista desde o início, agora é muito
mais incisiva ao despertar a curiosidade dela em torno da tecnologia. Arlete questiona Renato,
“o que a máquina fez com Helena eu entendi direito, mas programar o suicídio de Paulo?”, indaga
ela. Nesse momento, Arlete duvida da certeza racional e parece pendular diante das experiências
sobrenaturais de Helena. Renato é morto a tiros por Helena – arma que foi dada por ele mesmo para
que ela se defendesse. Arlete morre na cama e Helena surge tomada por uma atmosfera assustadora
– seus olhos estão totalmente brancos, ela aponta a arma para Renato e atira, vingando-se. Helena,
ao final, se posiciona na janela de sua casa como uma atenta observadora e talvez não tão tresloucada
quanto suscitada, ela foi exatamente o necessário para sobreviver em seu mundo.
Primeiras considerações
As personagens de Excitação transitam em um terreno inconstante e que podem afirmar,
corromper, desobedecer, concordar, aumentar ou mudar as normas, e justamente por isso,
provocam uma instabilidade na ideia de unidade. Esses obstáculos são simbolicamente investidos
pelo campo científico fazendo com que dúvida em torno do racionalismo possa, por um lado,
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afirmar o sentimentalismo feminino, voltando a dualidade tecnologia/natureza, no entanto, o
questionamento pretende dizer: existem outras formas de viver que extrapolam o científico. O
trunfo de Helena, ao final, reforça uma trama de vingança, uma história que confirma os fantasmas
que a atormentaram, agora destruídos; as mortes de Lu e Arlete desembocam em um fechamento
que pode ser interpretado como consequências de seus atos imorais; Elza e Joana prosseguem com
suas vidas e trabalhos, requisitadas quando solicitas, mas sobreviventes das séries de assassinatos.
Todavia, as trajetórias dessas personagens merecem, por enquanto, um pouco mais de atenção que
o seu simples desfecho.
Tal aprofundamento na construção dessas personagens não pretende resolver as questões
sobre representação feminina de maneira definitva, Ginway (2005) nas histórias de FC, aponta a
persistência das dualidades, mas não descarta as pequenas mudanças, já Cánepa (2009) afirma uma
problemática em torno das personagens femininas na pornochanchada – uma sexualização que
incomoda tanto quanto a abordagem revanchista. As personagens de Excitação podem ser encaradas
em suas mais diferentes facetas, apresentadas e mascaradas ao longo da história, conjugando suas
individualidades e desejos a partir de uma constante e inacabável negociação.
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BLACK MIRROR E A EXPERIÊNCIA QUEER NOS VIDEOGAMES
Bruno Ribeiro 1

RESUMO: Cada vez mais realistas, os videogames permitem que os jogadores se coloquem no lugar
dos personagens controlados, vivenciando situações que seriam impossíveis de se imaginar fora
dos jogos. Intitulado Striking Vipers (2019), o primeiro episódio da quinta temporada da narrativa
seriada Black Mirror trata dessa temática, apresentando um futuro distópico em que uma avançada
tecnologia de realidade virtual proporciona aos jogadores a possibilidade de compartilhar das
mesmas sensações físicas que seus avatares. O que acontece quando os protagonistas subvertem
a proposta inicial do videogame para explorar a sexualidade através dos corpos desses avatares?
Com base na proposta pós-pornográfica comentada por Laura Milano (2014), este artigo pretende
analisar o espisódio Striking Vipers em aproximação aos estudos queer, investigando as imbricações
entre a experimentação de sexualidades desviantes no contexto dos jogos digitais.
PALAVRAS-CHAVE: Black Mirror; teoria queer; videogame.

INTRODUÇÃO
Criada por Charlie Brooker, Black Mirror é uma série televisiva britânica que teve sua estreia em 2011 na emissora Channel 4, sendo adquirida pela provedora de streaming Netflix em 2015.
As temporadas são estruturadas de forma antológica e não linear, tendo episódios com enredos que
abordam temas distintos em realidades distópicas onde a tecnologia é mais avançada em relação
ao que conhecemos na atualidade. Os episódios tendem a refletir sobre o modo que essa possível
evolução afetaria a sociedade, muitas vezes de forma satírica ou pessimista.
A “transferência de consciência” para realidades virtuais é um assunto relativamente comum
na série, como é o caso do quarto episódio da terceira temporada San Junipero (2016). Dirigida por
Owen Harris a trama mostra o romance entre duas mulheres que se conhecem através de um sistema
de tecnologia de realidade virtual avançado, capaz de simular uma cidade fictícia que armazena a
consciência de idosos mesmo após a morte. Harris expande a premissa no primeiro episódio da
quinta temporada Striking Vipers (2019), mas com outro olhar em relação a esse tipo de tecnologia.
Se em San Junipero (2016) o dispositivo de realidade virtual serve apenas como ambientação para
um romance lésbico, em Striking Vipers (2019) essa tecnologia é essencial na experimentação do
gênero e sexualidade de dois homens.
STRIKING VIPERS
O episódio inicia apresentando os protagonistas Danny (Anthony Mackie), Theo (Nichole
Beharie) e Karl (Yahya Abdul-Mateen II) em um clube noturno. Embora já mantenham um
relacionamento, Danny e Theo fingem não se conhecer, simulando um “primeiro encontro” em uma
prática de roleplay. O termo da língua inglesa pode ser traduzido como “interpretação de papéis”
1
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sendo utilizado para designar jogos de mesa2, jogos digitais3 e práticas sexuais. Por permitir que o
casal saia de sua rotina e vivencie outras identidades, a situação antecipa o tema a ser abordado no
decorrer da trama.
As cenas seguintes mostram a relação de Danny e Karl, que dividem um apartamento e
desfrutam de uma amizade muito próxima. Ambos demonstram grande interesse pelo videogame
Striking Vipers. Fica evidenciado que Karl tem preferência pela personagem feminina Roxette,
enquanto Danny costuma utilizar o lutador Lance. A estética do jogo simula os tradicionais
videogames de luta com visão bidimensional, incluindo acrobacias e golpes especiais impossíveis
na realidade.
A narrativa salta cerca de 10 anos mostrando a festa de aniversário de Danny, que vive
agora com a esposa Theo e o filho Tyler (August Muschett). Karl chega à festa e presenteia o amigo
com o videogame Striking Vipers X, versão atualizada do jogo compartilhado na juventude de ambos
e que utiliza uma tecnologia de realidade virtual que necessita de um dispositivo específico para
ser conectado, o qual está incluso no pacote entregue por Karl. Na sequência a narrativa mostra a
insatisfação dos protagonistas em relação às suas respetivas vidas sexuais, sendo que Karl aparenta
estar desanimado em conhecer uma nova pretendente e Danny recusa ter relações com a esposa
Theo, deixando-a frustrada.

Figura 1 - Danny utilizando o dispositivo de realidade virtual. Fonte: Striking Vipers (2019).

Durante a madrugada Danny decide testar o jogo Striking Vipers X através de um modo
multiplayer4 com o amigo Karl, que o instrui no uso do dispositivo de realidade virtual. Como nos
demais episódios de Black Mirror a tecnologia aqui é representada em um estágio mais avançado em
relação ao que conhecemos na atualidade. Na ambientação do episódio o dispositivo de realidade
virtual consiste de um pequeno aparelho que deve ser fixado em uma das têmporas. Após iniciar
a partida os jogadores entram em uma espécie de estado de transe, cujos corpos aparentam estar
inconscientes, mas com a mente “dentro” do jogo, onde cada um toma o lugar do avatar escolhido em
um mundo virtual que simula todo tipo de sensação física. Empolgado com as novas possibilidades,
2
Os Role Playing Games, ou RPGs, traduzidos literalmente como “jogos de interpretação de papéis”, que foram
populares especialmente na década de 1980.
3
O sistema de regras dos RPGs foi adaptado para os jogos digitais, constituindo um gênero próprio homônimo.
4
Modo disponível em alguns jogos digitais no qual um jogador pode interagir com outros por meio de recursos
online.
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Danny retoma a escolha do personagem Lance (Ludi Lin) e Karl a personagem Roxette (Pom
Klementieff), que comprova a capacidade do jogo golpeando Danny e lhe causando a sensação de
dor física real.
No fim do confronto ambos rolam pelo chão e a personagem Roxette (controlada por Karl)
beija Lance (vivenciado por Danny), que se afasta e pede para encerrar a partida. Os amigos evitam
falar sobre o assunto, demonstrando grande desconforto com a experiência. Ainda assim, durante a noite ambos voltam a jogar e, uma vez “dentro” da realidade virtual, os avatares controlados
pelos amigos se beijam ao invés de lutar. Em seguida os personagens Roxette e Lance aparecem se
vestindo, insinuando que mantiveram relações sexuais. Karl brinca dizendo “acho que somos gays
agora”, enquanto Danny defensivamente responde que o ato “não pareceu gay”. Apesar do teor homofóbico presente na necessidade de negação de Danny, seu ponto de vista parece correto, pois
embora os jogadores envolvidos sejam dois homens, as personagens atuantes (Lance e Roxette) são
de gêneros opostos, configurando uma relação heterossexual. No universo de realidade virtual hiperrealista de Striking Vipers X, Danny sente, vê e ouve o mesmo que seu avatar Lance. Desse modo,
ao se relacionar com a personagem feminina Roxette, Danny permanece tendo práticas heterossexuais. No entanto, é possível assumir que Karl possui atração sexual por homens, pois ao incorporar
a personagem feminina Roxette se relaciona com o personagem masculino controlado pelo amigo.

Figura 2 - Karl e Danny tendo relações sexuais através dos avatares Roxette e Lance, respectivamente. Fonte: Striking Vipers
(2019).

As partidas seguem pelos próximos dias e em determinado momento Danny pergunta a Karl
como é “se sentir mulher”, sendo prontamente respondido que o sexo através daquele corpo é melhor
e mais satisfatório. Logo, além da reflexão acerca da orientação sexual dos protagonistas, agora é
considerada a relação do gênero na dinâmica de avatares proposta pela realidade virtual. Através
de Roxette, Karl desfruta da experiência física e sensorial de um corpo feminino. No entanto, seria
imprudente classifica-lo como potencialmente transsexual, pois ao longo da trama não é abordado
nenhum questionamento acerca de sua identidade de gênero fora do contexto de Striking Vipers X.
Desse modo, sua experiência é limitada pelo “círculo mágico” presente no videogame. O conceito
foi desenvolvido por Johan Huizinga no início do século XX e consiste em uma separação imaginária
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entre o jogo e a vida fora dele, sendo que “as margens do círculo mágico funcionam delimitando o
que é jogo e não-jogo, demarcando os territórios regidos pelas normas da vida mundana ou pelas
regras do jogo” (SOARES, 2007).
Paralelamente o episódio mostra a subtrama de Theo, que está infeliz com o casamento devido à falta de participação afetiva e sexual do marido. Durante uma discussão, ela confessa achar
a vida de casados entediante, mas afirma que abre mão de seu desejo de sair com outros homens
em respeito à união da família. Após refletir sobre a situação Danny decide parar de encontrar Karl
no ambiente digital. Em uma ligação de telefone ele explica ao amigo que sente que está traindo a
esposa. Do seu ponto de vista, se relacionar sexualmente com Roxette/Karl online é como efetivamente fazê-lo, tal qual seria no mundo real. No entanto, para Karl a experiência do jogo é apenas
uma tecnologia que lhe proporciona um lazer descompromissado, se tratando de uma experiência
equiparável a assistir pornografia. Nesse sentido as fronteiras entre real e irreal são borradas. Mesmo que o jogo possua uma tecnologia de realidade virtual que potencializa a imersão dos jogadores
e possibilite experiências análogas à realidade, Striking Vipers X continua sendo apenas um videogame.
De acordo com Huizinga “todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal como não há
diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o “lugar sagrado” não pode ser formalmente
distinguido do terreno do jogo” (1938, p. 13). Ou seja, segundo o autor o círculo mágico é um campo
previamente estabelecido onde a ação do jogo ocorre e suas regras são válidas. Nesse sentido os
protagonistas estão experimentando o gênero e a sexualidade em um ambiente controlado que não
impacta em suas vidas cotidianas fora do jogo. Contudo, a tecnologia fictícia presente no universo
onde o episódio é ambientado causa rupturas no círculo por permitir contato físico para além do
que seria a proposta inicial do jogo. Quando os protagonistas decidem deixar de lutar para ter relações sexuais a noção de realidade extrapola o círculo mágico. As experiências sexuais e afetivas
ocorridas no jogo ocorrem no campo da virtualidade (o círculo mágico), mas essa virtualidade não
implica que o ato não tenha sido transformador para os jogadores.
A trama dá um salto de sete meses. Sem saber o motivo do distanciamento dos amigos, Theo
tenta reaproxima-los convidando Karl para o jantar. Em determinado momento ela deixa-os a sós,
oportunidade que Danny aproveita para questiona a vinda de Karl. Ele alega ter tentado “substituir”
a presença de Danny no jogo, tendo experimentado outras formas de relações sexuais com múltiplos parceiros através de avatares distintos. Contudo, Karl afirma não ter sentido o mesmo que com
Danny, propondo um último encontro. Danny se irrita e a tensão entre os amigos causa estranhamento em Theo, que adentra o recinto no exato momento. O jantar segue normalmente até a hora
de Karl ir embora. Ao se despedir, ele discretamente lembra Danny que estará online a sua espera.
Danny reluta, mas acaba cedendo à proposta.
Após manterem relações sexuais mais uma vez, Karl (no corpo digital de Roxette) impulsivamente diz que ama Danny (atuando através de Lance), momento em que ambos demonstram estar confusos com a situação. Danny propõe que se encontrem pessoalmente no estacionamento
do clube noturno mostrado no início do episódio. Ele sugere então a Karl que se beijem para tentar
entender se o que sentem dentro do jogo funcionaria fora dele. Apesar da relutância, ambos se bei-
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jam, mas alegam estranhar a situação. Karl insiste nas relações praticadas através do jogo, irritando
Danny que espera que esses encontros acabem por se sentir culpado. Os amigos discutem e recorrem à agressão física até que uma viatura policial os detêm.
Na sequência, Theo vai buscar Danny na delegacia e no caminho para casa revela saber
que havia algo errado durante o jantar, exigindo que o marido lhe conte o motivo da briga. O
episódio encerra com outro salto temporal, mostrando o aniversário de 40 anos de Danny, cujo
relacionamento com Theo parece estar correndo normalmente. Após a festa o casal troca pequenas
caixas de presente. Danny desembrulha o pacote revelando o dispositivo de realidade virtual,
enquanto o presente recebido por Theo consiste de um porta-joias vazio, onde ela guarda sua
aliança de casamento. É mostrado então que o casal entrou em um acordo onde periodicamente
Danny tem permissão de manter relações sexuais com Karl através do videogame Striking Vipers X,
enquanto Theo vai à bares à procura de sexo com outros homens.
A EXPERIÊNCIA QUEER NOS VIDEOGAMES
Os estudos queer surgiram a partir do desdobramento das teorias feministas, sendo que
“autores como Teresa de Lauretis, Judith Butler, Eve Sedwigck e Michael Warner, ao final dos anos
1980 e início dos anos 1990, passaram a formular proposições de uma teoria queer” (SARMET,
2014, p. 6). O termo tem origem na língua inglesa e pode ser traduzido como “estranho”, “ridículo”
ou “anormal”, tendo sido utilizado por décadas de maneira pejorativa para designar homossexuais e
pessoas trans. Nos estudos queer, contudo, a expressão é ressignificada ao reafirmar positivamente
a não-conformidade de pessoas que se encontram fora do espectro da normatividade, partindo de
uma estratégia de desidentificação que “surge das sapatas que não são mulheres, das bichas que não
são homens, das trans que não são homens nem mulheres” (PRECIADO, 2011, p.15). Desse modo
“o queer é o que escapa, significa uma diferença, que não quer ser integrada ou assimilada” (LOURO,
2004, apud. FREITAS; LEITES, 2016, p. 8). O queer brinca com a noção de gênero por borrar suas
margens.
Para Teresa de Lauretis o gênero - da mesma forma que a sexualidade em Foucault - não é uma
manifestação natural e espontânea do sexo, nem a expressão de características intrínsecas e
específicas dos corpos sexuados como masculinos ou femininos, mas sim uma construção que
se da a partir da incorporação dos modelos e representações de masculinidade e feminilidade
difundidos pelas formas culturais hegemônicas de cada sociedade. (MILANO, 2014, p. 27,
tradução minha5)

De acordo com Judith Butler os papéis de gênero são reiterados através da performatividade.
Em outras palavras, é através da repetição de determinadas ações cotidianas que os papéis de gênero
são estabelecidos e naturalizados (MILANO, 2014, p. 25). Preciado aponta que além desse cunho
performativo a ideia de gênero também está associada a um caráter prostético, ou seja, relacionado
a significação atribuída às características que residem na materialidade dos corpos (MILANO, 2014,
5
Para Teresa de Lauretis el género — de la misma forma que la sexualidad en Foucault - no es una manifestación
natural y espontánea del sexo ni la expresión de unas características intrínsecas y específicas de los cuerpos sexuados
en masculino o femenino sino que es una construcción que se da a partir de la incorporación de los modelos y representaciones de masculinidad y feminidad difundidos por las formas culturales hegemónicas de cada sociedad. (MILANO,
2014, p. 27)
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p. 74). A experimentação do gênero e da sexualidade através de jogos eletrônicos é comentada por
Laura Milano, que aponta o uso de avatares como uma forma de subversão dos códigos de gênero e
sexualidade tradicionalmente estabelecidos. A autora cita o documentário Real Life (2011), de Maria
Llopis, onde é mostrada a relação da protagonista Alice com o simulador digital Second Life (2003)
onde “a vida é o que se quer, e a vivência dos corpos, do desejo e da sexualidade não está vinculada
a nenhuma regra genérica-sexual específica” (2014, p. 81, tradução minha6).
Para Milano o avatar pode de ser criado conforme o desejo do jogador, que transita pelo
ambiente digital alternando entre corpos de formas masculinas ou femininas, independente de
sua identificação de gênero fora da tela. Especificamente, a autora se refere a jogos que possuem
sistemas de customização dos personagens jogáveis como The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda
Game Studios, 2011), Mass Effect: Andromeda (BioWare, 2017) e Dragon Age: Inquisition (BioWare,
2014). Na maior parte dos casos a escolha do gênero do personagem é afetada pela noção binária
hegemônica, onde que personagens masculinos não tem a possibilidade de usar saias ou maquiagem,
enquanto as personagens femininas tendem a ter proporções físicas e roupas que caracterizam uma
hipersexualização. Diferente disso, jogos como The Sims 4 (Maxis, 2014) permitem criar personagens
de gênero neutro ou indefinido (RODRIGUES; MELKE, 2017, p. 7). Outro exemplo relevante de
superação do padrão binário de gênero é o jogo Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED, 2020), que além
de conter cenas de nudez e sexo há a possibilidade de criação de avatares trans.

Figura 3 - Customização de avatar trans em Cyberpunk 2077 (2020). Fonte: Everything about genital customization in Cyberpunk
2077 (KASPAR, 2020).

Apesar do constante engessamento dos estereótipos de gênero nos videogames, Milano defende que a experiência do usuário é válida enquanto proposta queer. É nesse sentido que o jogo
fictício Striking Vipers X volta à discussão. Mesmo se tratando de um videogame com avatares pré
estabelecidos, sua utilização pelos protagonistas dilata as noções sobre o gênero e a sexualidade.
6
“[...] la vida es lo que uno quiere que sea y la experiencia de los cuerpos, el deseo y la sexualidad no está atada a
ninguna regla genérico-sexual determinada” (MILANO, 2014, p. 81).
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No ambiente controlado (o círculo mágico) de Striking Vipers X, Danny e Karl encarnam outros corpos para fazer sexo, sem que isso afete suas vidas fora do jogo.
Nesse sentido, não se trata de uma forma de experenciar o sexo dissidente de modo “seguro”
e “dentro do armário”, mas sim de interpretar aqueles personagens enquanto as regras do jogo são
válidas apenas dentro dele.

Figura 4 - Avatares tendo relações sexuais explícitas com o uso de mods em The Sims 4 (2014). Fonte: acervo

Na trama os protagonistas subvertem a proposta de combate do jogo ao se relacionarem
sexualmente. Ainda que o façam devido à tecnologia avançada do universo fictício de Black Mirror,
essa prática não é incomum no “mundo real”. Se em Striking Vipers X o jogo é implementado para
emular todo tipo de sensação física, Danny e Karl apenas se utilizam de ferramentas nativas para
um propósito distinto do esperado. Fora da ficção as limitações técnicas da programação dos
videogames é expandida através de mods, que hackeiam os sistemas para permitir usos distintos
do previsto. Através disso, em jogos como Skyrim (2011) cuja narrativa épica é centrada em salvar
o mundo de uma ameaça sobrenatural, é possível deixar o objetivo de lado para que seu avatar
pratique sexo com os demais personagens do jogo. Do mesmo modo, jogos que supõe simular a
vida cotidiana como The Sims 4 (2014) ganham uma camada extra de realismo ao permitir que os
personagens tenham relações de maneira explícita, favorecendo a imersão do jogador.
Essa possibilidade abre a porta para explorarmos uma sexualidade distinta, não limitada a
nossos corpos reais, encontrando o prazer na exploração de práticas eróticas que entram
pelos olhos através da tela. Os corpos dos avatares se encontram, recebendo e dando prazer, enquanto os usuários por trás deles se gozam assistindo ao show virtual que estão comandando. (MILANO, 2014, p. 95, tradução minha)

Preciado compreende a sexualidade como uma tecnologia, uma construção sociocultural
aplicada aos corpos e que pode ser hackeada. Com isso há a possibilidade de reconfigurar o
desejo, tradicionalmente genitalizado pelos discursos médicos e pela pornografia comercial. A
contrassexualidade que o autor propõe tem então o intuito de desterritorializar do prazer, negando
as práticas relacionadas ao sexo reprodutivo próprio da heterossexualidade (MILANO, 2014, p.
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89). O videogame serve então como uma ferramenta de experimentação a partir do qual é possível
pensar uma sexualidade além da materialidade dos corpos, onde o desejo não é limitado pelas
genitais.
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REFLEXÕES SOBRE AS TEORIAS DAS ARTES DO VÍDEO APLICADAS À LINGUAGEM
DO VIDEOGAME: PONTES E APROXIMAÇÕES
SEGUNDO, Waldir 1
RESUMO: De que modos podemos pensar as aproximações entre os universos estéticos dos videogames e da arte contemporânea, em especial as artes do vídeo? Busca-se aqui estabelecer um diálogo entre o “estado-vídeo” (DUBOIS, 2004) e certas especificidades dos jogos eletrônicos. Para isso,
a análise se dará a partir de duas perspectivas: de um lado, com base na teoria dos jogos, investigar
o caráter lúdico e metalinguístico presente na relação que algumas videoartes dos anos 1970 estabelecem com o espectador, aproximando-o de um jogador; do outro, pensar nas apropriações que
alguns desenvolvedores de videogames fazem de questões presentes na arte contemporânea e nas
teorias das artes do vídeo, incorporando-as no processo criativo e na concepção visual dos videogames, lançando um novo olhar sobre essas conexões, muitas vezes ignoradas e subestimadas.
PALAVRAS-CHAVE: videogame; artes do vídeo; estado-vídeo, videoarte.
Introdução

Há um corpo diferente na tela da televisão. Esse conjunto de imagens não se move sozinho:
existe uma força externa para que aquelas imagens se movimentem e façam algum sentido. Ao se
direcionar da esquerda para direita a câmera, conseguimos perceber mais detalhes e entrar no fiapo
de narrativa ali proposta, em uma sensação de confusão e de admiração diante de um mundo novo
a ser explorado. Eu poderia estar falando das primeiras experiências que alguém nos anos 1980
teve ao jogar Super Mario Bros., pela primeira vez, mas este é o relato de minha experiência com a videoinstalação online Morangos com Creme (Strawberry and Cream, Isabella Lazzari Rebellato, 2021),
uma busca desordenada sobre uma narrativa em um mundo estranho de realidade virtual, exibido
recentemente no 5º Festival Ecrã.
A explosão de informações trazidas naquela realidade multifacetada é muito próxima também do instinto trazido ao primeiro olhar do videogame: o segundo ícone exibido na primeira tela
de Super Mario Bros. é um ponto de interrogação, projetado de maneira cartunesca e lúdica na tela.
Nossa curiosidade é intuitivamente guiada para aquele ponto, assim como o ponteiro do mouse nos
direciona, numa tentativa de transcender a realidade concreta, a explorar a tela da videoinstalação
online. Ela conecta nossos corpos numa espécie de afirmação do conceito de “estado-vídeo” proposto por Philippe Dubois, onde esse desejo de romper a curiosidade das formas lúdicas em tela e interagir diretamente com elas nos lembra que “a identidade e a especificidade do vídeo costumavam
aparecer mais como um fantasma ou um desejo do que como uma realidade (mesmo construída)”
(DUBOIS, 2004, p. 98).
O objetivo desse artigo é traçar um paralelo dentre as imagens do videogame e as das vi1
Mestrando do Programa de Pós-Graduação/Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV)
da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) - campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná (FAP) e vinculado à
linha de pesquisa (2): Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo. Membro do Grupo de Pesquisa CineCriare/
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deoartes e videoinstalações, cujo caráter lúdico muitas vezes direciona e serve de inspiração para a
linguagem dos videogames, mesmo que indiretamente. É de grande necessidade a identificação de
certas conexões para se compreender a evolução da linguagem dos videogames como um todo que,
por sua vez, também inspiram as próprias videoartes e videoinstalações transmidiáticas. Utilizando de conceitos de “estado-vídeo” de Dubois (2004), “contaminação do vídeo” de Christine Mello
(2008) e a dimensão lúdica do cinema apontada por Bernadette Lyra (1999; 2018), faremos as pontes necessárias para fundamentar e conectar as linguagens de videoarte, videogame e cinema, que
parecem ser tão distantes entre si, mas, na realidade, são muito próximas.
Pensando conexões
É um pouco estranho pensar no estado do vídeo como uma condição volúvel de arte. O
cinema, especialmente o narrativo, às vezes identificado como duro demais, faz esse contraponto
ao vídeo. Considerando o cinema como sólido, o vídeo é o “estado líquido”, mutável, que não se
prende às realidades: “no momento em que se tratava apreendê-lo ou construí-lo, o vídeo escapava
por entre os dedos, como a areia, o vento ou a água” (DUBOIS, 2004, p. 98). É uma tentativa de
distanciamento do cinema, pensando em como se desprender de certas amarras restritivas cinematográficas, o vídeo acaba tendo que se agarrar em coisas novas, por vezes intangíveis, fugidias – tal
qual o “traçado do vento” que Jean Paul-Fargier propunha, nos anos 80, em seu manifesto “Poeira
nos olhos” (FARGIER, 1993).
E quando inserimos a palavra game (jogo) depois da palavra vídeo? Essa nova palavra não
fica restrita só ao videogame e suas imagens na tela que podem ser movimentadas pelos dedos que
manuseiam um controle, mas também nos leva a refletir sobre o que os jogos das artes podem trazer. Inúmeras publicações, quando vão refletir sobre a famosa pergunta “São os videogames arte?”,
recorrem à Fonte, o ready-made criado em 1917 por Marcel Duchamp como “arte, colocando-a em
uma galeria ao invés de um banheiro2” (BOGOST, 2011, p. 10), para traçar um paralelo acerca do
deslocamento e do escoamento proposto pela arte, num jogo que se estabelece com o espectador
ao tirar um objeto cotidiano de seu “lugar comum” e inserindo-o como proposta artística em novos
contextos e novas formatações. Essas reconfigurações simbólicas e sensíveis são viáveis a partir
de um “estado líquido”, que surge nas artes a partir de Duchamp, e que muito se assemelha ao que
Dubois reconhece no fazer conceitual que rege o contexto videográfico.
Pensando nessa vazão do estado-vídeo, nada mais lógico do que pensar na facilidade de misturas que o líquido pode fazer. Com isso, dá-se o fundamento da “contaminação”, estabelecido pela
pesquisadora Christine Mello em seu livro Extremidades do vídeo:
A contaminação é um tipo de ação estética descentralizada em que o vídeo se potencializa
como linguagem a partir do contato com outra linguagem. Nesse tipo de síntese, é possível
verificar o circuito dos meios expressivos da arte sendo contaminado pelo conglomerado sígnico que representa o vídeo (MELLO, 2008, p. 137).

2

No original “art by putting it in a gallery rather than a bathroom”. Tradução minha.
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Observando alguns pontos a serem expostos a seguir, consigo identificar nos videogames uma
herança direta desse estado-vídeo e dos processos de contaminação, incorporando também alguns
elementos lúdicos que regem a relação entre espectador e imagens, evidenciados por Bernadette
Lyra em seu livro O jogo dos filmes (2018).
A autora afirma que “o filme é o mediador entre o real e o imaginário e dele depende necessariamente a atividade de um espectador, aqui visto como um jogador” (LYRA, 2018, p. 18). Este é
alguém “não-programado”, que interage o tempo todo com o filme, conhecendo suas regras – são
elas que estabelecem o contrato espectatorial a cada novo filme visto/experimentado. Lyra recorre
às ideias do neurobiólogo Humberto Maturana, em especial quando ele afirma que o jogo é uma
maneira de viver no presente, de modo que o vivemos quando o jogamos.
Ela também aplica as ideias do psicanalista D. W. Winnicott acerca do brincar (que seria o
“jogo” da criança), um tipo de prática lúdica que teria por princípio a ilusão e a simulação, porém sem
o caráter pejorativo que esses termos usualmente adquirem. Essas duas instâncias transformaria
as coisas comuns em “objetos transicionais” (WINNICOTT apud LYRA, 2018), situados entre o mundo exterior e interior da criança (tais quais os brinquedos infantis), permitindo que subjetividade e
objetividade possam se confundir durante a brincadeira e permitam, a quem joga, apreender novos
sentidos acerca da própria realidade.
Pensar o filme como objeto transicional, tal como propõe Lyra (e aqui poderíamos estender
essa ideia aos demais produtos audiovisuais, como a videoarte, a videoinstalação e os videogames),
é estabelecer uma relação criativa e prazerosa com o mundo, é colocar-se num entremundo (híbrido entre o mundo cotidiano e o mundo audiovisual que passamos a habitar quando somos espectadores), experimentar outras temporalidades e partilhar de uma série de mistérios e segredos da
experiência lúdica:
Porém nem tudo é rígido no jogo e até mesmo as regras estão sujeitas à trapaça. Você trapaceia, quando faz concessões ao alucinatório, esquece o princípio da realidade e enxuga
as lágrimas reais diante de uma história melodramática que você sabe muito bem que é
puro cinema que se joga na tela (LYRA 2018, p. 55).

Figura 01 – Obra montada Line describing a cone na Tate Gallery
Fonte: Acervo do Tate Gallery. Disponível em https://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T12/
T12031_327659_10.jpg
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Trago aqui um exemplo do cinema expandido, modalidade audiovisual que historicamente
antecede a videoinstalação, para pensar possibilidades ampliadas dos aspectos lúdicos na experiência audiovisual. A obra Line describing a cone (1973), de Anthony McCall (figura 1) transporta os fundamentos dos jogos para o espaço da galeria, a partir de um contrato espectatorial bastante distinto
do cinema tradicional.
A obra é montada com um projetor de 16mm, que projeta uma animação da formação de um
círculo perfeito, na qual acompanhamos o traçado de uma linha curva, até gradualmente completar
a circunferência. Eventualmente, solta-se uma densa fumaça na sala, fazendo com que os feixes de
luz criem uma forma tridimensional e um caminho quase tangível, que vai do projetor à projeção,
deslocando assim o olhar espectatorial para fora da tela.
Tive a experiência de ver a obra montada na Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes (Vitória, ES),
durante o congresso Besides the Screen realizado em 2017. A obra possui uma ludicidade irresistível:
quando a fumaça era emitida, o público imediatamente perdia o interesse pela projeção na parede e
voltava a atenção para o cone de luz que era formado. Não era apenas uma simples interação: houve
diversas tentativas do toque na luz (coisa que é fisicamente impossível), a tentativa da criação de
novas formas a partir das sombras dos dedos (dividindo o cone de luz em vários) e também interações com o feixe luminoso diretamente a partir da reflexão em outras superfícies, como espelhos de
maquiagem e telas de smartphones.
Mais importante, eles podem mover seus corpos: o espaço está vazio de qualquer assento, e
isso significa que o espectador também pode decidir “quebrar” o cone inserindo-se entre o
projetor e a tela. Esta dimensão de visualização torna-se mais intrigante quando mais de um
espectador vê a obra ao mesmo tempo – conforme cada pessoa decide se um determinado
tipo de comportamento no espaço afetará a experiência do outro3 (GODFREY e MACCALL,
2007, p. 1).

Antecipando a lógica de contaminação videográfica, a obra de McCall, de uma forma bastante original para o contexto do cinema expandido (e que inclusive influenciaria diversos trabalhos
posteriores no campo da videoinstalação). Sua ludicidade transforma o espectador numa espécie
de performer – inclusive, uma forma bem adequada de descrever as reações do público na exibição
que presenciei é usando o termo “performance coletiva”. Ao problematizar a natureza da projeção
na parede a partir de um jogo que nos convida a olhar não para a tela, mas para o intervalo entre
ela e o projetor, e a experimentar o cone de luz com nossos próprios corpos e movimentos, contamina-se a espectatorialidade com as linguagens da performance. O que nos aproxima da afirmação
de Christine Mello: “a contaminação do vídeo diz a respeito a compreender que o vídeo não pode
ser considerado nessas manifestações como um produto acabado da linguagem, mas sim como um
processo” (MELLO, 2008, p. 139).
A obra de MCCall pode ser identificada como cinema, mas essa característica de interação
e de nova percepção do espaço a aproxima bastante dos nascentes campos da videoarte e da videoinstalação (ela é contemporânea dos primeiros trabalhos de Bruce Nauman e Nam June Paik,
3
No original “More importantly, they can move their bodies: the space is empty of any seating, and this means
that the viewer can also decide to ‘break’ the cone by inserting themselves between the projector and the screen. This
dimension of viewing becomes more intriguing when more than one viewer sees the work at the same time – as each
person decides whether a particular kind of behaviour in the space will affect the other’s experience.” Tradução minha.
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por exemplo), de modo que alguns conceitos da teoria do vídeo podem ser aplicados a ela, desde que
guardadas as devidas diferenças entre o campo do vídeo e do cinema experimental.
É interessante notar que, no ano em que a obra foi realizada (1973), também estavam se
idealizando os primeiros jogos eletrônicos que utilizavam vetores para a criação de seus ícones.
McCall comenta que seu trabalho é “o primeiro filme a existir no real, em um espaço tridimensional”4 (GODFREY e MACCALL, 2007, p.1), enquanto os videogames tentavam quebrar essa barreira
da dimensionalidade a princípio com construção de vetores para criar objetos, a exemplo dos jogos
Pong (1972) e Asteroids (1979). Pong foi criado na bidimensionalidade de suas linhas retas replicando um jogo de ping-pong, e Asteroids usa vetores para criar objetos mais complexos, mas nunca
saindo das limitações das poucas linhas de tela. McCall já quebrou essa barreira no vídeo, ao criar o
cone – que nada mais é do que infinitos vetores conectados – como principal objeto da obra. Foram
necessários anos de aprofundamento e criação de tecnologias para que o videogame conseguisse
gerar um círculo que se aproximasse do perfeito, retratado na obra de McCain.

Figura 02 – Screenshot do jogo arcade Asteroids (1979)
Fonte: Pinterest. Disponível em
https://i.pinimg.com/564x/53/9b/b0/539bb0585459fd0d9269894974d2b7b9.jpg

Em um uso mais direto do vídeo, diversas obras de Bill Viola fazem uso do lúdico a partir dos
efeitos possíveis no vídeo para realizar esse jogo entre obra e espectador. Obras como Information
(1973) na qual, a partir de um erro de exibição de sinais televisivos, viu-se surgir uma nova linguagem resultante da construção do sinal em cima do sinal. Trata-se de uma herança direta da experimentação dos sintetizadores de vídeo utilizadas por Nam June Paik em que “cria a possibilidade
de um tratamento ativo e em primeira mão da imagem, pois esta é gravada e manuseada em tempo
real” (HANHARDT, 2015, p. 46). Assim como o vídeo tinha propriedades pré-estabelecidas que poderiam ser criativamente usadas como nos exemplos acima, no videogame algumas de suas ações
podem também alterar diretamente os efeitos em tela a partir de processos pré-estabelecidos.
4

No original “the first film to exist in real, three-dimensional space”. Tradução minha.

489

A obra The Reflecting Pool (1977), de Bill Viola é um exemplo claro do tipo de jogo que o videoartista oferece ao espectador: no vídeo, vemos uma piscina, onde um homem (o próprio Viola)
se aproxima e se prepara para pular nela, no tipo de mergulho conhecido como “bola de canhão”
(abraçando as pernas flexionadas). Quando ele atinge o ar, a parte de cima do vídeo é congelada,
enquanto a parte inferior permanece em movimento. O vídeo foi dividido ao meio, na linha central
criada pela borda da piscina. Enquanto a imagem superior permanece paralisada por vários minutos, a inferior continua se movimentando. Aos poucos, a imagem superior vai sumindo e se fundindo
ao fundo enquanto que, na inferior, a piscina se torna uma nova tela, refletindo diversas imagens
diferentes que não vemos na imagem de cima, “agindo como uma tela que reflete e captura o movimento, como o tempo passado e futuro” (HANHARDT, 2015, p. 76). Revela-se o artificialismo da
imagem e dos sons, enquanto que a própria temporalidade aos poucos deixa de ser cronológica para
se revelar fragmentária, rompendo a linearidade das ações filmadas. No final, vemos o homem saindo da piscina normalmente: com isso a imagem se torna uma só novamente.
Um dos primeiros elementos de inquietação é a de que não temos nenhum aviso sonoro da
continuação do movimento, o que seria natural pois o ato de mergulhar geralmente é acompanhado
de um grande barulho. O áudio constante de barulhos da natureza e da água da piscina que não são
sincronizadas com as ações jogadas é o primeiro gatilho para o espectador. A estranheza da falta de
movimento é outro estímulo ao jogo criado pela obra, o espectador se torna um jogador ao tentar
procurar sinais e motivações no vídeo apresentado, tentando encaixar as peças e criar um sentido.
Aos poucos, compreende-se que o que inicialmente era apresentado como uma imagem única é a
junção de diversos fragmentos da imagem, numa espécie de ilusionismo. The reflecting pool questiona a unicidade da imagem, sua suposta naturalidade, ressignificando-a ludicamente. Chegamos
aqui ao cerne da definição de “estado-vídeo” segundo Dubois: o vídeo não como objeto, mas como
um estado. “O vídeo como estado-imagem, como forma que pensa (e que pensa não tanto o mundo
quanto as imagens do mundo e os dispositivos que as acompanham” (DUBOIS, 2004, p. 100). E ao
pensar imagens e dispositivos como uma coisa só, ele convida o espectador a um novo jogo, tornando-se um “objeto transicional” que nos teleporta a outro espaço, para além dos que outros meios
audiovisuais nos levam.
Esse novo espaço criado, que é preenchido por uma motivação de investigação e de mistério,
entre a tela e o espectador é um “espaço intermediário, uma espécie de terceira zona ou de terceira
margem do rio, aplico a categoria do lúdico” (LYRA, 1999, p. 33), onde o jogo se firma como uma nova
propriedade. Temos exemplos de usos inspirados nessas propriedades do vídeo utilizadas por Viola:
em jogos de tiro como as franquias The Last of Us e Call of Duty, é muito usual o efeito de paralisação
da tela quando o jogador é atingido. O frame é congelado durante o impacto e um rastro dele é replicado e arrastado pela tela, criando uma visualização disforme (um blur5) no quadro (figura 3). A
função é a mesma da obra The Reflecting Pool: temporalizar o movimento do jogador, criando uma
confusão nessa nova “realidade” criada pelos efeitos do vídeo, com a diferença de ter que se ajudar
em segundos, ao contrário dos longos minutos que Viola nos dá durante a experiência de sua obra.

5
Esse blur é referência ao rastro criado pelos frames paralisados, diferentemente do motion blur que é o borrão
inserido na mudança rápida de câmera controlada pelo jogador, usada para evitar náuseas durante o jogo, sendo possível
o ajuste da intensidade pelo jogador.
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Um dos efeitos conectados a esse tipo de uso do vídeo é a aberração cromática:
No mundo real, a aberração cromática ocorre quando a lente de uma câmera dobra as cores
da luz no ponto focal. Isso causa uma incompatibilidade que impede as cores combinadas
como deveriam. O efeito pode ser visto como camadas de cores ao redor dos objetos e é mais
perceptível nas bordas da imagem6 (LAUKANNEN, 2018, p. 33).

Figura 03 – Screenshot do jogo World War 3 (2018)
Fonte: Printscreen da tela do jogo

Antes identificada apenas como um defeito de fotografia, a aberração cromática começou a ser utilizada como estética em diversas obras. Os antigos monitores e televisores utilizavam
uma tecnologia onde eram criados três feixes de luz (vermelho, verde e azul) e projetados no tubo
para criação das imagens, a partir dessas combinações de cores. Obras como TV Garden (1974) e
Electronic Superhighway (1995) de Nam June Paik são formadas por telas com imagens disformes e
com as cores acentuadas, estouradas e replicadas também utilizando uma reprodução do efeito da
aberração cromática, mas exponencializado. Esses efeitos são realizados por mesas de efeitos ou
simples interferências como imãs que interferem diretamente nos eletroímãs dos monitores que
alteram diretamente as imagens, como a obra Magnet TV (1965). A partir destas características o
“vídeo instaura novas modalidades de funcionamento do sistema de imagens. Com ele, estamos
diante de uma nova linguagem” (DUBOIS, 2004, p.95).
O videogame faz um uso exacerbado dessas novas linguagens e estéticas surgidas a partir
dos “erros” técnicos: por meio do estranhamento foram captados pelo videogame através de um
processo de contaminação, onde o “vídeo é observado em constante movimento e complexidade,
em sua forma sígnica descentralizada” (MELLO, 2008, p. 139). Ao se apropriar desses signos como
6
No original: “In real world chromatic aberration occurs when a camera lens bends the colors of light at the focal
point. This causes a mismatch which prevents the colors combining as they should. The effect can be seen as fringes of
colors around objects and it is more noticeable on the edges of the image.
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presenças marcantes na identificação direta das estéticas do videogame (o blur e a aberração cromática, por exemplo), cria-se um novo jogo visual – e reforça-se, mais uma vez, que as imagens e os
dispositivos que as produzem não podem ser pensados ou experimentados de forma dissociada.
Esses efeitos são transpostos para os videogames em uma tentativa de criar imperfeições:
mesmo quando a tecnologia nos deixa mais próximos de um fotorrealismo no 3D dos videogames,
há uma estranheza que precisa ser quebrada criando essa barreira a partir da inserção de efeitos
como a aberração cromática. No jogo Bloodborne (2015), o jogador é transportado para um universo
onírico onde enfrenta literalmente pesadelos – assim, uma imagem fiel à realidade criaria não um
estranhamento, mas um distanciamento entre jogador e jogo. A imersão é um fator importante e
parece até um pouco contraditório dizer, mas a inserção desses defeitos é importante para a criação
desse universo. A aberração cromática é acentuada em Bloodborne para mostrar que aquele mundo
criado por sonhos se assemelha aos nossos próprios sonhos, inclusive emulando suas estranhezas.
Concebe-se assim- também a ludicidade na relação jogador-tela-jogo, onde conceitualmente “trata-se de uma evasão da vida ‘real’ para uma esfera temporária de atividade com orientação própria”
(HUIZINGA, 2000, p. 10). É como se ela fizesse da imagem videográfica (e de sua artificialidade) um
objeto transicional que nos permita viver, no presente de cada partida, o videogame em toda sua
potência lúdica.
Considerações Finais
Na relação dos videogames com as artes do vídeo, é fundamental o acompanhamento da
evolução da linguagem. Antes se expressando através de ícones criados por 8x8 pixels e agora com
massivos produtos multipoligonais criados em 3D (os mesmos presentes nas instalações artísticas
que exploram as técnicas de realidade virtual), reafirmo o lugar especial dos videogames nas artes
contemporâneas.

Em primeiro lugar, nas novas mídias o ato de contemplação estética é substituído pela imersão, que por um lado desorienta e, por outro, cria um sentimento de onipotência, evidente no
aspecto do ‘usuário como demiurgo’ dos videogames. Em segundo lugar, a hipertextualidade
acaba com a distinção entre os papéis do autor e do espectador, gera confusão entre vários
níveis de expressão e destrói qualquer sentido de profundidade temporal. Em terceiro lugar,
o visual assume o lugar do textual e o virtual do físico, destruindo a distinção entre real e imaginário. Por último, a ‘vida na tela’ elimina a distinção entre vivos e não vivos, dando origem a
uma nova forma de fetichismo7 (QUARANTA, 2006, p. 298).

O texto de Domenico Quaranta não só indica o pertencimento do videogame ao quadro das
artes, mas também o reconhece como uma influência para as demais modalidades, disparando suas
próprias dinâmicas de contaminação. A interação e ludicidade estão cada vez mais presentes nas
obras de artes (como a já citada Strawberry and cream) e isso é um retorno das inspirações advindas
7
No original “Firstly, in the new media the act of aesthetic contemplation is replaced by immersion, which on
the one hand disorients, and on the other creates a feeling of omnipotence, evident in the “user as demiurge” aspect
of videogames. Secondly, hypertextuality does away with the distinction between the roles of author and spectator,
generates confusion between various levels of expression, and destroys any sense of temporal depth. Thirdly, the visual
takes over from the textual, and the virtual from the physical, destroying the distinction between real and imaginary.
Lastly the “life on screen” wipes out the distinction between living and non-living, giving rise to a new form of fetishism”.
Tradução minha.
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do videogame: uma videoperformance realizada em VR (Realidade Virtual) ou uma videoinstalação que transpõe imagens interativas, realimentando-se num circuito de influencias que tendem a
só crescer. Assim como não existiriam os videogames contemporâneos sem as inspirações e experiências estéticas e lúdicas do vídeo (e do próprio cinema), podemos afirmar que uma significativa
parcela da arte virtual e das artes eletrônicas contemporâneas não existiria sem os videogames, ao
menos não da maneira que conhecemos.
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ESTRATÉGIA TRANSMÍDIA: OS MUNDOS POSSÍVEIS NA SEMIOSFERA DO
TESSERATO
Rodrigo dos Santos Estorillio1
RESUMO: A estrutura de obra aberta (ECO, 1976) em 3° grau (PLAZA, 2003) propõe uma autoria
compartilhada em rede como um espaço lúdico-midiático a explorar narrativas contemporâneas
intercambiáveis na semiosfera dos mundos possíveis (RYAN, 2019), dialogando significantes e
significados que se desdobram em significação, conforme a abertura de obra proporcionada pela
estrutura (níveis de tessituras e de fruição) e grau de interatividade (ubiquidade, affordance e
automação). Na era digital, a convergência midiática transforma a linguagem audiovisual em uma
malha multidimensional de lógica complexa (narrativa, lúdica, semiótica e functoral) com estratégias
híbridas de comunicação artística através de processos de criação. A roteirização de O cubo de
Metatron: na semiosfera do tesserato de minha autoria revela a formatação de um mapa narrativo que
se desdobra em percursos não lineares a serem descobertos pelo interator e hipercontextualidade,
característica da multitrama que perspectiva pontos de vista conflitantes típicos dos puzzle films
e dos mind-games que versam conteúdo ontológico em tratamento epistemológico através da
interatividade dos efeitos no dispositivo e recursos no aparato.
PALAVRAS-CHAVE: Transmídia; Mundos Possíveis; Semiosfera.
INTRODUÇÃO
A escrita criativa em mecânicas de jogos e a linguagem audiovisual em narrativas complexas
convergem diversas áreas do conhecimento para engajar pessoas na era da cibercultura como
princípio formador da mente criativa e fator cultural preponderante de informação. Filmes e jogos
baseados em agência, imersão e transformação estão sendo aperfeiçoados tecnologicamente como
um simulacro de realidade por técnicas de programação e interface lúdicas, construídas como
multimeios híbridos e interativos. Plataformas de streaming potencializam o formato.
Durante o curso de mestrado em cinema da Unespar/PPGCINEAV me deparei com uma
questão fundamental da narrativa: a interatividade. Porque a linguagem na sua forma comunicativa
é um processo de signagem (de/codificação) e pressupõe um diálogo na tricotomia das relações
entre autoria/obra/recepção e significante/significado/significação. Então, nessa dinâmica (a
semiose) a contação de histórias se movimenta em uma rede de vozes atuantes (a polifonia) e
intertextualidades que evidenciam ou escondem a ideologia de cada discurso. Esse é o jogo! E essa
rede hoje se intensifica, se expande e se complexifica nas relações cooperativas da cibercultura, do
mundo digital on-line da internet, onde quase tudo está disponível ao mesmo tempo agora (texto,
1
Especialista em Cinema, com ênfase em produção pela FAP: Bacharel em Direito pela PUC/PR. Mestrando
do Programa de Pós-Graduação/Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV) da Universidade
Estadual do Paraná (Unespar) – campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná (FAP) e vinculado à linha de
pesquisa (2): Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo: bolsista CAPES/DS (2021-22). Membro do Grupo
de Pesquisa CineCriare/Cinema: criação e reflexão (Unespar/PPG-CINEAV/CNPq). E-mail: rodrigoestorillio@gmail.
com.
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áudio, vídeo, etc.), convergindo, multiplicando, interatuando, hipercontextualizando... são formas
de sentir a vida e interpretar o mundo. A manipulação de todos esses elementos representativos da
cultura humana se configura uma estratégia de duplicidade como um fenômeno intersemiótico, de
tradução, de adaptação... é uma via de mão dupla: de oposição/cooperação, de verdade e mentira, de
real ou de ilusão, e de virtual.
Portanto, como diz André Parente (2005, p. 256): “Narrativa é função, narração é processo
e a história é o enunciável”. A narrativa de ficção na semiosfera da rede virtual ganha novo sentido e
potência com os recursos do aparato e os efeitos que podem estimular o corpo mídia na relação com
o dispositivo homem-máquina.
Por exemplo, os filmes pensados para as plataformas (intermídia) dentro dos multimeios,
fazendo uso de interface de aplicativos, com estruturas hipermidiáticas e estratégias transmídia,
reelaboram a arte (ética, estética e poeticamente) atravessando conceitos no tempo e no espaço,
liquefazendo a percepção e subvertendo a cognição. É uma oportunidade de mudar as regras da
narrativa convencional: analisando dentro da chamada nova mídia a linguagem audiovisual em
retrospectiva (os efeitos de interatividade) e as configurações desse novo meio (os recursos de
interatividade). Identidades, representações e imaginários têm demonstrado interculturalidades
que poeticamente se diversificaram pela tradição oral em conteúdos narrativos em verso e prosa,
reformatados textualmente e depois traduzidos estética e intersemioticamente à luz do tempo no
espaço dimensional da vida em permanente adaptação, convergindo midiaticamente por meio de
sons e imagens, onde a formação ética e sociocultural se espraia contemporaneamente em rede de
comunicação e arte compartilhada na cibercultura.
O problema é que a convergência midiática na era digital comporta regimes estéticos de
interação que transformam a linguagem audiovisual em uma malha multidimensional de lógica
complexa, obrigando estratégias híbridas de comunicação e arte através de processos de criação
que inovam a técnica pelo uso da tecnologia no cinema expandido. Ferramentas, interfaces e
fluxogramas auxiliam no planejamento midiático e na roteirização de mapas narrativos que
objetivam ao usuário-interator acessibilidade e ubiquidade na fruição dos percursos não lineares
em filmes de narrativa complexa e interativa. Estudos de produção, circulação e recepção dentro
de processos comunicativos e suas interfaces com a cultura, consumo e educação revelam-se
metodologias importantes, embora ainda escassas, nessa área em que a estrutura de obra aberta
em terceiro grau propõe a autoria compartilhada como um espaço lúdico-narratológico a explorar a
semiosfera dos mundos possíveis, dialogando significantes e significados em significação.
Assim como não há sociedade sem linguagem, não há linguagem sem comunicação2. Isso
quer dizer que as formas representativas nos meios de comunicação apenas podem se constituir
mediante o diálogo entre diferentes sistemas culturais. A linguagem se estruturou e se modificou
ao longo do tempo, codificando a vida do homem e ressignificando o mundo, reelaborando ícones,
índices e símbolos em signos cada vez mais complexos, talvez para criar um mundo totalmente

2
Semiótica da Comunicação, col. GP´s, v. 10, Orgs. Alexandre R. da Silva e Regiane M. de Oliveira. São Paulo:
Intercom, 2013.
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novo, sem fronteiras, um simulacro3 de realidade repleto de imagens interativas e redes de criação,
onde os corpos ciborgues podem se performar virtuais na semiosfera da cibercultura (SANTAELLA,
2010).
Portanto, a (re)criação e sua recorrente (re)adaptação de algumas narrativas ficcionais
podem indicar não apenas um saber acumulado, como também um processo iterativo ideológico à
luz do tempo e do espaço ou uma tentativa de apreensão das matrizes da linguagem e do pensamento
em tradução de raiz simbólica e mítica, assim como sua conversão em comunicação do conhecimento
em devir e manipulação de poder dialogada culturalmente em interfaces que dimensionam efeitosdispositivo em aparato.
DESENVOLVIMENTO
A semiosfera é o campo da semiose na qual os processos de signos operam no conjunto de
todos os ambientes interconectados. Essa teoria semiótica da cultura entende que o signo é uma
manifestação cultural, artística, poética, estética, além de um produto linguístico. Como “a dialogia
do discurso não se manifesta fora da signicidade emanada da sociosfera histórico-cultural”, podemos
inferir que “as formulações sobre a dialogia discursiva estruturam as bases de processos sistêmicos
transformados em síntese da semiose da cultura” (MACHADO, 2013, p. 139).
A minha proposta, dentro do curso do PPG, foi a de escrever o roteiro interativo de O CUBO
DE METATRON, que poderia virar um longa-metragem para salas de exibição, para o mercado de
streaming ou um seriado, e fazer a crítica de processo desse trabalho. O que descobri foi QUE:
•
A teoria dos mundos possíveis é um excelente exercício de raciocínio probabilístico
a ser usado para descobrir falhas processuais de criação narrativa em termos de verossimilhança,
continuidade e coerência lógica, já que o ser humano é naturalmente narrativo, inferencial e
tendencioso;
•
a realidade objetiva das ciências naturais é uma construção de nossa mente, e todas as
metáforas sobre as quais podemos esboçar para a interpretação dos estímulos são derradeiramente
derivadas da experiência humana de nosso próprio eu. Isso também se refere ao conceito de
“causalidade”, visto que relações causais não podem ser diretamente observadas na natureza;
•
a estratégia de nossa mente é composta de processos sígnicos, definidos por
três elementos (o signo, o significatum e o interpretante), enquanto processos mecânicos são
determinados por apenas dois (causa e efeito). Assim, os três elementos de signos nunca podem ser
reduzidos a dois apenas. Essa aparente contradição pode ser resolvida ao examinar a estratégia que
nossa mente emprega para compor um mundo exterior objetivo com a estrutura causal-mecânica;
•
regimes poéticos e estéticos de interação transformam a linguagem narrativa em uma
malha multidimensional de lógica complexa, obrigando estratégias híbridas de comunicação e arte
por meio de processos de criação que inovam a técnica pelo uso da tecnologia mais recente nessa
intermidialidade;
•
um enfoque pluralista do conhecimento é necessário para atender essa nova
3
Na biopolítica da sociedade de controle dos tempos atuais, o simulacro opera em rede flexível, onipresente
e constante, iludindo o receptor quanto ao seu poder de decisão. O fetiche consumista influencia ideologicamente o
comportamento da sociedade. Baudrillard (1981, p. 92) trata como mercadorias o que o psicólogo Lacan chama de
gadgets, os usuários: os sujeitos-mercadoria.
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compreensão de mundo virtualizado que possui como fundamento a existência de diferentes níveis
de realidade;
•
articula-se o pós-humano e a pós-modernidade dentro da nova mídia onde a ficção
se espraia na dicotomia da relação homem-máquina como um simulacro entre os mundos possíveis
nas interfaces da informação;
•
um sistema multitrama com características de não linearidade e hipercomplexidade
deve dialogar a abertura dos mundos possíveis em puzzle films, mind games e forking path plots —
multiplicidade de pontos de vista, perspectivas e caminhos entrecruzados em jogo mental de quebracabeças com crises de identidade das personagens, problemas epistemológicos (como saber o que
saber) e dúvidas ontológicas (sobre outros mundos e outras mentes);
•
o interator deve se ver diante do dilema de reconstruir dialogicamente (narrativa
interna), através de um mapa mental (schemata), a história (fabula) dentro do enredo (syuzhet) por
meio de checagem e validação, onde o processo pode se dar mais de uma vez até a cognição de
sentido;
•
uma malha de tessituras em que cenas são dialogadas em sequências operativas
exponenciais dentro de uma lógica subjetiva (probabilística), em alegoria à contrafatura modal e
conexional dos mundos possíveis — onde os ‘nós’ entrecruzam passagens e personagens em tempos
e lugares diversos, mas de alguma forma contíguos, se comunicando em anamorfoses cronotópicas e
multifurcando dimensionalmente as sequências da trama em operações lógicas pré-determinadas;
•
a construção poética da realidade por obliquação do sujeito fundante (dialogação
sujeito-objeto e projeção do eu no outro) e as tessituras se enredam na trama pela reificação alterada
da história (níveis de percepção das fractais da realidade cognitiva como uma rede de indra), em
uma linguagem que cria esteticamente a ilusão nos mundos possíveis, para em seguida desfazer a
fantasia e ao final recriar a noção de realidade na subjetividade do pensamento complexo por meio
do schemata (recriação do enredo pelo receptor via mapa mental);
•
a teia narrativa trama e enreda N-caminhos possíveis que se bifurcam ou convergem
quando mais de um fio condutor da(s) personagem(ns) em lógica modal no tempo (anamorfoses
cronotópicas) e rede conexionista no espaço (anamorfoses dimensionais) colidem em ‘nós’ no
espaço-tempo, amarrando a história e intercalando sequências em mapas narrativos.
O CUBO DE METATRON
O cubo de Metatron tem três opções de início e três opções de chegada. O interator deve
escolher seguir um dos três protagonistas: um cineasta brasileiro em viagem pela Itália que tem
seu filme cancelado após um atentado terrorista no vaticano e que aceita ir gravar as cenas de um
reality show na Amazônia; uma professora antropóloga que sai de Curitiba em direção a uma aldeia
indígena por conta de conflitos de terra com garimpeiros e madeireiros invasores; ou uma filóloga
que está de partida do Brasil rumo aos Estados Unidos, mas que no meio do caminho resolve tomar
o lugar da mulher que acaba de conhecer, já que ela morre vítima de bala perdida resultado de um
confronto no morro entre a milícia e traficantes, indo parar na Amazônia. Enquanto isso, Merkaba,
uma jovem indígena refugiada da Venezuela, passa pelo monte Roraima e vendo o fogo que consome
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a floresta foge, mas acaba caindo em uma fenda aberta na rocha por um raio.
O reality é um desafio que simula o fim iminente do mundo com provas em que os doze
maiores cientistas mundiais devem solucionar os maiores problemas da humanidade em meio ao
caos de pandemia global, catástrofes naturais e uma guerra mundial pelos recursos naturais agora
escassos. Só que a fome, a seca, a miséria, assim como as queimadas, inundações, desabamentos,
não são simulações. Tudo era uma espécie de treinamento.
Catástrofes naturais, luta pelo poder, disputa de território, teorias da conspiração,
guerra santa, sabotagens revolucionárias e organizações secretas, todos têm um único objetivo:
sobrevivência. Nesse cenário, surge o cubo de Metatron, simultaneamente um portal que pode se
deslocar no espaço-tempo alterando o passado-presente-futuro, um acelerador de partículas que
pode explodir como uma bomba nuclear e uma espaçonave, que pode viajar em quinta dimensão
pelas fendas e distorções do universo e guardar a esperança da humanidade em repovoar um outro
planeta habitável.
A questão que se coloca é que ninguém sabe o poder do cubo e o que ele revela, podendo
ser muito perigoso lidar com tudo isso. Encontrando o conhecimento e a informação em Metatron,
nada está garantido, já que a sabedoria vai muito além da lógica e da razão, afetando os estados
emocionais da mente individual, coletiva, perceptiva, cognitiva e inconsciente. Metatron guarda
a chave narrativa da humanidade, o conhecimento da vida e de tudo que está em seu entorno: o
mundo. O cubo tesserato é a projeção das dimensões do espaço-tempo, nele pode-se viajar no
tempo e no espaço, como habitar uma espécie de ilusão holográfica, uma dimensão sentimental da
vida em perspectiva de alteração do passado e do futuro do indivíduo com relação a suas escolhas:
a semiosfera. Então, o cubo é como uma nave e Metatron é como um robô, fruto da construção
do próprio homem como um demiurgo. Seria então Metatron obra de criação de um grupo de
cientistas que pesquisou no futuro como enviar ao passado uma máquina do tempo capaz de salvar a
humanidade e evitar sua extinção? Poderia Metatron estivesse ele próprio provocando o apocalipse?
Fato é que várias pessoas entram na máquina e ficam pelo caminho, uma a uma, sucumbindo aos
desafios impostos pela máquina. E se fosse você, que pudesse salvar a humanidade, mas tivesse que
se sacrificar, o que faria?
Na semiosfera do tesserato
A modelagem do hipercubo como referência do processo de aquisição do conhecimento
através das dimensões informacionais da totalidade do real a partir da observação da Natureza (PEREIRA JR., 2013) se adapta como desenho do mapa mental nesta pesquisa e como processo de criação do roteiro. No tesserato, a relação entre o espaço fenomenal, o espaço-tempo físico e o espaço
mental é somada pelo espaço fractal, dimensionado fracionariamente pelo processo de vir-a-ser
da realidade, em devir, como cogito4 da estrutura complexa da realidade. Pereira Jr. (ibidem, p. 35)
diz que: “As estruturas aninhadas podem ser abordadas por meio de ferramentas matemáticas que
permitem a elaboração de representações numéricas”.
4
Cogito: reflexão; o ‘pensar’; a habilidade de processar signos. O primeiro princípio da filosofia, para Descartes
(1596-1650). Para Nietzsche (1844-1900), o ‘eu’ difere o pensar de outros fenômenos que ocorrem nele. O conhecimento
é um ato de apreensão da realidade em sua complexidade, na confluência entre o ser e o existir, como um ‘eu’ perceptivo,
racional, histórico e social.
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As múltiplas possibilidades de atualização da realidade podem ocorrer no espaço (mundos
paralelos) ou no tempo (diferentes fases temporais no mesmo espaço). Neste espaço-tempo de estados N-dimensional estariam contidas as possibilidades da realidade em devir das personagens em
multitrama. Uma metáfora aplicável a este tipo de relação topológica é o tesserato, ou hipercubo.
Nele, o tempo atua como uma quarta dimensão, gerando movimento à figura que, espacialmente,
tem três dimensões visíveis (altura, largura e comprimento) como as conhecemos.
Em processo, interpretam-se esses movimentos como um “aumento de densidade” do espaço-tempo ocupado, formando novas possibilidades em estrutura complexa da realidade, ilustrada
pelo uso de dimensões fracionárias.
Todo sistema vivo quando evolui, enquanto sistema aberto, interage com esta realidade e
desta história evolutiva nascem características do sistema que funcionam como interface de relação
à realidade. Nessa dimensionalidade do real5, como ato em potência e desdobramento no tempo e
no espaço, o conhecimento, como um aprendizado social, se dá de forma rizomática, sujeito a assimetrias no tempo e no espaço e relações de poder. Organismos rizomáticos (cf. Deleuze) trabalham
de forma sistêmica e independente, mas em prol da comunidade a que os membros se sujeitam. As
formas de linguagem intersemiótica, por exemplo, têm a capacidade de codificar a ambiguidade e
dar abertura a uma diversidade de interpretações que revelam o caráter polissêmico, intertextual e
dialógico de discursos em processo.
O dispositivo de produção de subjetividade sugere um conjunto multilinear, composto por
linhas heterogêneas que traçam processos em desequilíbrio. Um mapa de forças, vetores e enunciação é necessário para desenredá-las em uma organização rizomática, no qual as interfaces interativas permitem ranhuras e brechas que dialogam experiências multissensoriais em dimensões que
fragmentam o tempo narrativo e espacializam as imagens, desmaterializando a relação de causa e
efeito em dispersão de pontos de vista e perspectivismo em multitrama.
Abaixo, a FIGURA 1 ilustra o processo:

FIGURA 1 – ESTRUTURAS NARRATIVAS INTERATIVAS6
Fonte: Ryan (2001)

Se admitirmos a estrutura de obra aberta como espaço potencial de assunção da realidade
complexa pelo receptor, tanto por meio dos chamados aqui por mim de efeitos de interatividade,
5
O real, em se tratando de filmes, tem uma relação direta com sua aparência, um fenômeno de crença em modo
externalizado e no que se refere à percepção como verdade, sua verossimilhança.
6
Gráfico completo com cada ponto interligado aos outros, onde a liberdade de navegação se dá com o enredo
entrelaçado (personagens e histórias têm múltiplos pontos de vista e perspectivas).
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como de recursos de interatividade, a narrativa dimensional deve funcionar como um mapa mental
(schemata), na teorização de Bordwell (1986), em se tratando de narrativa clássica ou moderna;
como um mapa narrativo, para utilizar como modelo as estruturas de criação e avaliação de jogos
eletrônicos, em Falcão (2015); ou como mapa multilinear no cinema interativo, segundo Cirino
(2012).

CONCLUSÃO
Olhando para trás, o meu entendimento como pessoa me leva a compreender que, em minha
trajetória pessoal, sempre fui impelido por mim mesmo a indagar a vida e o mundo, nessa relação
dialógica (de mim para comigo mesmo, de mim em oposição e cooperação ao outro, do presente em
função do passado e projetando o futuro, contextualizando as ‘coisas’ e aprendendo — apreendendo
movimentos, forças e formas no sentido evolutivo. Junto a isso há a revolução interna, a revolta, ao
mesmo tempo que há a luta contra o status quo, contra os discursos vazios, os projetos que ‘morrem
na casca’ por (des)interesses variados, corruptelas e sabotagens... até em si mesmas; percebendo as
manipulações narrativas, as culpas que projetamos, etc.
Sobre o acaso. Para mim, o processo de criação envolve planejamento e execução é fruto
de muita observação do momento contextual de tudo ao meu redor em interpretação e correlação
com o passado histórico em evolução aos dias de hoje e projeção de futuro, com base na viabilidade
e disponibilidade de sua execução e na tentativa de impor minhas escolhas, em deixar o acaso surgir
de modo espontâneo, aprendendo a lidar com ele de forma natural, aproveitando seu surgimento e
introduzindo sua participação nesse processo como centelha divina.
Metatron virou essa síntese da minha vida, meu trabalho, meus anseios e descobertas. Uma
necessidade de expressar, de registrar esse processo de aprendizado através de uma reinterpretação
da história e seus significados. Juntando sinteticamente tudo neste momento: a trajetória da minha
vida, da humanidade, a pesquisa sobre processo de criação e a produção desse texto ficcional
reunindo diversos olhares em dialogismo e reescrevendo meus trabalhos (como anexos) a partir
dessa reflexão, da escavação de textos históricos e da manipulação deles (reescrevendo a história na
forma de contos que sustentam a base do mecanismo - tesserato) e criando originalmente um novo
roteiro que amarra em narrativa clássica uma ficção nos dias de hoje, mas sob uma metodologia
rigorosa. As regras são objetivas, mas a composição é causal e casual.
A convergência é uma característica comum que perpassa a linguagem do pensamento
criativo artístico, tecnológico e procedimental dos formatos e dos conteúdos culturais em
sociedade, cada vez mais sintética e plástica, conectada ‘em redes’ que se ligam e desligam de modo
independente de suas peças, que também se engajam de forma autônoma. Nesse devir há um porvir.
É nesse processo que se engajam os pensadores entusiastas do sistema, os chamados ‘tecnófilos’;
bem como, os ‘tecnófobos’, que denunciam os efeitos destrutivos de um sistema econômico que se
tornou onipresente, dentro e fora do ciberespaço.
Destarte, a fantasia de controle racional humano sobre a totalidade da existência, o
espaço virtual da rede interativa de fluxo de informações integra, pela primeira vez na história,
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as modalidades oral, escrita e audiovisual da comunicação humana, por meio da formação de
metalinguagem e hipertexto.
Portanto, aplicando o modelo multidimensional do hipercubo de dados na construção
dinâmica do desenho do tesserato, estabelecemos que os “pontos” na figura são “ícones” e ícones
são pessoas, os chamados “sujeitos”; já as “linhas” são “índices” e índices são teorias, os chamados
“conceitos”; e os “símbolos” são figuras e as figuras são os filmes, os chamados “objetos”. O ponto
inicial é o “eu” (self, soi7), o ser em si, o ser para si e o ser para o outro, como sendo o pesquisador, e a
primeira figura que o circunda é o círculo do “mundo interior”.
Seguindo a primeira tricotomia que se forma a partir do movimento em expansão da
configuração do tesserato, o contato que se dá com o “mundo exterior” (segundo círculo) é com o
“outro” (segundo ponto), o “id” na psiquê — em relação de identificação, oposição e cooperação. A
terceira área de experiência humana é a “cultural” ou a sociedade, de onde parte o “nós” para fazer
surgir o “eles”, em novo processo de tricotomia, como a logosfera e a semiosfera. Nessa área circular
está a projeção e o superego, perfazendo as linhas do primeiro triângulo equilátero, o equilíbrio,
como demonstrado na FIGURA 2 por exemplo, o começo, o meio e o fim.

FIGURA 2 – TRICOTOMIA SÍGNICA INICIAL
Fonte: Acervo Pessoal (2021)

Em termos físicos, a realidade parece conter a consciência em um só lugar no pensamento
e na memória, separado da natureza e do cosmos, o cérebro. É a expressão do fenômeno como
partículas e é chamado de “a ilusão da separação”. No campo metafísico, nossa consciência está
espalhada e estamos conectados ao universo de forma holística, sem perder a individualidade, o
“eu”.
Então, estamos constantemente dialogando entre polifonias e intertextos, criando e
recriando, produzindo e consumindo, trazendo e levando percepções da vida e do mundo, de si e
de outrem, como verdades cognoscientes acerca das nossas e de todas as outras consciências do
universo.
A linha representa ação e movimento e é simbólica do ato da Vontade — isto é, força de
vontade focalizada que cria a ação/movimento. Abaixo, a FIGURA 3:

7
O termo soi se traduz por “si-mesmo”‘, em referência a Paul Ricouer (1994), o que assinala um termo técnico já
que essa junção não é escrita com hífen em língua portuguesa. O termo reforça a referência ao “sujeito” ricoeuriano, que
não é “je”, mas “soi”. (CORÁ, 2010).
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FIGURA 3 – TRÍADE (MÔNADA + DÍADE)

Fonte: Acervo Pessoal (2021)

A figura acima representa a tríade, que é símbolo de sabedoria. Conforme o entendimento
cabalístico baseado na geometria sagrada, a ordem do cosmos ou leis universais, a humanidade
beneficia-se do passado, organiza o presente e prevê o futuro. Portanto, essa visão tripla é a causa
da sabedoria e do entendimento.
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TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOLITÁRIA EM 2021
Kelvin Cigognini1
RESUMO: Philippe Dubois (2004) identifica noções das estéticas do vídeo e do filme, entretanto o
avanço tecnológico que pode ser observado na contemporaneidade, nos entrega no equipamento
habitualmente associado à produção do vídeo, a capacidade de realizar audiovisual com
características antes atribuídas apenas à câmera de cinema com película. O smartphone é capaz de
controlar de forma remota outras tecnologias como câmeras mirrorless, gimbals e iluminadores. Na
condição em que apenas um sujeito pode operar o set inteiro de filmagem, a produção de audiovisual
narrativo com características antes pertencentes somente ao filme cinematográfico torna-se algo
viável. Há um encontro entre a noção de cineasta compreendida por Aumont (2004) e a dissolução
da mesma na compreensão de Silveirinha (1999) sobre a vocação narcisista do vídeo solitário. O
presente estudo lança olhares sobre duas produções práticas acadêmicas e como tecnologias
contemporâneas podem contribuir para realizações similares às experimentadas pelos autores
Spolidoro (2013) e Molina (2014), para enfim tratar de tecnologias contemporâneas de operação
técnica remota e como elas auxiliam na produção audiovisual solitária.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; audiovisual; digital; solitário; smart.
Introdução: A tecnologia em ação.
A tecnologia é fundamental para o cinema desde antes de o mesmo existir como imagem em
movimento, dada a relevância da fotografia, capaz do registro do momento congelado, capturado e
estático. O cinema trouxe a captura da ação, do movimento, da partida de um ponto até a chegada
em outro. Se, de acordo com André Bazin, a fotografia não cria a eternidade mas “embalsama o
tempo” (BAZIN, 1991, p.24), o cinema é capaz de “embalsamar” a ação e o movimento que flui neste
espaço-tempo. A fotografia certamente tem o poder de fazer alusão a uma ação, mas o cinema pode
mostrar ela enquanto se desenrola. Este processo permite uma forma distinta de preservação que,
assim como na fotografia, faz com que as definições tomadas por quem faz o registro configurem um
ato criativo.
Os registros dos primeiros cinemas principiaram num tom pictórico, como a pintura e a
fotografia já vinham fazendo. Mas o cinematógrafo tem uma diferença crucial em relação à pintura
impressionista, como aponta Jacques Aumont: “ele substitui, com efeito, as centenas de folhas
duramente pontadas, uma por uma, em um Théodore Rousseau, pelo aparecimento imediato de
todas as folhas. E, além do mais, elas se mexem…” (AUMONT, 2004, p.36). Sem a tecnologia capaz
de capturar e exibir o momento em movimento não teríamos acesso a esta forma de registro. É fato
que o cinema se transformou através dos anos, mas o registro viabilizado pela capacidade de captar
a imagem em movimento, permanece até a contemporaneidade.
Essa capacidade de registro desbravada pelo primeiro cinema ainda me acompanha. Noto
1
Especialista em Cinema e Realização Audiovisual, Mestrando do PPG-CINEAV da UNESPAR (FAP), vinculado/a
à linha de pesquisa 2: Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo, E-mail: kelvincigognini@unochapeco.edu.
br.
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que me permitir o registro daquele recorte do instante que estou vivendo, tem um grande valor
pessoal. Minha versão do futuro, através daquela fotografia ou vídeo, adquire a possibilidade de
afirmar a certeza de que vivi mesmo o momento, me transportado toda a vez que revisito o registro
para algo residualmente similar ao que senti naquela experiência singular. Ainda há esta relação
com os detalhes que a memória pode não dar conta e que a nitidez da câmera pode resgatar, fazendo
com que ao revisitar, perceba elementos que no momento me escaparam aos olhos. Esta ação só me
era possível a pouco tempo atrás pelo equipamento que muitos de nós temos em nossos bolsos no
cotidiano: o smartphone. Mais recentemente adquiri uma câmera do tipo mirrorless e minha relação
com o registro tomou uma nova forma. Penso cada vez mais sobre como utilizar o equipamento para
registrar o que estou vivenciando e sentindo. Não tenho um objetivo definido para meus registros
cotidianos, apenas sinto que preciso fazê-los, mas percebo movimentos dentro da academia que
sentem essa necessidade de explorar a linguagem audiovisual utilizando-se destas tecnologias mais
acessíveis e compactas.
Assim como a linguagem cinematográfica se desenvolveu, meu interesse pelo aparato
audiovisual e pelas maneiras de expressar anseios artísticos de uma forma que outras expressões
artísticas simplesmente não dariam conta sozinhas, também se metamorfoseou. Sendo um
consumidor de música em mídia física desde a infância, iniciando na fita cassete, passando aos CDs
e posteriormente, de certa forma “regressando” aos Vinis, sinto essa forte aproximação entre as
duas formas de arte. Consumi videoclipes também, mas ainda não me sinto impelido a produzilos, portanto meu interesse centra-se em experimentar a linguagem audiovisual e a musical
simultaneamente, tratando das duas expressões de forma amalgamada, com a intenção de que esta
discussão possa se relacionar com anseios de outros artistas em potencial, inspirando-os de alguma
forma.
Por que registramos?
Compreender plenamente minhas motivações, ou os objetivos que tenho com o registro
cotidiano que iniciei quando em posse de minha câmera, seriam razões bem ambiciosas para
guiar este estudo. Sinto que ainda não é o momento para explorar estes pontos, creio ser este um
trabalho de uma vida toda, que proporciona prazer toda vez que irrompe. Talvez não seja necessário
compreender plenamente este prazer de colecionar momentos, é possível que ele exista puramente
para ser praticado e deleitado por quem o exerce.
Me proponho então a investigar características de duas pesquisas no Brasil que experimentam
o processo solitário de realização, que caminha entre a autobiografia e o registro documental,
também pretendendo compreender de que maneira podemos explorar estas formas de realização
audiovisual num futuro próximo. Este olhar dá especial destaque aos trabalhos de Gustavo Spolidoro
(2013) e Viviana Molina (2014) que em suas pesquisas de mestrado, dissertam sobre o processo de
realização de seus respectivos filmes feitos de forma solitária. É também pretendido compreender
algumas tecnologias capazes de suscitar estas formas de produzir, estimulando a curiosidade pelos
aparatos, o potencial observável neles e como me relaciono com estes em meus experimentos.
É possível notar as reflexões de Arlindo Machado em seu artigo “Arte e Mídia: aproximações
e distinções’’ (2002) atuando de uma maneira intensa nestes trabalhos, especialmente quando

506

tratamos da apropriação e ressignificação de tecnologias presentes nesta relação. Os projetos dos
realizadores evidenciados têm uma forte ligação com o cinema, pois a estrutura que eles empregam
é majoritariamente documental e narrativa. É notável que os equipamentos que os mesmos
utilizam não são os convencionalmente aplicados em trabalhos similares aos deles. O que nos
interessa é justamente as possibilidades de experimentação que estes trazem, como a tecnologia
contemporânea no campo do vídeo se torna mais acessível e simultaneamente se aproxima da
utilizada no cinema digital. Mas, acima de tudo, a forma de utilizar estas tecnologias voltando o
olhar para si e transformando este olhar em arte de forma solitária, para então compartilhar de
forma coletiva.
O que são e como compreender os experimentos solitários?
Para que possamos discutir sobre a viabilidade do “cinema solo”, é necessário revisitar “As
Teorias dos Cineastas” (AUMONT, 2004) e “A Teoria dos Cineastas” (PENAFRIA, BAGGIO, GRAÇA,
ARAÚJO, 2017), para compreender como o cinema estruturado de forma industrial e em equipes,
pode ser adaptado para a forma solitária de realização. Patrícia Silveirinha (1999) apresenta
características do vídeo, que podem sintetizar algumas destas diferenças.
Há também a necessidade de se interpretar as propriedades destes aparatos, responsáveis
por aproximá-los dos equipamentos comuns ao cinema. Mas também é preciso entender as
singularidades presentes nos mesmos, capazes de entregar novas perspectivas de experimentação
que seriam diferentes se equipamentos cinematográficos estivessem ocupando seus lugares nas
realizações. A forma como estes realizadores se utilizam dessas tecnologias e o que elas permitem
à eles também deve ser abordada.
Por fim, é necessário esclarecer que o smartphone já é amplamente utilizado e reconhecido
como uma ferramenta plenamente capaz de produzir vídeos. Entretanto, ele não será aqui
trabalhado como câmera, mas como um painel de controle do realizador que pretende operar todo
o equipamento em um só dispositivo.
Quais tecnologias, o que podem buscar esses realizadores e como podemos nos apropriar dessa
forma de expressão?
Como discente de um curso superior de Tecnologia em Produção Audiovisual com especial
atenção nas discussões em torno da forma hollywoodiana de se fazer cinema, com frequência ouvi
que “cinema não se faz sozinho”. Justificando-se por ser um curso em uma instituição particular,
é compreensível que o foco não fosse nas discussões de outras formas de se fazer audiovisual.
Cercado de falas sobre o cinema, aceitei aquele discurso desconfortável imaginando que ele se
aplicaria a tudo que envolvesse o audiovisual. Depois de concluir o curso e começar a atuar em um
ambiente de trabalho que carregava o nome de Laboratório de TV e Cinema, encontrei demandas de
produção para as quais me percebi despreparado. Este é o ponto em que iniciei estudos autônomos
que me aproximaram da compreensão do vídeo e aos poucos me tornaram capaz notar que nem só
de cinema vive o produtor audiovisual. Philippe Dubois introduz a discussão sobre o vídeo através
da sua origem, que vem do latim videre, “eu vejo”, o que pode nos permitir a reflexão de que “vídeo”
é o ato de testemunhar o momento efêmero, a ação enquanto se desenrola.
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De resto, o vídeo em latim é não só um verbo, como também um verbo conjugado, que
corresponde à primeira pessoa do singular do indicativo presente do verbo ver. Dito de outro
modo, vídeo é o ato de olhar se exercendo, hic et nunc, por um sujeito em ação. Isto implica
ao mesmo tempo uma ação em curso (um processo), um agente operando (um sujeito) e uma
adequação temporal ao presente histórico: “eu vejo” é algo que se faz “ao vivo”, não é o “eu
vi” da foto (passadista), nem o “eu creio ver” do cinema (ilusionista) e tampouco o “eu poderia
ver” da imagem virtual (utopista). (DUBOIS, 2004, p.72).

É importante ressaltar que o vídeo e o cinema já tiveram no passado características próprias
mais acentuadas, que o distinguiam um do outro de uma maneira capaz de criar um pequeno abismo
entre as duas formas de realização audiovisual. Dubois (2004) pontua entre estas características
a profundidade de campo, antes abordada por André Bazin, que podemos compreender como a
característica técnica obtida através da relação entre a distância focal da objetiva de uma câmera
cinematográfica, o diafragma da objetiva e o tamanho da película utilizada na câmera, determinando
como resultado o que pode ou não ser visto com nitidez no quadro, ou, simplificando, a área em foco.
A profundidade de campo permite dispor diferentes planos no enquadramento, levando o foco e
consequentemente a atenção do espectador, para um ponto de interesse do autor. Tal característica
era incomum no vídeo, que deixava em foco muito das informações presentes no enquadramento,
achatando os planos. Além disso, Dubois trata de distinções entre a montagem no cinema que se
utiliza de planos consecutivos com tempos mais longos, enquanto no vídeo há uma predominância
de informações “incrustadas”, habitando um mesmo quadro.
Silveirinha, ao apontar os estudos de Rosalind Krauss identifica o vídeo como “essencialmente
narcisista”, permitindo uma “relação pessoal e autônoma entre o utilizador e a tecnologia” (1999,
p.6). Neste sentido, o vídeo pode atuar como um diário que se manifesta em expressão artística.
O vídeo surge, então, como o meio privilegiado para funcionar como um ‘diário electrónico’, no
qual o artista pode expor as suas obsessões, fragilidades, sonhos; explorar a sua fisicalidade,
exorcizar das suas memórias, medos, fobias etc., de forma intima, autónoma e privada. O
vídeo retoma, assim, a função expressiva no domínio das artes visuais e, particularmente, no
domínio das novas tecnologias de imagem. (SILVEIRINHA, 1999, p.7).

A autora ainda verifica que o vídeo, neste contexto, desempenha um papel de expressão
subjetiva materializando o sujeito que se expressa através dele. Dessa forma, as aproximações
entre o cinema e o vídeo tensionam as observações de Tito Cardoso e Cunha (2017), a respeito do
coletivo responsável pela feitura do filme, com as definições de Aumont (2004). Um processo de
realização audiovisual que seja proposto de maneira solitária tem uma inclinação para “as teorias
dos cineastas”, alinhado aos princípios de Aumont, visto que este sujeito que cria o filme tem
como principal papel a direção de cena, mas também dialoga com Cunha que destaca a relevância
de cada papel dos envolvidos na produção, pois este sujeito aglutina todas as outras funções tão
departamentalizadas na realização cinematográfica industrial. Entretanto, nesta aproximação do
processo de vídeo com o processo do cinema, é válido identificar o(a) realizador(a) como diretor(a),
a mérito de compreensão da estruturação do processo criativo do(a) mesmo(a) em comparação à
referência industrial de estruturas de equipes cinematográficas.
Muitos dos elementos deste processo solitário em contato com tecnologias digitais podem

508

ser vistos na obra da cineasta e fotógrafa belga Agnès Varda, a partir de seu filme Os Catadores
e Eu2 (2000). Varda realiza grande parte do filme com uma pequena câmera digital (figura 01),
demonstrando-se encantada com a tecnologia e traçando reflexões pontuais que não seriam
possíveis se outro equipamento tivesse sido utilizado.

Figura 01 – Varda no filme “Os Catadores e Eu” em posse de sua câmera digital.
Fonte: https://pin.it/56iCTjI

Sobre elas, Varda diz: “Estas pequenas câmeras novas são digitais, fantásticas, permitem
efeitos estroboscópicos, efeitos narcisistas e mesmo hiper-realistas” (VARDA, 2000). A cineasta ainda
se encanta com sua própria imagem retratada pela câmera enquanto traça uma linha de reflexão
sobre também se reconhecer como uma catadora, porém de imagens, e como o autorretrato de
Rembrandt que encontrou em uma loja em Tóquio se relaciona com o autorretrato que faz de si no
seu filme, trazendo uma esfera outra de reflexões sobre o eu e o outro retratado através do aparato.
Em uma loja de departamentos em Tóquio, no último andar, haviam pinturas de Rembrandt.
Rembrandts autênticos. Um pormenor3 de Saskia. E um pormenor da minha mão. Este é meu
projeto: filmar uma mão com a outra mão. Entrar neste horror. Acho extraordinário. Sinto ser
um animal que não conheço. E eis o autorretrato de Rembrandt. (VARDA, 2000, min 34:00)

Varda volta a refletir sobre as possibilidades proporcionadas pelo uso de tecnologias digitais
em seu trabalho no seu filme As Praias de Agnes (2008). Neste, as considerações mais aptas a nos
fazer refletir sobre o assunto estão na visita que ela fez à casa que morava na infância, a convite de
um médico que morava lá e estava prestes a vendê-la. A companhia para fazer esta visita, segundo
relata, é sua câmera. Varda também reflete sobre as situações que conseguiu vivenciar e registrar,
se aproximando de pessoas, graças às novas câmeras digitais.
Na academia, aqui no Brasil, podemos observar pesquisas capazes de aproximações e
afastamentos das estéticas videográficas e cinematográficas se apropriando das tecnologias digitais.
O trabalho de Varda, especialmente em “Os Catadores e Eu”, influencia fortemente o pesquisador2
3

No original: “Les glaneurs et la glaneuse”.
Referido na legenda do filme como “pormenor”, a tradução mais adequada seria “plano detalhe”.
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realizador Gustavo Spolidoro, que em 2013 realizou uma pesquisa prática que resultou na sua
dissertação de mestrado e em um filme realizado majoritariamente sozinho. Spolidoro também
opta por um kit compacto.
O diretor trabalhará sozinho, munido de uma câmera Canon Vixia HG-21 (Full HD, captura
até 11h em HD de 120gb, em 24p e 1080i, pesando apenas 450 gramas. A câmera foi utilizada
no documentário “Morro do Céu”), dois microfones de lapela Sennheiser e um microfone
Boom Sennheiser M-66. Não será utilizada luz de cinema, não só pelas especificidades do
filme, mas porque o diretor não acredita na sua veracidade e necessidade para recompor uma
luz que já existe no local. (SPOLIDORO, 2013, p.80)

É possível notar várias similaridades entre o filme de Agnés e o filme de Spolidoro, que se
encontra disponível online4. Ele relata na dissertação a situação de cumplicidade entre realizador e
personagens, graças à câmera compacta que parece menos ameaçadora. Seu filme tem momentos de
autorretrato em quadro, ou se utilizando de espelhos (figura 02), como faz Varda em Os Catadores
e Eu (figura 03).

Figura 02 – Spolidoro escovando os dentes em seu filme “Errante”.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HUZT-z1PfOE

Figura 03 – Varda penteando seus cabelos no filme. Observar seu reflexo no espelho.
Fonte: Frame retirado do “Filme Os Catadores e Eu” (Mubi).

4

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HUZT-z1PfOE
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Spolidoro, assim como Varda, se permite fazer um filme guiado por encontros, o que
curiosamente dá o título do filme: “Errante - Um filme de encontros”. Suas reflexões remetem ao
olhar sobre si e sobre sua representação pelo outro, resgatando elementos comuns à estética do
vídeo, mas em uma narrativa que se aproxima da forma cinematográfica de narrar um documentário.
Seu trabalho é plenamente capaz de reforçar as características que os equipamentos de vídeo
exibem e como tendem a padrões que se repetem, porém permitem uma liberdade pela mobilidade
e dimensões, que se difere da do aparato cinematográfico.
É fato que o uso do vídeo, possível graças às tecnologias digitais na contemporaneidade, vem
ocupando um espaço que antes só era possível a quem tinha condições de sustentar o alto custo do
uso da película. João Victor Boechat Gomide (2021) trata da fotônica como a área do conhecimento
humano que é grande responsável pelo advento do sensor de câmera digital e consequentemente
do vídeo digital, que não se limita somente à câmera, mas causa uma revolução na forma de acessar
e manipular o audiovisual (2021, p. 2). As formas humanas de se registrar o momento através de
ferramentas, fizeram grande esforço para se aproximar da sensação de vivenciá-lo através do vídeo
pelo ponto de vista do realizador daquela imagem, que objetiva proporcionar algo muito próximo
de sua experiência sensível para o espectador, ou ainda de proporcionar uma sensação incomum à
percepção humana convencional. Marcel Duchamp trata de um processo parecido sob a alcunha de
“osmose estética” (1986, p.73), como a capacidade do artista transferir sua paixão para o público
que recebe a obra. Sendo as tecnologias a materialidade do realizador audiovisual, é compreensível
interpretar que as novas ferramentas trazem novas possibilidades de explorar a expressão através
do vídeo. A tecnologia para a produção de vídeo avançou muito desde as constatações feitas por
Dubois. Se o cinema, com seu longo tempo de vida, tem a capacidade de emular uma realidade no
analógico, o digital busca justamente alcançar tal capacidade.
A imagem digital sempre buscou o referencial da qualidade obtida em filme, para definir
as suas taxas de amostragem e a quantização. A imagem em película procurou mimetizar
a experiência provocada pela visão e evoluiu, em mais de cem anos de história, passando
pela imagem em preto & branco, as cores e os formatos anamórficos. As etapas da evolução
da imagem digital, por sua vez, buscaram aproximar os parâmetros da imagem gerada
digitalmente aos da imagem analógica. Várias estratégias foram inventadas, planejadas,
executadas e aprimoradas e, quando implementadas, passaram a definir as referências de
imagem. (GOMIDE, 2021, p.3).

As câmera evoluíram de acordo com aplicações específicas, e um caminho especial foi iniciado
pelas DSLR5 com a 5D Mark II da fabricante Canon. Kurt Lancaster (2011) trata do princípio do uso
da DSLR na produção de vídeo com características mais próximas do cinema em seu livro “DSLR
Cinema Crafting the Film Look with Video”, que configura-se como um manual para a produção com
esta classe de equipamento. Lancaster reproduz as falas de realizadores que apontam diferenciais
em relação às tecnologias disponíveis na época, notando o quão compacto o equipamento era,
aliado à qualidade das lentes que poderiam ser utilizadas na câmera, o sensor e a entrega de vídeo
no formato digital muito superior ao que se tinha até então. O próprio filme brasileiro Casulo (2009)
do diretor Bernardo Uzeda, gravado com a 5D Mark II, é empregado como um estudo de caso no
5
DSLR: Digital Single Lens Reflex, câmeras comumente utilizadas para a fotografia. Com sensores similares
ao tamanho da película Super 35mm nas APS-C (ou crop), ou sensores ainda maiores com a mesma dimensão do filme
fotográfico 35mm em modelos Full Frame.
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livro.
Se utilizando do mesmo equipamento, a pesquisadora-realizadora Viviana Echávez Molina,
realizou um filme junto de sua dissertação de mestrado em 2014. Em sua experiência, Molina
também se propôs a realizar o filme sozinha e foi fortemente influenciada por Ross Mcelwee e seus
filmes autobiográficos. Infelizmente a diretora não disponibiliza o filme “Sorriso Amarelo” online,
mas seus relatos são relevantes para compreender a forma como a mesma utiliza a DSLR para a
feitura de seu filme. Sobre equipamentos, Molina relata ter usado:
[…] uma câmera fotográfica DSLR Canon, 5D Mark II […] Dentro das despesas adicionais
estiveram uma lente de 50mm, um tripé, bateria e cartão de memória adicional, filtros e kits
de limpeza. Outro aspecto fundamental deste tipo de câmeras é sua deficiência na hora de
capturar e monitorar som. Assim, seriam adquiridos um gravador externo de som, com um set
de microfone de lapela sem fio. (MOLINA, 2014, p.58).

O filme de Molina, segundo relatos da mesma, é inspirado por uma situação que viveu
pouco antes do filme, em que teve sua câmera roubada. Com medo de gravar mas notando que é
“constantemente filmada por câmeras de vigilância e que filmar amiudadamente com celulares
tornou-se comum, coloca em questão o seu próprio medo.” (MOLINA, 2014. p.38). Passeando por
3 histórias, “a realizadora faz uma viagem de descobertas, revelando a importância e presença das
câmeras na vida cotidiana contemporânea.)” (ibid. 2014, p.39).
É possível encontrar muitas semelhanças nos relatos dos pesquisadores/realizadores. Para
além do óbvio sobre a produção no meio digital, os dois percebem que a condição de filmar em
solitário acarreta em filmes íntimos com um forte tom autobiográfico. Ambos como realizadores
relatam a tênue linha entre a liberdade e a falta que faz uma opinião durante o processo de
realização, além da presença de alguns membros da equipe de produção que ajudariam a organizar
o processo. Os dois também usam narração com voz over e off, o que Molina relata ter auxiliado
muito no processo de montagem. A forma compacta dos equipamentos utilizados acaba por ser
outro ponto em comum, com uma reflexão da parte de Spolidoro sobre os movimentos do cinema
direto e cinema verdade, posteriormente sobre a Nouvelle Vague e como o surgimento do gravador
de som portátil e as câmeras 16mm auxiliaram no processo de redução de equipes. A execução de
diferentes atividades que envolvem a operação de equipamentos, acaba por ser outro ponto em
comum que exige dos dois um certo domínio técnico e uma forma de organizar a checagem do
funcionamento e o monitoramento enquanto guiam as gravações, Molina até faz a comparação com
um “homem-orquestra” que executa vários instrumentos ao mesmo tempo.
Por mais que estejam executando projetos majoritariamente solitários, os realizadores
relatam ter recebido ajuda em algumas fases dos projetos. Creio que mesmo que suas realizações
não tivessem um tom documental e fossem para ficção, o que até foi suscitado em reflexões de
Spolidoro (p.13), o filme teria influências externas, relativas às condições do realizador(a) e sua
interação com o mundo à sua volta. É claro que no que diz respeito à operação do aparato técnico,
estamos em um ponto da tecnologia em que o realizador já é capaz de administrar tudo sozinho,
mas os encontros externos e a própria bagagem do realizador(a) são expressos em suas obras, por
mais que de maneira subjetiva. Especialmente neste caso documental, Molina trata da presença do
corpo da realizadora dentro e fora da narrativa, a relação corpo e aparatos e como o resultado do
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filme exibe em sua estética esta relação.
Considerações Finais: O que podemos fazer?
O estreitamento da relação entre realizador e aparato cinematográfico (ou videográfico no
nosso caso) é capaz de promover ressignificações para estes equipamentos de captura de imagem. De
certa forma, eles fogem à finalidade para a qual foram originalmente desenvolvidos, oportunizando
um olhar alternativo a eles e incitando o uso em condições não convencionais. A aplicação destas
tecnologias para a realização audiovisual pôde ser observada nos relatos dos realizadores, logo
creio que estas experiências podem servir de modelo para experimentos de um custo reduzido e
que se utilizam da linguagem cinematográfica. Machado trata da relação entre ferramentas criadas
em uma lógica industrial e como é importante o papel do artista que experimenta, ousa e modifica a
interpretação que temos destes aparatos.
O desafio atual da artemídia não está, portanto, na mera apologia ingênua das atuais
possibilidades de criação: a artemídia deve, pelo contrário, traçar uma diferença nítida entre
o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis para as mídias de massa e,
de outro, a busca de uma ética e uma estética para a era eletrônica. (MACHADO, 2002, p.24).

É possível e também necessário compreender que os resultados dessas experiências tendem
a fugir do convencional. A linguagem inclina-se ao filme-ensaio como aponta Spolidoro ao apreciar
a obra de Varda (2013, p.15), o filme se torna um autorretrato e traz a auto reflexividade do
realizador(a). Aceitar o acaso como guia pode ser um dos caminhos para a realização no caso da
forma documental, mas ainda assim é necessário uma intenção artística da parte do realizador. De
acordo com Spolidoro, o que diferencia o “aventureiro audiovisual” do autor em uma era povoada
por câmeras que estão nos nossos bolsos em nossos smartphones, é a intenção do cineasta. Creio
que essa afirmação pode ser relativizada quando o filme se dá na edição, entretanto este não é o
caso de nossas reflexões sobre o registro autoral planejado.
Há a necessidade de tratarmos brevemente sobre o smartphone. Ainda não o vejo, de acordo
com o caminho que traçamos até então, como uma ferramenta capaz de fornecer a experiência que
os aparatos videográfico e cinematográfico promovem. Não somente pela forma de compactação
de arquivos, capacidade de gravação de áudio limitada ou demais condições que poderiam ser
contornadas com a adição de acessórios; mas por preferir utilizá-lo como um aglutinador de
funções, que através do uso de aplicativos que operam por rede Wireless ou Bluetooth, é capaz
de tornar-se quase um controle universal para um compacto set de gravação. Minha curiosidade
me levou a adquirir equipamentos que permitam este controle, como a câmera mirrorless operada
remotamente por aplicativo (figura 04), a iluminação com um funcionamento similar (figuras 05 e
06) e a simplificação da captação através de microfones lapelas sem fio de baixo custo.
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Figura 04 – Interface de gravação da câmera controlada por aplicativo.
Fonte: Acervo pessoal.

Figura 05 e 06 – Aplicativo de controle de um iluminador led COB Bicolor da fabricante Godox, operado por
bluetooth.
Fonte: Acervo pessoal.

Baseado nos testes que fiz com estes equipamentos, posso afirmar que são encantadoras
as praticidades de não ter que subir em uma escada ou baixar um tripé alto para ajustar uma
iluminação, não precisar segurar a câmera na mão ou precisar estar atrás dela para operar, e até
mesmo a ausência da preocupação com a distância do microfone e se a captação de som está segura.
Todo este contexto tecnológico possibilita que eu, como realizador que retrata e é retratado, me
posicione em quadro ou fique apenas em um local, quando no papel daquele que registra o outro,
sendo ainda assim possível o controle e avaliação da minha cena em tempo real, ajustando o
equipamento para o que julgo adequado com poucos toques em meu controlador. Creio que estes
equipamentos cada vez mais acessíveis e compactos e “inteligentes”, pensados para agilizar sets
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de gravação “profissionais”, podem descomplexificar a vida de entusiastas que querem explorar a
forma solitária de realização.
A câmera testada6 não decepciona, e com a manipulação adequada entrega a profundidade
de campo tão cara ao cinema, apresentando um bom alcance dinâmico de acordo com a aplicação, a
versatilidade da troca de lentes, arquivos de vídeo robustos com uma flexibilidade para a edição além
de cores fiéis. O kit de microfones lapela sem-fio7 aliado ao bom pré-amplificador da câmera é muito
versátil, podendo gravar até duas pessoas ao mesmo tempo, se for o caso, sem gerar muito ruído
nem apresentar interferências. O iluminador8 também apresenta um resultado muito satisfatório,
potente, com temperatura de cor variável, intensidade controlável de 0% a 100%, matiz e até mesmo
efeitos, sendo todas as funções operáveis pelo aplicativo.
Avanços da tecnologia ainda não citados, ampliam a autonomia de seus realizadores. Os
gimbals já tem opções de traqueamento de motivo (sujeito a ser filmado) mantendo o foco no
mesmo, propiciando movimentos que antes necessitavam de um operador atrás da câmera. As
projeções de Gomide em relação a simplificação e aumento da capacidade das câmeras podem ser
aplicadas aos drones por exemplo, que aliado ao traqueamento tem a possibilidade de tornarem-se
câmeras que podem seguir o realizador ou o motivo filmado, deixando as mãos livres e dispensando
a necessidade de suportes, entregando um resultado final com grande qualidade.
Estes novos filmes que estão por vir, podem investigar ainda mais o íntimo de quem os realiza
e abre mais possibilidades para flertar com o ensaio, ficção ou uma narrativa mais controlada, se
assim os realizadores desejarem. Novas histórias poderão ser contadas de maneiras ainda não
exploradas. A tecnologia de fato avança e mesmo que por vezes sem a intenção final, simplifica a vida
do realizador solitário; ela pode se apresentar como limitadora ou viabilizadora de possibilidades
para estes filmes, dependendo da criatividade do realizador, portanto quanto mais estes realizadores
testarem seus limites, mais realidades se tornarão possíveis e visíveis.
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OS TRÂNSITOS TECNOESTÉTICOS MULTIMIDIÁTICOS: UMA REFLEXÃO SOBRE VIDEOCLIPE
E LYRIC VIDEO
Thaiane de Toledo1
RESUMO: O videoclipe se popularizou a partir de 1980 e foi integrado aos trabalhos musicais em
um projeto estético abrangente. Dentre as produções de videoclipe, o lyric video se destaca por ser
uma produção que evidencia a palavra da canção entoada no vídeo. Ao levantar reflexões acerca
das relações entre o vídeo e a palavra escrita mostrou-se necessário compreender os trânsitos
tecnoestéticos entre as produções videográficas que evidenciam a palavra. Neste sentido, tornase relevante indagar: de que forma o videoclipe se transforma a partir de suas relações com a
palavra? Para tanto, busca-se investigar historicamente os processos estéticos do videoclipe bem
como apresentar o lyric video enquanto um segmento videoclíptico que enfatiza a palavra e, por
fim, evidenciar os trânsitos tecnoestéticos entre os lyric videos e as produções videográficas como
clipoemas, obras que exploram o uso da palavra em seu meio. A pesquisa se mostra de caráter
qualitativo e seu embasamento teórico concentra-se em Arlindo Machado, Thiago Soares, Décio
Pignatari e Denise Guimarães nas instâncias do videoclipe, Michele Kapp Trevisan, Laura McLaren
e Carlos Dias Araújo, para os estudos de lyric video.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos de Vídeo; Videoclipe; Lyric video.
Introdução
Muito se buscou um sentido estrito de ordem, ou até mesmo um formato de linguagem que
especifique o vídeo das demais produções tecnológicas, mas para além de tentar encaixar o vídeo
enquanto linguagem de estrutura rígida e específica, torna-se relevante aqui o que Arlindo Machado (1993) destaca em seus estudos acerca dos modos de articulação das produções videográficas,
que partilham formas e meios de construção, mas que não se universaliza graças à sua diversidade
experimental.
O vídeo, mais do que um aglomerado de imagens em movimento, é também uma forma que
pensa (DUBOIS, 2004) e seu discurso videográfico é potencializado à medida que novas formas de
pensar a imagem surgem. Uma destas formas é o videoclipe, que se popularizou a partir da década
de 1980 e foi integrado aos trabalhos musicais em um projeto estético abrangente. Inserido na cultura midiática ao mesmo tempo em que é também fruto da mesma, o videoclipe propõe a simbiose
entre a música e o vídeo, se tornando uma proposta audiovisual que integra a palavra em seu meio,
de forma cantada e escrita.
Dentre as produções audiovisuais em projetos musicais, o lyric video se destaca por ser uma
peça que evidencia a palavra da canção entoada no vídeo. Com suas primeiras manifestações ras-

1
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experiência estética (PPGCINEAV), thaianetoledo96@gmail.com.
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treáveis2 datando do ano de 2010, o lyric video é compreendido como um segmento do videoclipe
que antecede seu lançamento, buscando um maior engajamento do público no projeto musical. Trata-se de uma criação videográfica, onde prevalece a ênfase da letra da canção de forma simultânea
à palavra cantada, criando uma espécie de acompanhamento legível da música para o espectador.
Desta forma, objetivo neste artigo abordar as relações tecnoestéticas existentes entre os
formatos de videoclipe e lyric video, perpassando a história das artes com algumas produções voltadas para o vídeo e a palavra, como os clipoemas concretos. Tais relações serão desveladas enquanto
trânsitos, tramas de sentido que se conectam de forma estética no meio audiovisual que não restringe os formatos videográficos, mas que potencializa seus significados por meio da hibridação das
linguagens visual, sonora e verbal.
Apontamentos sobre videoclipe e lyric video
As experimentações videográficas advindas de meados dos anos de 1980 têm como destaque, além de outras produções, o videoclipe. Arlindo Machado aponta para as implicações dos hibridismos decorrentes da produção dos videoclipes, levantando questões sobre o imbricamento
de imagens, a incorporação de textos escritos sobre tais imagens, edições e jogos metafóricos, entre outras observações, para efetivar sua concepção do vídeo enquanto um sistema de expressão
(FARO, 2010).
Inserido nos hibridismos contemporâneos, o vídeo, e por consequência o videoclipe, incorporam formatos e processos de produção de outras esferas artísticas, transformando e reorganizando as formas de expressão. Machado (1997) designa tal discurso videográfico como impuro ao
reestruturar linguagens, na medida em que também ressignifica a produção. É possível compreender que os videoclipes, alocados no contexto da reestruturação de linguagens, absorvem diversas
outras em sua construção.
Ao abordar os videoclipes no sentido de reestruturação de linguagens, Décio Pignatari aproxima tais produções aos traillers de cinema, devido à sua função comercial e propagandística, uma
tentativa de vender a canção (PIGNATARI, 1995). Para além da função comercial, o diálogo tecnoestético presente nas produções que surgem com os videoclipes potencializam a produção videográfica, tal como reorganizam a produção artística contemporânea de videomakers e grupos
musicais. Pignatari menciona também a existência da poética que existe em videoclipes.
O videoclipe é um poema televisual de variada espécie: lírico-narrativo, cômico-narrativo,
trágico-narrativo, etc. É uma popoesia televisual – mas sempre narrativa (e não simplesmente descritiva). (PIGNATARI, 1995, p.239)

Com relação ao surgimento de tal formato de vídeo, Denise Guimarães (2007, p.122) aponta
que em nível internacional, o uso do videoclipe se populariza a partir da MTV, e o define como “obra
que mistura de forma livre e criativa, o som e as imagens em movimento, num processo narrativo
ligado às letras das músicas veiculadas”. Portanto, o videoclipe é integrado no processo de criação
2
É interessante destacar que, se tratando de envios de perfis diversos via plataforma Youtube, existe a
possibilidade de exclusão de vídeos antes de seu rastreio, portanto, a pesquisa parte dos dados disponíveis atualmente
na plataforma.
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do conteúdo de um trabalho musical, sendo entendido, na maioria das produções, como algo estritamente comercial, participando de um aglomerado de ações que visam um maior engajamento de
um determinado trabalho.
Muito embora as origens do videoclipe remontem a um direcionamento mercadológico, é
possível destacar algumas produções de qualidade sensível, crítica e poética. Ao retomar os primeiros videoclipes publicados que de fato apresentam-se como lyric videos (seguindo o padrão de título
“official lyric video” logo após o nome da canção), é possível perceber que o lyric video é um formato
de vídeo recorrente nas produções musicais recentes, a partir de 2010 (ARAÚJO, 2011), e pode ser
discutido por vários caminhos. O caminho escolhido para o presente artigo é a análise dos processos poéticos, os resultados tecnoestéticos decorrentes de tal produção videográfica e os trânsitos
em que tais produções se inserem.
Se o videoclipe pode ser compreendido enquanto um sistema áudio-imagem (SOARES,
2013), onde os espectadores podem ao mesmo tempo ouvir e ver uma peça musical de maneira
simultânea, pode-se ir além e considerar a produção de lyric video como um sistema áudio-palavra-imagem, ou sonoro, verbal e visual. Desta forma, compreende-se a simultaneidade de leituras que
é potencializada pela inserção da palavra em vídeo.
O lyric video compreende, em termos diretos, a produção em contexto artístico musical, que
possui a função de evidenciar a letra de uma canção. Uma prática que se tornou comum em lançamentos de álbuns ou pré-divulgações e cuja origem encontra-se em vídeos amadores produzidos
por fãs em formato de homenagem/divulgação do produto. Tal estética, quando incorporada por
gravadoras em grandes lançamentos, popularizou a produção e apresentação do lyric video antecipando o videoclipe principal. Por entender o lyric video enquanto produção audiovisual que integra
o uso da palavra em seu meio, seu estudo é relevante para compreender a potencialidade da relação
entre palavra e imagem.
De modo a estabelecer vínculos entre tais produções e suas formas de veiculação, é possível perceber que foi através da televisão que se popularizou o videoclipe, enquanto é atribuída ao
Youtube a propagação do lyric video. Para Carlos Eduardo Dias Araújo (2015), com as redes digitais
emergindo, as produções videográficas amadoras foram amplamente fomentadas e o resultado foi
a divulgação espontânea das músicas por parte de usuários da plataforma. De acordo com o pesquisador:
O lyric video quando foi apropriado pela gravadora como um produto oficial de divulgação
uniu às imagens a técnica de motion design, que consiste na animação da letra com movimentos ao longo da tela acompanhando o ritmo da canção. (ARAÚJO, 2015, p.127)

Através dos estudos sobre videoclipe e lyric video, são evidenciadas as relações entre palavra
e imagem, pois se percebe que a palavra está constantemente presente em tais produções, seja de
maneira escrita (forte característica do lyric video), cantada (lyric video e videoclipe), ou na mescla
desses formatos. Os primeiros lyric videos eram simplificados em relação às produções recentes,
tratando-se de uma produção fanmade, integrando uma estética primária em que a palavra indicava
a letra da canção de forma direta e objetiva, em um fundo preto ou com fotos da banda. É possível
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destacar, a contínua produção de lyric video e suas mudanças estéticas com o decorrer do tempo: se
antes eram produções simples em motion design, agora partem de um arranjo mais elaborado, condizente com a proposta estética da produção em que se insere.
Entretanto, para além das questões comerciais das produções audiovisuais inseridas no mercado fonográfico, torna-se fundamental para o artigo, realizar uma análise dos processos poéticos
que permeiam a criação do lyric vídeo. Na busca por compreender possíveis aproximações e afastamentos entre os objetos deste estudo e os poemas multimidiáticos (os clipoemas), no próximo
tópico serão abordadas algumas destas relações.
Leituras tecnoestéticas sobre o lyric video: música, vídeo e poesia
As relações entre a palavra e a imagem desvelam-se de diversas maneiras e muitas vezes,
nas produções artísticas recentes, tal relação ocorre a partir da participação de poetas nas esferas
do audiovisual. Observa-se, portanto, transposições discursivas que implicam a potencialização de
sentidos, os quais, atribuídos pelos sujeitos às coisas através da racionalidade (FOUCAULT, 1996)
complexificam a fruição das obras. Tal potencialização de sentidos, identificada na inter-relação entre distintas linguagens, que é observada na criação do lyric vídeo, é essencial para a reflexão sobre
as produções artísticas na contemporaneidade.
A inter-relação entre música e poesia é um destaque da cultura brasileira, como indica Guimarães (2007) ao salientar as produções como a Bossa Nova e outras esferas da Música Popular
Brasileira. Tratando-se de composições de poetas, ambos os gêneros incorporam a poesia acentuando a palavra nas produções, mesclando as linguagens em uma simbiose artística ao musicalizar
poemas e/ou poetizar músicas. Ainda retomando fatores históricos, o surgimento da Bossa Nova e
da MPB coincide com a nacionalização das emissoras de televisão, sendo proeminentes na década
de 1960 os Festivais de Música Popular Brasileira. Gabriel Priolli (1985) em Televisão & Vídeo destaca o potencial da música inserida em meios televisivos:
Era o avanço da Bossa Nova, depois o da música de protesto que desembocaria na TV em
1965, no 1º Festival de Música Popular Brasileira. Elis Regina, cantando “Arrastão”, faz um
sucesso espetacular e fica evidente a potencialidade da música na TV (PRIOLLI, 1985, p.28)

Ao abordar a relação música/poesia é possível também estabelecer conexões entre vídeo
e poesia. Em meados da década de 1980, os poetas do Movimento Concreto aproximaram-se das
potencialidades tecnológicas ao transpor os poemas visuais para a linguagem videográfica. Augusto
de Campos lançou mão dos meios tecnológicos para transpor seus poemas na linguagem do vídeo,
inovando as formulações de poemas ao mesmo tempo em que atualizou seus suportes. Fica evidente que as experimentações propostas por Campos, ao utilizar os poemas em formato videográfico,
possibilitaram a multiplicidade de sentidos, como é possível destacar na recriação do poema “Cidade/City/Cité”, escrito em 1963.
Realocado para a linguagem videográfica em 1999, o poema ganha destaque por abraçar as
mídias digitais de forma criativa, pois se percebe que as possibilidades audiovisuais enaltecem as
qualidades poéticas da palavra, ocorrendo, através do vídeo, a inovação estética que a palavra –
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quando em movimento – propõe. “Cidade/City/Cité” (Figura 1) transcorre com a sequência única de
palavras sem espaços, enfatizando as qualidades da vida urbana, “através de radicais dos substantivos, concretizando assim num poema trilíngue, com as terminações “cidade, city e cité” (SOUZA,
2018, p.77).

Figura 1. Trecho do vídeo “Cidade/City/Cité”, de Augusto de Campos.
Fonte: Youtube.

No vídeo, a relação entre os radicais dos substantivos das palavras que, ao mesmo tempo relacionam-se com a visão poética sobre a cidade é explorada de forma engenhosa, apresentando de
forma visual a junção das palavras em um único verso através do que Machado (2000) intitula “rolamento horizontal”, apontando para um efeito singular mais adequado à mídia em que está alocado.
As relações entre vídeo e poesia não se encerram com os poetas concretos, suas experimentações com a palavra tiveram continuidade por vários caminhos. O Clipoema3, produção que surge
com a hibridação das linguagens sonora, visual e verbal, propõe, através da inter-relação de elementos, a multiplicidade de sentidos (GUIMARÃES, 2006). Realocando a palavra antes escrita para o vídeo, seu significado não é mais o mesmo, pois a palavra envolta por outras linguagens se transforma.
Seguindo a herança vanguardista concreta, Arnaldo Antunes4 acentua a potencialidade da
palavra em suas propostas multimidiáticas, seus clipoemas trazem consigo as explorações estéticas que o vídeo e o som atribuem ao poema, os mecanismos expressivos dos clipoemas ancoram
seus significados permeando o verbal. É através do poema (primeiramente escrito) que ocorre a
complementaridade multimidiática, que pode ser desenvolvida com o poema apresentado no vídeo
oralmente ou de forma escrita.
Considerando a imbricação das linguagens, o sentido intersemiótico de um clipoema ocorre
a partir da integração do sonoro, do visual e do verbal, elementos que, através de suas inter-relações, multiplicam o potencial significante da produção (GUIMARÃES, 2006). É interessante observar como a produção de Antunes permeia as esferas da música, da poesia e da visualidade, apresentando trabalhos que inovam a arte brasileira. Suas experimentações videográficas exploram a
palavra em um sentido sonoro, visual e verbal, a poesia é transposta para o vídeo e seus sentidos se
tornam múltiplos.
3
Guimarães (2006) conceitua o Clipoema enquanto uma produção que mescla o som, a palavra e a imagem em
movimento, resultando em processos poéticos tecnológicos sobre os poemas.
4
Artista multimídia, Antunes se destaca na arte contemporânea brasileira por inter-relacionar vídeo, poesia e
música em seus projetos.
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Dando sequência a estas reflexões, é importante destacar que Arnaldo Antunes lançou em
1993 o DVD Nome, composto por trinta clipoemas. A segunda faixa do DVD, “Carnaval” (Figura 2)
exemplifica a sincronicidade existente entre palavra cantada e escrita, em uma obra audiovisual na
qual o espectador acompanha o ato de escrever a palavra principal de cada verso na medida em que
o poema é cantado. A cada palavra que é escrita, a anterior é riscada, chegando ao ponto em que a
superfície da tela fica rabiscada por completo.
Por ser um artista multimidiático, Antunes apresenta em suas produções a mescla de diversas linguagens, nas áreas da música, da poesia e do vídeo. O trabalho com a palavra evidencia a relação audiovisual de suas propostas poéticas, traçando o caminho verbal, sonoro e visual. O clipoema
em questão, “Carnaval”, apresenta a palavra como destaque, ao mesmo tempo em que a palavra se
torna ilegível no final do vídeo.

Figura 2. Trecho do clipoema “Carnaval” de Arnaldo Antunes, 1993.
Fonte: DVD Nome.

Ao retomar a pesquisa para os formatos do videoclipe e do lyric video, compreende-se os aspectos sonoros, visuais e verbais nas duas produções. Machado (2000, p.176) aponta a redefinição
do videoclipe ao destacar as mudanças estilísticas decorrentes do formato, em que o videoclipe
“passa agora a ser encarado como uma forma autônoma, na qual se pode praticar exercícios audiovisuais mais ousados”. Onde as experimentações são diversas, percebemos a inserção da palavra.
Dentre as produções de videoclipe que são consideradas como pré lyric videos por ressaltar a
letra da canção, destaca-se a canção de Bob Dylan intitulada “Subterranean Homesick Blues” (1965),
na qual o cantor, enquadrado em plano americano, segura folhas com algumas palavras de cada verso da música em uma mão, e à medida que a canção avança, Dylan as destaca (Figura 3) jogando
as folhas no chão, possibilitando ao espectador que acompanhe parcialmente a letra da música ao
assistir o videoclipe.
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Figura 3. Trecho do videoclipe “Subterranean Homesick Blues”, de Bob Dylan, 1965.
Fonte: Youtube.

Muito embora “Subterranean Homesick Blues” seja tratado como um videoclipe, trata-se da
abertura do documentário Don’t Look Back (1967), dirigido por D.A Pennebaker, que registrou a turnê de Dylan no Reino Unido, em 1965 (HOLZBACH, 2017). “Subterranean Homesick Blues” (1965)
enfatiza a palavra em sua composição, sendo uma proposta que evidencia o ato de acompanhar a
leitura das palavras no decorrer do vídeo.
Outra produção de destaque é a música “Sign ‘o’ the Times” (1987) de Prince (Figura 4), dirigido por Bill Konersman. O videoclipe da canção também pode ser considerado um pré lyric video,
pois “a única coisa visível na tela é a letra da canção, excepcionalmente trabalhada em termos de
desenho gráfico” (MACHADO 2000, p.176).

Figura 4. Trecho do videoclipe “Sign o’ the Times”, de Prince, 1987.
Fonte: Youtube.

Ao apresentar a letra da canção por meio do grafismo videográfico, “Sign o’ the times” (1987)
discute situações como violência e uso de drogas, temas que evocam a atmosfera caótica norte-americana da época. De forma a enfatizar o caos também em vídeo, existe um nível de abstração imagética que se relaciona com a palavra e, consequentemente, confunde o espectador, segundo Sérgio
Dias Branco (2014, p.262), “não se trata de apresentar palavras para serem lidas, mas da sua transformação em elementos gráficos com uma determinada forma, dimensão, cor, e até movimento.” As
palavras surgem na tela dispostas entre e sobre as formas abstratas do fundo, complementando a
composição intrincada entre palavra e forma.
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Em ambos os casos supracitados, os motivos pelo qual a letra da canção é evidenciada no videoclipe mostram a importância da apresentação do discurso, o qual é proposto pela formulação de
sentido entre a palavra e a imagem, criadas pelo próprio indivíduo (FOUCAULT, 1996). Retomando
as propostas videográficas, Laura McLaren (2018) enfatiza que a palavra ressalta os sentidos de
cada canção e destaca, na música de Dylan, a maneira como o enquadramento enfatiza a mostragem da letra, enquanto na música de Prince, a letra é apresentada como elemento significante para
que o espectador reflita sobre o texto da canção, que faz referência a temas sociais pertinentes ao
período.
De forma geral, ao pensar na passagem do videoclipe ao lyric video, percebemos que existe
uma estreita relação com o mercado fonográfico. Entretanto, é perceptível que as fronteiras entre
uma produção e outra não são tão claras, se Pignatari (1995) já indicava nas primeiras produções de
videoclipes uma relação direta com o trailler de cinema, nos dias de hoje percebemos que existem
várias formas de se compreender o videoclipe, nesta linha de raciocínio, o lyric video pode ser considerado um segmento de propósito introdutório e particular do conteúdo da canção.
Segundo Araújo (2011), determinar qual seria a primeira produção de lyric video oficial é uma
tarefa complicada devido à quantidade de vídeos que são publicados em canais não oficiais. Seguindo a sua pesquisa, foi rastreado como primeira publicação oficial de lyric video com anuência do
artista o vídeo “Haven’t met you yet” (2010), de Michael Bublé.

Figura 5. Trecho do lyric video “Haven’t met you yet” 2010, de Michael Bublé.
Fonte: Youtube.

O lyric video de Bublé apresenta a letra da canção em vídeo com uma espécie de diário, voltando o conteúdo imagético para um relato familiar e íntimo. O lado esquerdo mostra, em sincronia
com a canção, a letra da música e o lado direito apresenta fotos de familiares do artista (Figura 5).
“Haven’t met you yet” (2010), sendo considerado como o primeiro lyric video oficial rastreado da plataforma Youtube, apresenta a possibilidade de um padrão para seus sucessores, onde a sincronicidade da música cantada e escrita é percebida.
A intenção mercadológica, em um sentido voltado para a estratégia de consumo, não retira
da produção do lyric video seu apelo inovador e estético, “Mind Games” (2020) com direção de Janaina da Veiga, para o artista Chameleo é um exemplo de produção cuja inserção no circuito mer-
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cadológico fonográfico evidencia a possibilidade de pensar de forma estética e poética a disposição
das palavras em vídeo. O lyric video “Mind Games” (Figura 6) exemplifica o uso da sincronicidade da
palavra escrita e cantada, característica do lyric video, ao mesmo tempo em que evidencia a animação tipográfica ao propiciar a movimentação das palavras na tela. A produção apresenta-se com as
palavras que deslizam pela tela em diferentes fontes, formatos e tamanhos, apresentando a letra da
canção de forma dinâmica para o espectador.

Figura 6. Trecho do lyric video “Mind Games”, de Chameleo, 2020.
Fonte: Youtube.

Assim como podemos compreender a relação de Antunes com a música e a poesia em vídeo,
enfatizamos a relação do lyric video também com os clipoemas, como uma espécie de desenvolvimento popular de sua formatação, levando em consideração o contexto em que o lyric video se insere no mercado fonográfico atual.
Pensar nas relações entre imagem, palavra e vídeo na contemporaneidade é compreender
que as produções estão cada vez mais plurais e diversas, sendo possível traçar paralelos entre videoclipes, clipoemas e lyric videos mesmo quando as produções mantêm intenções diversas. Como
relata Machado:
Já houve um tempo em que se podia distinguir com total clareza entre uma cultura elevada, densa, secular e sublimada e, de outro lado, uma subcultura dita “de massa”, banalizada,
efêmera e rebaixada ao nível da compreensão e da sensibilidade do mais rude dos mortais
(MACHADO, 2000, p.207).

As possibilidades de leitura do lyric video, do videoclipe e do clipoema transpassam as relações hierárquicas da arte por compreender que existe na contemporaneidade uma turbulência e
complexidade jamais vista na produção cultural (MACHADO, 2000).
Considerações finais
Por ser um adendo do videoclipe e um segmento popular do clipoema, pode-se entender o
lyric video como uma produção que inter-relaciona música, palavra e som na forma de vídeo, conforme afirmado anteriormente. É possível ressaltar, através desta pesquisa, que as visualidades das
produções musicais e poéticas mostram-se cada vez mais frequentes, pois desde a inserção da palavra no espaço da visualidade trabalhada artisticamente, realizada pelos concretos na década de

525

1950, a produção brasileira explora as potencialidades do sentido visual dos discursos.
À medida que se percebe a relação das produções aqui abordadas – as intenções do videoclipe
e as construções do clipoema –, compreende-se o lyric video como um produto que mescla ambas as
práticas. Desta forma, a proposta do clipoema ao explorar a palavra no âmbito audiovisual é redirecionada para o lyric video, enquanto a necessidade de integrar vídeo e música em processos estéticos do videoclipe é transposta para o lyric video.
A pesquisa mostrou que, para além de qualificar o videoclipe, o lyric video e o clipoema de
forma direta, se torna relevante também refletir sobre as questões de trânsitos e passagens entre
as produções. Desta forma, tais relações se intensificam através de suas leituras tecnoestéticas e
potencializam os sentidos de cada produção.
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APROXIMAÇÕES ENTRE O DOCUMENTÁRIO POÉTICO E A MÚSICA VISUAL: UMA
PROPOSTA NÃO-HIERÁRQUICA PARA O FAZER FÍLMICO
Daniel Rojas da Silva1
RESUMO: Imagem e som podem coexistir em igualdade numa obra audiovisual? Partimos dessa
questão para um olhar centrado nos conceitos de modo poético documental e da música visual, correlacionando tais termos, suas aproximações e intersecções a fim de indicar uma possível forma
para a prática audiovisual. Para tal realizamos análise comparativa entre os dois gêneros artísticos
apresentados a partir de suas teorias e suas especificidades, juntamente com um olhar analítico
sobre as obras: ‘Koyaannisqatsi’ (1982) de Godfrey Reggio e ‘Lumière II’ de Robert Henke, aproximando-as da proposta emergente em análise prévia. Trazemos Bill Nichols e Ana Lesnovski para
pensarmos o documentário poético, suas características, e para contextualizar algumas possíveis
formas desse modo e sua contextualização. Referente à música visual, Antenor Corrêa e Henrique
Pinto vem trazer um olhar amplo sobre tal gênero, suas abordagens e suas formas de existência. A
pesquisa pretende associar duas diferentes formas de fazer artístico com o intuito não somente de
sugerir uma forma de fazer audiovisual mas também instigando a observar os gêneros e formas de
fazer arte não como processos fechados em si mas como mutáveis.
PALAVRAS-CHAVE: documentário poético; música visual; imagem e som; audiovisual.
Introdução
No campo dos estudos audiovisuais, historicamente percebe-se que os espectadores e
mesmo os pesquisadores tendem a focar seus olhares sobre o aspecto visual das obras. Atualmente
vemos um crescente número de pesquisas com enfoque no som do audiovisual, acarretando em
mais eventos e despertando um maior interesse na área. Não pretendemos neste trabalho olhar
somente para um ou outro aspecto desse modo de fazer artístico, mas sim associar o áudio e o vídeo
através de gêneros específicos – documentário poético e música visual. E assim, de maneira nãohierárquica propor um formato audiovisual misto.
Com a dicotomia som versus imagem explanada, pelo menos em primeiro momento, podemos
nos dirigir aos modos citados: o poético no documentário tende a se basear na associação de
conceitos musicais (ritmo, intervalos) aos elementos imagéticos ao invés da narrativa; já a música
visual pode apoiar-se na imagem para que seja estabelecida a relação simultânea entre som e
imagem. Ao mesmo tempo cada um destes modos possui suas variações e especificidades bem
estabelecidas conceitual e historicamente. Do geral ao específico nos dobraremos então sobre
as obras de arte escolhidas como exemplos de cada um de tais modos: filme ícone entre os filmes
experimentais/cults: ‘Koyaanisqatsi’ (1982) com direção de Godfrey Reggio e trilha sonora de Philip
Glass; e a performance visual hipnótica de Robert Henke: ‘Lumière II’. Com o apoio dos exemplos
poderemos verificar de maneira mais concreta as ideias expostas sobre o documentário poético e a
música visual e seus respectivos modus operandi.
1
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O objetivo geral deste trabalho caracteriza-se como uma proposição de método da prática
audiovisual a partir da fusão de dois gêneros artísticos e seus projetos conceituais baseados na
historicidade de cada um dos gêneros – documentário poético e a música visual. Paralelamente,
pretendemos observar as características relativas a cada um dos gêneros artísticos abordados e
analisar formal e conceitualmente as obras específicas selecionadas.
Ao descrevermos o documentário poético e a música visual, recorremos a procedimento
de análise qualitativa e comparativa dos aspectos ínsitos a cada um dos modos artísticos.
Posteriormente realizamos novamente análise, neste momento das obras artísticas selecionadas
para compor o corpo analítico deste trabalho, com o intuito de exemplificar as relações históricas
e processuais das correlações estabelecidas em análise prévia. Ainda referente aos trabalhos
artísticos, relacionamos seus aspectos formais tangentes à relação mutualística entre som e imagem.
Ambas relações analíticas descritas constituem o rol metodológico e justificam-se na intenção de
observar os objetivos do presente trabalho.
1 O Documentário Poético
O senso comum do que é documentário baseia-se sobretudo em um conceito que envolve
documentários televisivos frequentemente feitos a um orçamento mediano e repletos de entrevistas
ou fatos incríveis. Através da teoria cinematográfica e das próprias obras podemos observar a
variedade de formas de fazer documental e categorizá-las, misturá-las etc. Um desses modos é
classificado por Bill Bichols (NICHOLS, 2005) como o modo poético. Nichols situa historicamente o
modo poético em meados dos anos 20, contemporâneo às vanguardas artísticas modernas e ainda
apresenta similaridades entre ambas declarando que tal modo:
(...) sacrifica as convenções da montagem em continuidade, e a ideia de localização muito
específica no tempo e no espaço derivada dela, para explorar associações e padrões que
envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. Os atores sociais raramente assumem
a forma vigorosa dos personagens com complexidade psicológica e uma visão definida do
mundo. As pessoas funcionam (...) em igualdade de condições com outros objetos, como a
matéria-prima que os cineastas selecionam e organizam em associações e padrões escolhidos
por eles. (NICHOLS, 2005, p. 138)

Esta importância dada aos aspectos formais desses filmes nesse período acompanha a
importância de mesma natureza dada na pintura, na escultura e em outras artes. A necessidade e a
vontade do recurso poético se apresentam na gênese do próprio documentário. Naquele contexto,
artistas de outras mídias estavam circundando o novo universo da arte da imagem em movimento.
Da fotografia à arquitetura, da música à literatura, os criadores curiosos vinham conhecendo e
fomentando a cena que envolvia o cinema no início do século XX apresentando seus próprios filmes
– naturalmente experimentais pelo desconhecimento inicial do manejo do dispositivo tecnológico
e consequente intenção de aprender a manuseá-lo – ou mesmo participando de cineclubes e
conversas sobre o cinema (BARNOUW, 1974, p. 71).
Uma evidência da aproximação das artes – aqui evidenciamos a correspondência entre o
cinema e o elemento musical – é o filme de Walter Ruttman ‘Berlim: Sinfonia da Metrópole’ que em
seu próprio título já traz a analogia apontada. Erik Barnouw coloca a importância do termo para a
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obra e aprofunda o detalhamento sobre o filme, nos proporcionando uma percepção mais concreta
de como o modo poético opera:
Em ‘Berlim: Sinfonia da Metrópole’ a palavra “sinfonia” é significante. Ruttman estava
interessado em ritmos e padrões. (...) O filme retrata um dia na vida da cidade: esta progressão
do amanhecer ao anoitecer é o único “enredo”. Uma entrada na cidade ao alvorecer, pela
autoestrada, abre o filme. É um início extraordinariamente dinâmico, e caracteristicamente
isento da presença humana. (...) Na cidade primeiramente vemos uma quieta sequência de ruas
vazias, calmamente entrelaçadas; então a cidade acorda através de um catálogo de fechaduras
sendo abertas, cegos, cortinas, janelas, portas. Todo modo de maquinaria gradualmente
entra em ação. (...) As técnicas de edição por “choque” de Eisenstein são aqui introjetadas:
no meio de chamadas telefônicas vemos macacos tagarelando, cachorros atacando uns aos
outros. Tais cortes animal-humano são feitos em diversos pontos. Uma partitura sinfônica
por Edmund Meisel foi composta para acompanhar o filme2 (...) (BARNOUW, 1974, p. 73-74)

Notamos a variedade temática presente em um mesmo filme que não estabelece narrativa
tradicional e que como já vimos anteriormente eleva as características da forma em detrimento ou
acompanhada ao conteúdo. Este exemplo de Ruttman será importante mais à frente, no momento
em que formos observar mais de perto o documentário ‘Koyaanisqatsi’.
Outro filme característico do período inicial do documentarismo poético é ‘Chuva’ (1929)
de Joris Ivens. ‘Chuva’ é um curta metragem holandês e é parente das sinfonias das cidades3 no
que tange ao que vemos em tela. Porém se distancia das outras obras no enfoque dado, o tema do
filme é outro: “(...) a chuva que cai, as transformações na cidade, a água, a terra e o ar em contato,
a umidade, os rastros de um acontecimento (...) (LESNOVSKI, 2006, p. 174). Ainda aqui vemos a
cidade retratada, o diretor leva nosso olhar a certos fenômenos específicos que ocorrem durante
o momento da chuva. Diferentemente de ‘Berlim: Sinfonia das Cidades’, ‘Chuva’ traz uma singeleza
contrastante à maquinaria e à velocidade das grandes cidades modernas. Outra possibilidade
estética referente ao poético e que também se aproxima dos elementos rítmicos:
(...) a estrutura musical de ‘A Chuva’ nos indica a leitura poética pela organização das imagens
em torno de ritmos, movimentos e tensões significativas. Inicialmente pensado sem a
participação de trilha sonora, o filme mudo usa as imagens como notas, pausas, acordes em
dissonância ou consonância, rimas visuais e jogos de estética e forma. (LESNOVSKI, 2006, p.
175)

O próprio Ivens reconhece a importância da relação entre o movimento das imagens e seu
ritmo, associando-o às outras artes (IVENS, 1932, p. 1). O artista ainda coloca em questão a noção do
ritmo no filme, a dificuldade de se definir tal noção e cita a relevância do som no filme, emergente no
período: “Nesses últimos anos adquirimos um excelente aliado: o som – o filme sonoro – o qual nos

2
Tradução realizada pelo autor. Do original: “In Berlin: Symphony of the City the word “symphony” is significant.
Ruttman was interested in rhytms and patterns.(...) The film depicts a day in the life of the city: this dawn-to-dusk progression is
the only “plot”. An early morning entrance into the city, by railroad, opens the film. It is an extraordinarily dynamic opening, and
characteristically devoid of human content. (..) In the city we first see a quiet sequence of empty streets, restfully interlaced; then
the city awakes via a catalogue of opening shutters, blinds, curtains, windows, doors. All manner of machinery goes into action.
(...) Eisenstein “shock” editing tecjniques are here injected: in the midst of phone calls we see monkeys chattering, dogs lunging
at each other. Such animal-human intercutting is done at several points. A symphonic score by Edmund Meisel was composed to
accompany the film (...).
3
Termo que veio a ser cunhado a uma série de filmes posteriores a ‘Berlim: Sinfonia das Cidades’ e que apresentam
características próximas às do filme de Ruttman e do conhecimento relativo a essas obras. (LESNOVSKI, 2006, p. 175)
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mostrou novos caminhos ao ritmo4.” (IVENS,1932, p.1). ‘Chuva’ é um forte exemplo da tendência
poética no documentário, e juntamente ao documentário poético “não estão sentenças objetivas
sobre o mundo, mas a sensibilidade lírica que a exposição do sujeito-da-câmera ao mundo provoca”
(RAMOS, 2008, p. 68). O lirismo em ‘Chuva’ emerge na contemplação do efeito banal da chuva sobre
a cidade e apoia-se num dos elementos naturais mais fluidos e instáveis.
A suposição inicial da proximidade entre o documentário poético e a música visual figura
agora probabilidades cada vez mais objetivas. Nesse sentido a afinidade entre o documentário
poético e a música tradicional se dá através de seus termos e estruturas formais. Assim como num
diagrama de Venn, observamos a primeira forma de fazer artístico citada e algumas intersecções
possíveis com a música e consequentemente a música visual, à qual ouviremos com mais atenção
seguidamente.
2 A Música Visual
Historicamente, o desenvolvimento inicial e os primeiros experimentos com o que ainda
viria a ser cunhado como música visual ocorre contemporaneamente ao surgimento dos primeiros
documentários poéticos, por volta dos anos 20 e 30 (CORRÊA, 2018, p.3). Algumas tentativas de
vincular a imagem ao som através de outros meios já haviam sido realizadas ao longo da história
como por exemplo através de desenhos com partituras. Entretanto é com o início dos anos 20 que
artistas passam a trabalhar consistentemente na concepção de obras que se caracterizem através
destes termos.
Artistas importantes como Walther Ruttmann, Hans Richter, Vicking Eggeling e Oskar
Fischinger fizeram parte deste grupo e formaram a primeira geração da visual music5 na
Europa. Não obstante, vale notar que os primeiros experimentos realizados por estes artistas
envolveram principalmente o uso de figuras geométricas. (CORRÊA, 2018, p.4)

Não é à toa que aqui aparece novamente o mesmo Ruttmann de ‘Berlim’. O artista se
destaca nesta pesquisa como tendo experimentado com ambas categorias artísticas aqui
selecionadas para estudo. E diferentemente de seu trabalho com documentarismo, aqui o
artista trabalha com os movimentos das formas geométricas, suas tensões internas e externas,
seus compassos e pausas. Não somente Ruttman trabalhava com a geometria, mas essa
se apresentava como recurso imagético recorrente aos artistas que almejavam salientar a
conexão entre o áudio e as imagens animadas. O pintor moderno Wassily Kandinsky que vinha
experimentando a manipulação e composição das figuras geométricas em tela, teorizou sobre
as relações possíveis entre as diferentes artes devido sua afeição ao tema. Considerado um
precursor da música visual por suas experiências sinestésicas, Kandinsky desmistifica a questão
tratada colocando que somente a comparação entre procedimentos de diferentes artes não é o
suficiente: é necessário que cada uma se molde aos princípios da outra. “Uma arte deve aprender
4
Tradução do autor. Do original: “These last years we acquired an excellent ally: sound - sound film - which
showed us new ways to rhythm.”
5
Vale notarmos a diferença linguística entre o termo que utilizamos (música visual) e o termo ianque empregado
por Corrêa em seu texto: preferimos utilizar o termo em português devido à escassez de pesquisas sobre tal gênero
artístico na língua portuguesa e como forma de apropriar o conceito e integrá-lo em nosso imaginário.
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de outra arte o emprego de seus meios, inclusive os mais particulares, e aplicar depois, segundo seus
próprios princípios, os meios que são dela e somente dela” (KANDINSKY, 2015, p. 58). E essa linha
de raciocínio permeava também os primeiros músicos visuais que foram ao elementar da linguagem
visual com a finalidade de comporem suas obras.
A música visual pode ser pensada a partir do pensamento estético, proporcionando ao
espectador uma experiência mais sensorial do que simbólica: sua importância reside no que
ela provoca em quem está assistindo e ouvindo; tais sensações são amplificadas por meio do
“acoplamento sinestésico e transdisciplinar entre imagem e som.” (PINTO, 2018, p. 84) Atentando
para a relevância da sensação como efeito da obra no público, a música visual tende a operar
metodologicamente de algumas maneiras. A tendência tecnológica dentro do meio prioriza a
visualização da música. A imagem é sincronizada com o som e seus diversos aspectos – amplitude,
ritmo, espectro de frequências. Por outro lado, existe um outro conjunto de obras que partem da
estrutura visual, da imagem, para o desenvolvimento da camada sonora que ali será aplicada e
mesclada (CORRÊA, 2018, p.7).
Um exemplo que pode nos ajudar a compreender como a música visual operava é o
trabalho ‘Um poema óptico’6 de Oskar Fischinger, datado de 1938. Contando com a produção da
hoje mundialmente famosa Metro-Goldwyn-Mayer, a peça visual animada possui sete minutos e
ostenta uma dança das formas conduzida ao som da Rapsódia Húngara Nº 2 de Franz Liszt. Logo
nos primeiros momentos, antes mesmo da obra começar, nos é apresentado um letreiro que
afirma a potencialidade da música em “sugerir imagens mentais definidas de forma e cor.”7 (AN
OPTICAL POEM, 1938) O mesmo letreiro informa em seguida a obra que virá a ser assistida como
um experimento de mesma natureza. No pequeno filme, figuras geométricas de diversas formas
se movimentam em tela simultaneamente aos movimentos melódicos, rítmicos e tensionantes da
música de Liszt.

Figura 1 – Frame próximo ao momento final de ‘Um poema óptico’
Fonte: AN Optical Poem, 1938

Fischinger lança mão dos mecanismos visuais disponíveis a ele para realizar a composição
visual em movimento: aproximação e afastamento, entrada e saída de quadro, rotações, fundos
6
7

Tradução do autor. Do original: ‘An optical poem’. (AN OPTICAL POEM, 1938)
Tradução do autor. Do original “(...) music suggests definite mental images of form and color.”
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variados – são as principais ferramentas empregadas aqui (Figura 1). Apesar do refinamento técnico
e da precisão no trabalho manual do artista, sua obra vem carregada com a inspiração daquele que
a cria:
(...) Fischinger e outros artistas da época buscavam uma ligação espiritual com o mundo; não
com sua aparência, mas com sua essência. Esta relação se dá muito mais por fatores sensíveis
que visam uma harmonia entre os seres e destes com o mundo em que vivem, retratando suas
forças, sua dinâmica, seu funcionamento implícito e explicitando a beleza contida em cada
elemento da natureza. (PINTO, 2018, p. 117)

Associando as técnicas visuais ao material musical, o artista em seus experimentos se
aproximava então dos movimentos naturais e de sua lógica operacional. A questão do movimento é
imprescindível no trabalho de Fischinger e recorrente na música visual.
O ritmo de suas animações, suas correspondências e contrapontos com o andamento e as
melodias musicais eram questões primordiais em seu trabalho. (...) Fischinger elaborou assim
uma linguagem de formas elementares, que lhe propiciava retratar movimentos complexos
compostos por vários elementos (...) Esta linguagem tinha forte influência musical e não foi
à toa que Fischinger e outros artistas da época nomearam seus filmes de absolutos, em uma
associação direta com a música absoluta. (PINTO, 2018, p. 117)

Como seus contemporâneos, Oskar Fischinger aproveitou o surgimento da nova técnica – a
película como registro da imagem em movimento – para experimentar com o meio, criando trabalhos
pouco calcados na narrativa clássica e na representação do real.
O desenvolvimento tecnológico subsequente a este estágio primário da música visual
auxiliou na evolução desse meio artístico. De tal modo que já nas últimas décadas do século XX, a
técnica passou a ser comumente associada ao uso de computadores e de softwares de edição tanto
de áudio quanto de vídeo: um facilitador para os trabalhos dos novos artistas que já estavam e aos
que viriam experimentar a música visual.
3 Lumière II & Koyaanisqatsi
Até aqui nos atentamos sobretudo ao conceito geral e às ações tomadas por alguns artistas
consagrados na música visual e no documentarismo poético. Notamos as aproximações possíveis
e as ferramentas emprestadas de uma ou de outra forma de arte com o intuito de estabelecer a
relação imbricada do som para com a imagem e também inversamente. A partir da breve análise
já feita com os exemplos anteriores, identificamos aspectos da historicidade e das primeiras
manifestações de tais modos do fazer artístico. E a fim de aprofundarmos a discussão sobre a
correlação aqui evidenciada, selecionamos como objetos de análise duas obras exemplares de cada
categoria estudada: ‘Lumière II’ de Robert Henke e ‘Koyaanisqatsi’ de Godfrey Reggio e Philip Glass.
‘Lumière’ é uma série de performances audiovisuais que vem sendo apresentadas pelo
artista Robert Henke desde 2013 e que abundam visualmente com aquilo que as nomeia: a luz.
Independentemente do artista identificar esse trabalho como performance audiovisual, o tratamos
aqui como música visual devido a termos acesso somente a seu registro – e em função de sua paridade
com as características da música visual. As três peças componentes da série exibem projeções de
lasers sobre a locação na qual forem apresentadas. Henke vem desenvolvendo um software próprio
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dedicado à criação das formas visuais e à possibilidade de modificação delas em tempo real para as
apresentações.

Figura 2 – Círculos em ‘Lumière II’ de Robert Henke
Fonte: ROBERT Henke: Lumière II Boiler Room Mexico x MUTEK MX Live Set, 2016

A partir das performances de ‘Lumière II’, datadas de 2015 em diante, o artista conseguiu
fazer com que o som fosse gerado a partir de um mecanismo paralelo aos lasers, que agora também
mostravam diversidade de cores. Mecanismo esse também produzido pelo próprio Henke, que
considera tais processos de criação de meios para realização como parte integral do projeto artístico
(HENKE, 2021). A sonoridade do trabalho apresenta percussões e texturas de som (similares ao
emitido por sintetizadores) sincrônicas à linguagem visual que é constituída por movimentos de
mutações e junções das formas primárias – quadrados, círculos, linhas etc (Figura 2).
Notamos a conformidade de ‘Lumière II’ com as características da música visual e também
com a obra de Oskar Fischinger: ambas colocam o uso das formas geométricas em ação junto à
movimentação sonora. Como já citado anteriormente, a escalada tecnológica hoje permite não só
que Henke produza suas próprias músicas, mas que crie obras complexas e as apresente em lugares
enormes da maneira esperada pelo artista. Robert Henke toma para si as ferramentas necessárias
para criação em escalas monumentais bem como sua obra traz consigo as pulsões e intenções
presentes no exemplo de Fischinger, apesar da grande diferença temporal que as separa.
Quanto a ‘Koyaanisqatsi’ (1982), o filme tem sido vastamente estudado e é recorrentemente
mencionado no meio documental. Conta com a direção de Godfrey Reggio e a criação musical de
Philip Glass. Curiosamente, assim como ‘Lumière II’, ‘Koyaanisqatsi’ também constitui parte de uma
trilogia – a trilogia Qatsi – representando a primeira parte do conjunto. O filme assemelha-se a um
ensaio sonoro-visual sobre o mundo daquele período e as relações dicotômicas que o permeavam:
natureza e tecnologia, vagareza e rapidez, homem e máquina; e neste sentido se aproxima conceitual
e em termos de forma fílmica a ‘Berlim: Sinfonia da Metrópole’, divergindo especialmente em sua
matéria – um dia em uma grande cidade contra as relações pós-modernas caras ao filme de Reggio
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e Glass. Ao longo do documentário “os espaços fruem-se de forma contínua e diversa mostrando a
beleza natural da terra e dos seus elementos. Progressivamente, o discurso transforma-se tornandose violento, destruidor.” (SANTANA e SANTANA, 2004, p. 128). Som e imagem operam num mesmo
sentido: o de apresentar os movimentos de um planeta em transformação.
As ferramentas de captação e edição das imagens e da criação da trilha musical foram
manipuladas de modo que tanto o ritmo visual quanto o sonoro sejam evidenciados. A “estrutura
musical acompanha as mudanças na própria imagem, em duas dimensões: na montagem (...) e no
próprio ritmo interno do conteúdo das imagens” (BRUNI e CANGUÇU, 2009, p. 98). Tal aspecto
ressalta a interação e unificação das diferentes artes, e desde o princípio do projeto a intenção
do diretor era essa: “a ideia é pegar essas duas mídias e criar uma fusão, (...) elas operam em seus
próprios meios mas encontram um nível, se for eficaz, onde há uma fusão que toma lugar entre essas
mídias.”8 (REGGIO, 1982)
Formalmente, podemos verificar algumas similitudes entre os dois trabalhos, tendo
como fundamento o intencional mutualismo entre sonoridade e visualidade. Outras surgem em
decorrência dessa relação basilar: a divisão por blocos que enfatizem um ou outro elemento,
por exemplo o momento de excessiva velocidade em ‘Koyaanisqatsi’ onde vemos carros correndo
em autoestradas com o efeito de duração acelerada ao passo que a trilha rompe constante e
freneticamente (Figura 3), paralelo a momentos mais carregados em ‘Lumière II’ nos quais a percussão
e os timbres atmosféricos aliados à explosão de imagens preenchem sensorialmente a experiência
do espectador; tais momentos saturados de elementos contrastam e alternam-se repetidas vezes
em ambas obras com blocos de maior calmaria e monotonia representados com menor presença de
figuras geométricas na obra de Henke e filmagens da natureza no filme de 1982.

Figura 3 – Carros sob o efeito de fast-forward: ‘Koyaanisqatsi’
Fonte: KOYAANISQATSI, 1982

Diferentemente da aparente abstração de ‘Lumière’, ‘Koyaanisqatsi’ ‘recorre às imagens
filmadas para estabelecer a sequência visual da obra. Entretanto essa diferença não afeta o propósito
que ambas trazem como motivo e que potencializam os trabalhos. Suas motivações residem na
tentativa de encontrar meios para que imagem e som se fundam e resultem em uma obra unificada
que atenda de maneira justa, sensorial e não-hierarquicamente ao termo ‘audiovisual’. Justificamos
8
Tradução do autor. Do original: “ (...) the idea is to take these two mediums and create a fusion, (...) they operate in
their own tracks but they find a level, if it’s efficacious, where there’s a fusion that takes place between those mediums.”
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a seleção desses trabalhos por determinados motivos: afeição aos respectivos trabalhos e artistas,
a ampla importância das obras em seus respectivos cenários artísticos e a afinidade formal que
apresentam para com os exemplos históricos citados e entre si mesmas.

Considerações Finais
A presença dos elementos musicais no universo do documentário e das formas geométricas
em meio a representação da música nos mostra como os mecanismos da arte podem se assemelhar
ou até mesmo utilizarem de outras lógicas para operarem de novas maneiras. Acrescentando ao
conhecimento específico de cada uma das artes e gerando novos desdobramentos como o são as
formas artísticas observadas.
Podemos passar a pensar então em um modo para o fazer audiovisual que se baseie no documentário poético como registro visual desse mundo rítmico que nos cerca operando sob a lógica
mutualística não-hierárquica da relação som e imagem da música visual? A proposição é certamente
esta. E ao notarmos tal confluência, outra pergunta se coloca: deve a obra de arte continuar repetidamente – como já tem sido feito através da história da arte – sendo categorizada para que haja uma
certa “ordem” entre as diferentes artes? Ou devem todas as artes unirem-se em prol da hibridização
contemporânea? Essas perguntas nos trazem reflexões ao invés de exigirem respostas imediatas e
acrescentam ao debate inerente à arte e suas formas de existência.
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COMO CRIAR UM IDOL: UMA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DA TRINDADE - INDÚSTRIA,
ÍDOLO E FÃ NO K-POP
Juliano Pasqualini1
Mariana Maringolli2
RESUMO: O presente artigo tem o intuito de analisar como se consolida a relação entre indústria,
ídolo e fã na criação de uma imagem idolatrável do gênero K-Pop. Neste sentido, será feito um estudo
sobre as relações da mídia e de seus conteúdos audiovisuais e como elas se posicionam no mercado
sul-coreano e influenciam na construção da imagem de ídolo. Para isso, será usado como base
teorias de Henry Jenkins (2009), Michael Fuhr (2016), Dongkyung Lee (2019), entre outros. Assim,
será estudado também as pontes criadas entre cultura, meios midiáticos e expectativas individuais
dos fãs para com a persona ideal de artista. As mídias convergentes e narrativas audiovisuais
emaranham o real e a idealização dos fãs, ao universo cinematográfico construído ao redor dos idols
através de suas discografias. Com a onipresença dos meios digitais e da hipermidiatização da vida
dos idols, a linha que separa a indústria, a persona artística e os fãs se mostra cada vez mais tênue e
relativa, abrindo portas para novas narrativas e estéticas.
PALAVRAS-CHAVE: K-Pop. Idol. Indústria. Fã. Convergência midiática.
INTRODUÇÃO
Para entendermos como a indústria do K-Pop funciona e o papel dos Idols, precisamos olhar
para a história. O K-Pop nasce na década de 1990, sucedendo o pop coreano. A introdução de novos
gêneros, como hip-hop e eletrônica, a influência dos Estados Unidos e Japão, além de novos estilos
de dança e moda são os principais destaques dessa indústria que começou a se desenvolver. Assim,
a banda Seo Taiji and Boys, que debutou3 em 1992, se tornou um marco, sendo conhecida como a
primeira banda de K-Pop.
Anteriormente ao K-Pop, a indústria musical sul-coreana sofria sérios problemas, entre eles
a pirataria e falta de oportunidades econômicas. Após a década de 90 os novos estilos trazidos pelo
K-Pop revolucionaram a indústria ao introduzir de maneira muito enfática o aspecto audiovisual (
(, dança, moda e videoclipes) e também uma maneira meticulosa na forma de agenciar e cuidar da
imagem dos artistas, que viriam a ser chamados de Idols, do inglês ídolos, justamente por serem uma
imagem adorada, impactante e influenciadora.
Toda essa nova formatação cobrou que a indústria adotasse um novo formato. Assim, muitas
1
Graduando do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar - Universidade Estadual do Paraná, campus Curitiba
II/FAP. julianopasqualini@gmail.com
2
Graduanda do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar - Universidade Estadual do Paraná, campus Curitiba
II/FAP. marianamaringolli@gmail.com
3
De acordo com o dicionário Priberam, debutar significa iniciar-se em uma carreira ou atividade, estrear. No
contexto do K-pop, debutar ou debut, em inglês, é quando uma banda estreia no mercado lançando sua primeira obra e
se tornando pública.
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gravadoras tradicionais vão a falência e abrem portas para as “entertainments”, uma empresa de
entretenimento que cuidade toda a cadeia de produção, de desde a música até o visual, a publicidade,
treinamento e agenciamento dos Idols.
Em seu artigo K-Pop na Coreia: Como a indústria musical pop está mudando uma sociedade pósdesenvolvimento (2016)4, Ingyu Oh e Hyo-Jung Lee citam 3 características que fizeram o K-Pop se
desenvolver de maneira singular. A primeira delas foi o aproveitamento de novas estruturas, como
a democratização política e econômica na Coreia do Sul, e também o desenvolvimento de novas
tecnologias de streaming, que possibilitaram uma nova forma de produção e consumo de conteúdo.
A segunda foi a falta de incentivo governamental, que contribuiu para que algumas entertainments
apostassem na exportação de conteúdo audiovisual musical para o Japão, que tem uma política anti
pirataria mais rígida e uma indústria fonográfica muito forte, até hoje sendo a segunda maior, logo
atrás dos Estados Unidos.
Por fim, a presença audiovisual marcante e as inovações estéticas do K-Pop como um todo
eram um grande atrativo, principalmente ao público jovem e à modernidade hiperconectada da
internet que estava começando a desabrochar. A influência estrangeira também tem grande peso na
formação do K-Pop, já que a presença estadunidense no pós-guerra indiretamente cria um mercado
que incentiva aspectos presentes no K-Pop até hoje, como nome das músicas e alguns trechos das
letras em língua inglesa. Além disso, outros gêneros musicais passam a influenciar sua estética,
como o Hip-Hop, R&B, Rap, Techno, Reggae e o próprio Pop norte americano. Essa dinamicidade
passa a agradar o mercado interno que começa a reverter o cenário de baixo consumo das músicas
nacionais, já citado anteriormente.
A década de 1990 foi caracterizada pela grande diversificação de estilos musicais e pela consolidação
do mercado musical nacional com produtos produzidos localmente. A proporção entre músicas
nacionais e internacionais no mercado começou a reverter, com as músicas coreanas contabilizando
aproximadamente oitenta por cento do repertório total, e canções anglo-americanas importadas
sendo minimizadas para vinte por cento. (FUHR, 2016, p.7, tradução nossa)5

Mas nessa época o maior produto de exportação cultural da Coreia do Sul, era, na verdade,
os dramas coreanos, também chamados de K-dramas. Na década de 1990 eles se tornaram muito
famosos em países vizinhos, como Japão e China, neste último, um jornal de Pequim chamado
“Beijing Youth Daily” cunhou o termo Hallyu, em 1999, para definir esse fenômeno, traduzido como
onda coreana (Korean Wave). Essa onda começa com os dramas televisivos e aos poucos avança para
os filmes, comida, música, cosméticos e assim por diante. (LEE, 2019 p.15)
Dessa forma, a partir de 1998, o governo coreano passa a ver a Hallyu como um fenômeno
cultural que acima de tudo tem um grande poder mercadológico e político. O chamado soft power é
o poder de influência que um país tem no mundo, não baseado em poderio militar, mas sim através
da cultura. Por esse motivo, o governo passa a investir não só no K-Pop, mas na cultura pop coreana
4
Do original: K-pop in Korea: How the Pop Music Industry is Changing a Post-Developmental Society
5
Do original: The 1990s were characterized by the high diversification of musical styles and by the consolidation
of the domestic music market with homegrown products. The ratio between domestic and foreign music in the market
began to reverse, with Korean songs accounting for about eighty percent of the total repertoire, and imported AngloAmerican songs being minimized to twenty percent.
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como um todo.
Após passar pela trajetória inicial do K-Pop, podemos perceber que há muito mais em
jogo nessa indústria do que apenas a música e os videoclipes. Os Idols são a personificação e os
representantes da cultura pop sul-coreana, e junto com o poder das entertainments, criam uma
ponte direta com os fãs, impulsionadores dessa economia.
2 ENTERTAINMENTS E STAR SYSTEM
As estrelas se tornaram os bens mais valiosos no movimento transnacional da cultura pop coreana.
(FUHR, 2016, p. 67, tradução nossa)6
Dong Kyun Lee em seu trabalho Intertextualidade e transmídia storytelling no K-Pop: Focando
na análise do conteúdo do BTS (2019, tradução nossa)7, define a conotação atual do termo Idol como:
“Qualquer coisa ou pessoa que é objeto de suprema ou excessiva devoção, ou que usurpa o lugar de
Deus na afeição humana.” (p.11, tradução nossa)8 . Dentro da indústria cultural coreana o termo é
utilizado para se referir aos artistas agenciados pelas entertainments.
Diferente das indústrias musicais de outros países, os ídolos coreanos são recrutados por
empresas, e passam anos em treinamento antes de começarem oficialmente suas carreiras. Durante
esse tempo, eles participam de aulas de canto, dança e até como se portar em público. Assim, é
esperado que ao seu lançamento, os Idols já estejam preparados para se destacar em todas as áreas
artísticas.
Dentro dessa indústria é comum que os fãs, mesmo os que não são extremamente dedicados
a acompanhar o conteúdo de seus grupos favoritos, conheçam a entertainment que os agenciam,
sendo fiéis à tais empresas. Essa relação direta entre público e indústria contribuiu para o monopólio
de algumas empresas. Durante muito tempo o termo Big three9 foi utilizado para se referir às três
empresas que dominavam o cenário do K-Pop, a SM, YG e JYP Entertainments.
No entanto, o sucesso do grupo sul-coreano BTS foi tão grande que conseguiu afetar a
hierarquia das três grandes empresas, visto que a banda é agenciada pela Hybe Labels, que até a
ascensão do grupo, era uma empresa pequena, ainda que operasse nos mesmos moldes de outras
entertainments. As empresas de entertainments são conhecidas pelo seu star system. Assim como
afirma Park Jin-Young, o fundador da a JYP, uma das grandes empresas, ao falar, em entrevista, do
estilo ocidental de agenciar seus artistas:
O problema da indústria musical dos EUA é que as empresas musicais, de gestão e de planejamento
de performance trabalham individualmente. É difícil criar valor agregado apenas com música,
então as empresas provavelmente terão prejuízo. Faremos esses três setores ao mesmo tempo,
centralizados nas estrelas. Este é o estilo coreano. Se produzirmos cases de sucesso, a indústria

6
Do original: Stars have become the most valuable goods in the transnational movement of Korean pop culture.
7
Do original: Intertextuality and transmedia storytelling in K-pop: Focusing on the content analysis of BTS
8
Do original: “Any thing or person that is the object of excessive or supreme devotion, or that usurps the place
of God in human affection.”
9
Em tradução livre: três grandes.
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musical dos EUA nos seguirá. (2007, apud FUHR, 2016, p.69, tradução nossa)10

Nesse sentido, a (oni)presença das indústrias musicais se torna o principal modulador da
figura Idol e a construção da sua persona. Lee propõe, posteriormente em seu trabalho, a tripartição
do K-Pop em indústria, ídolo e fã para entender como este opera no meio midiático. Ela afirma que a
junção de elementos ficcionais, como a criação de um universo transmidiático, e elementos factuais,
como a presença do grupo como artistas e suas músicas, são fundamentais para entender a relação
e participação do público com o conteúdo consumido.
A enfatização constante de uma figura idolatrável, e por consequência, impassível de erros,
cria uma relação dependente entre fã e ídolo. Assim, as empresas que controlam a imagem de seus
artistas, tomam como prioridade manter a reputação construída em volta de seus ídolos. É comum
encontrar no K-Pop contratos abusivos, com altas cargas horárias, pautas invasivas e até mesmo
proibições de namoro.
Contratos exclusivos de longo prazo por mais de dez anos, cronogramas apertados para
apresentações e eventos, salários não pagos e indenizações inadequadas, controle sobre a vida
privada, trabalho infantil e sexualização de ídolos adolescentes estavam entre os problemas mais
debatidos que exigiam políticas e jurídicas adequadas e regulamentação legal. (FUHR, 2016, p.77,
tradução nossa)11

O star system coreano, também conhecido como trainee12 system, é um dos pontos que
contribui para a ascensão do K-Pop dentro e fora do continente asiático. O fato do K-Pop focar na
imagem de suas celebridades, e não necessariamente no conteúdo, permite que um grupo ou artista
transite entre gêneros musicais sem desagradar seu público, possibilitando assim uma gama de
opções para novos conteúdos midiáticos (FURH, 2016, p. 69). É através da construção de figuras
idolatráveis que entertainments adquirem grupos de fãs dedicados, dispostos a usarem grande parte
de seu tempo para consumir e interagir com conteúdos de seus artistas favoritos.
No entanto, é através dessa imagem manipulada que o artista tem uma forma diferente de
trabalhar o conteúdo, o Idol passa a ser texto, e da mesma forma que o próprio conteúdo, criam
empatia e profundidade. Assim, a linha entre real e ficcional se torna cada vez mais tênue.
3 A CONVERGÊNCIA NO K-POP
Para entendermos como as narrativas operam no mercado do K-Pop utilizaremos as bases
teóricas escritas por Henry Jenkins, acerca da convergência midiática, que de maneira geral, é o
fenômeno de adaptação e transformação das mídias para estarem presentes e inseridas no meio
digital da internet. Ou seja, se antes, livros, filmes e músicas eram consumidas em plataformas
10
Do original: The problem of the U.S. music industry is that music companies, management companies, and
performance planning companies work individually. It’s hard to create added value with music only, so companies are
likely to make a loss. We are going to do these three sectors at the same time, centering on stars. This is the Korean style.
If we produce successful cases, the U.S. music industry will follow us.
11
Do original: Exclusive long-term contracts over more than ten years, tight schedules for performances
and events, unpaid wages and inappropriate compensation, control over private life, child labor, and sexualization of
teenage idols were among the most debated problems that asked for adequate political and legal regulation.
12
O termo trainee é usado para chamar os artistas que estão em treinamento para serem lançados pelas
empresas.
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midiáticas diferentes, como meio impresso, cinema e rádio, por exemplo, hoje esses conteúdos
convergem para a internet e podem ser consumidos em um único “local”.
Como já mencionado previamente, a indústria do K-Pop se beneficiou muito das plataformas
de streaming e internet como um todo, principalmente do YouTube. Como o gênero musical, desde
seu princípio, não tinha a música como único elemento, mas também a dança, a moda, as referências
da literatura, os videoclipes, performances e até mesmo curtas-metragem, a convergência define
e consolida o K-Pop, de forma que, hoje o audiovisual é indissociável do gênero. Esse fenômeno
também possibilitou uma nova forma narrativa, como a narrativa transmídia.
A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência plena num
universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo
pedaços da história pelos diferentes canais, comparando suas observações com a de outros fãs, em
grupos de discussão on-line, e colaborando para que todos que investiram tempo e energia tenham
uma experiência de entretenimento mais rica. (JENKINS, 2009. p.49)

Um exemplo muito famoso no meio do K-Pop é o Universo BTS (BTS Universe ou BU). Nessa
narrativa, através de videoclipes, curtas-metragens, histórias em quadrinho, livros, ensaios
fotográficos conceituais e até jogos eletrônicos, a banda sul-coreana BTS constrói uma história
ficcional de forma fragmentada. Ou seja, para acompanhar e tentar entender não basta consumilos isoladamente, mas sim buscar entre os fragmentos, que não possuem uma ordem correta de
consumo, o desenrolar desta narrativa.
Essa dinâmica abre portas para uma discussão entre o real e o ficcional, de forma que, de
certa maneira os Idols interpretam uma persona criada à sua própria imagem, mas com certas
manipulações narrativas que proporcionam densidade ao universo e criam afetividade por essa
personalidade. Essa é uma ótima forma de vender produtos, pelo processo que Jenkins (2008)
descreve como economia afetiva.
A economia afetiva refere-se a uma nova configuração da teoria de marketing, ainda incipiente, mas
que vem ganhando terreno dentro da indústria das mídias, que procuram entender os fundamentos
emocionais da tomada de decisão do consumidor como força motriz por trás das decisões de
audiência e de compra. (JENKINS, 2009. p.96)

No entanto, o conteúdo produzido não só dentro do universo transmidiático para o BU,
como também de outros grupos do K-Pop que utilizam desse recurso, conseguem funcionar por si
só, podendo assim serem entendidos por pessoas que encontram o conteúdo despretensiosamente.
Embora esse seja um ponto contraditório, ao pensar em transmídia como uma narrativa que só
funciona fragmentada em diversas plataformas, faz sentido dentro do K-Pop ao entender a presença
do artista como um elemento narrativo.
Desta forma, é como se duas narrativas funcionassem ao mesmo tempo, a história fictícia que
compõe o mundo transmidiático, e a história factual que gira em torno do artista, desde a mudança
de cor do cabelo para indicar um novo lançamento musical à divulgação de teasers, trailers, álbum de
fotos, vídeos promocionais, álbuns físicos, entre outros.
Assim, com a forte presença das entertainments no papel da indústria unificada, que detém
toda a cadeia produtiva do K-Pop, a imagem do Idol é facilmente moldável para transitar nessa malha
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transmidiática e criar um canal de comunicação mais efetivo com os fãs, se comparado a outras
indústrias musicais. Assim, os Idols, entertainments e fãs fazem parte da narrativa que compõe o
gênero K-Pop.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O K-Pop não funciona apenas como gênero musical. Embora a música esteja muito presente
para sua consolidação, os elementos visuais e midiáticos influenciam diretamente no seu consumo.
É através da junção de performance, dança, canto, figurino, videoclipes chamativos, entre outros
elementos, que a imagem do Idol coreano é tão singular em comparação com outros estilos.
Neste sentido, o K-Pop nos dá margem para um novo olhar sobre o mercado musical. A partir
dessa perspectiva, podemos pensar este gênero através de uma relação direta entre indústria, ídolo
e fã como um ciclo indispensável na cadeia de produção audiovisual.
Ainda que a discussão acerca dos valores éticos da construção de uma imagem idolatrável
mereça ser trazida à tona, o intuito deste artigo não é debater sobre tal questão, mas analisar como
a criação de uma persona em volta de um artista serve como elo entre o público consumidor e o
empresa produtora. A função do Idol no K-Pop opera em moldes diferentes de outros países.
Na Coreia, é esperado de um Idol não seja apenas um artista, mas sim um símbolo nacional
de perfeição, capaz de abarcar os outros “Ks” da cultura pop sul coreana como a K-beauty, K-food,
K-dramas e K-fashion13 dando coesão a todo esse universo da Hallyu que é tanto mercadológico,
quanto político e cultural. Assim, a criação da figura Idol e a consolidação dessa trindade: indústria,
ídolo e fã, extrapola as barreiras do entretenimento por si só, capaz de alterar toda uma dinâmica
social de como se vê e consome conteúdo.
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ASSERÇÕES E SUBJETIVIDADES:
REALIDADES FOTOGRÁFICAS EM ANDARILHO DE CAO GUIMARÃES
Tiago Mendes Alvarez 1
RESUMO: Cao Guimarães é fotógrafo, documentarista e artista plástico. Desde o final dos anos 80,
com exibição de suas obras em diversos museus e galerias, Guimarães procura incorporar dispositivos narrativos em seus trabalhos, se destacando pela forma de concepção e exposição de suas
imagens. Conectado diretamente à arte contemporânea e com o uso de novas tecnologias, sua produção se evidencia pela busca de hibridismos. Na produção cinematográfica, suas obras se destacam por um intenso processo de representação a partir do real, como também pelo uso contínuo
de artifícios de criação, transitando entre o cinema e as artes plásticas. Neste artigo, pretende-se
analisar e desvelar as asserções e subjetividades contidas na fotografia cinematográfica de Andarilho (2006), filme pelo qual Guimarães se debruça na construção quase infinita do espaço e do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: documentário; fotografia cinematográfica; dispositivos; subjetividades.

1

O dispositivo no documentário brasileiro – uma breve passagem

A produção de curtas-metragens no Brasil, até os anos 50, se caracterizou especialmente
pela revelação de aspectos voltados à sociedade, embora, até então, não tenha exercido a função de
cinema crítico. Na geração dos anos 50, através da realização fílmica no Cinema Novo, as produções
começam a ter mais significância, apontando como escopo central os problemas da sociedade brasileira.
No Brasil, essa forma de expressão toma força a partir dos anos 60, atravessando um contexto mais sociocultural, com tendências mais ideológicas e estéticas. Nesse período, um gênero
cinematográfico que se destaca nas produções artísticas é o cinema documentário. Desta forma,
muitas obras fílmicas deste período terão o enfoque voltado para a voz de outrem, um olhar que,
segundo o autor Jean-Claude Bernadet (1985), levaria o nome de “modelo sociológico”.
A produção do documentário brasileiro dos anos 60 e 70 se evidencia através do cinema
moderno. Destaca-se a voz over, o depoimento, o som direto, contendo uma forte carga lírica. A
proposição é o analfabetismo, a opinião pública, a voz do povo, a dicotomia entre burguês e o povo,
o “outro de classe”, centrados na relação entre o particular e o geral, de forma híbrida, com a proposta de “dar a voz” e interpretar situações sociais complexas, características do cinema direto nesse
período. Para Fernando Mascarello:
Em 1963, [...] Mario Ruspoli propôs o termo “cinema direto” para substituir o termo “cine1
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do Paraná - Campus de Curitiba II - FAP e professor do curso de técnico em Produção de Áudio e Vídeo no Colégio
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ma-verdade”, lançado por Edgar Morin em 1959, no decorrer do Primeiro Festival do Filme
Etnográfico de Florença, do qual era membro do júri. A terminologia de Ruspoli se impôs,
passando a reagrupar e designar as várias tendências, embora a de Morin, inspirada no Kino-pravda (cinema-verdade) de Vertov, não tenha caído em desuso, sendo a mais evocada, por
exemplo, numa cinematografia como a nossa dos anos 1960-1970. (MASCARELLO, 2006, p.
269).

De acordo com Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008), a recusa do que é “representativo” e o privilégio da afirmação de sujeitos singulares são dois traços marcantes de diferenciação entre o documentário contemporâneo brasileiro e o chamado moderno, em particular
aquele produzido no decorrer dos anos 60. Essa busca de uma nova forma de discurso se sintetiza, segundo Bernadet, a partir do “divisor de águas” Cabra marcado para morrer (1964/1984),
de Eduardo Coutinho. Por ter sido iniciado em 1964 e finalizado em 1984, o filme de Coutinho
envolve o cinema moderno dos anos 60 e 70 e o documentário das décadas de 80 e 90, contribuindo para formação do documentário contemporâneo brasileiro dos anos 90.
Com a desconstrução de algumas características do documentário direto, mas se apropriando de alguns aspectos deste, o documentário contemporâneo toma forma e apresenta novos discursos com dimensões mais líricas, atravessando fronteiras do campo tradicional documental. Alguns
trabalhos abarcam essa nova maneira de construção da imagem, como é o caso de Notícias de uma
guerra particular (1998), Ônibus 174 (2002) e Santo forte (1999), todos estes, com formatos narrativos que rompem com estruturas tradicionais do documentário.
De acordo com Lins e Mesquita, em Santo forte, por exemplo, Coutinho costuma definir
como “imagem pura”, planos em que não há pessoas falando, captando tempos vazios na narrativa.
Esse documentário inaugura um minimalismo estético que será a marca do diretor em filmes posteriores, instaurando uma forma de “dispositivo” onde o espectador assiste à diferentes formas de
construção, como o assincronismo entre imagem e som ou a ausência da narração over e de efeitos
sonoros. Para compreender melhor a ideia de dispositivo, trago aqui uma analogia à colocação
Bernadet, quando o mesmo realiza a análise ao documentário Congo (1972), de Arthur Omar:
[...] Assim como parece haver na faixa da imagem momentos aleatórios, como desenho dos
tubarões ou o coito de cachorrinhos, pode também haver elementos aleatórios ou simplesmente enganadores nos letreiros, sem que seja quebrada a aparência formal do saber. Essa
aparência pode fazer com que a linguagem trabalhe o vazio sem que percebamos. Não será
essa informação que podemos extrair do plano de feno? [...]. O feno, um fragmento banal do
que o sítio oferece à vista, algo sem nenhuma importância e nenhuma beleza, é magnificado
pelo rigor e segurança do insistente efeito ótico e pela música, a ponto de tornar solene um
monte de feno. (BERNADET, 1985, p. 97).

Para Lins e Mesquita, em Santo forte, Coutinho dá voz aos “sujeitos da experiência”. Sem a voz
over interpretativa e totalizadora do Cinema Novo, o diretor explora aspectos voltados à imagem
e ao som, criando uma ruptura na estrutura e no discurso fílmico. Essa nova forma de abordagem,
se transfere para outros documentários que exploram alguns elementos mais conceituais, como é o
caso de Janela da Alma (2002), onde o “olhar” envolve o documentário com imagens abstratas através de um discurso poético, ou através de Estamira (2006), onde o documentário se torna mais uma
espécie de “cinema conversa”, dialogando com a videoarte. Neste contexto, Nelson Freire (2004), de
João Moreira Salles, destaca-se por uma “poética do tempo”, por temporalidades raras, privilegian-
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do o plano-sequência com uma montagem atenta e sensível.
Apesar dessas novas abordagens, muitos documentários contemporâneos brasileiros ainda
mantém uma linha contínua em relação ao documentário direto, mantendo o foco no “outro de classe”. Nesse percurso documental, pode-se destacar dois filmes que rompem com essa barreira estrutural, e que, de certa forma, reintroduzem a questão do “dispositivo” como instrumento narrativo
no documentário: Um passaporte húngaro (2002), de Sandra Kogut e 33 (2003), de Kiko Goifman.
Segundo Lins e Mesquita:
A noção remete à criação, pelo realizador, de um artifício ou protocolo produtor de situações
a serem filmadas – o que nega diretamente a ideia de documentário como obra que “apreende” a essência de uma temática ou de uma realidade fixa e preexistente. Como nos filmes de
Goifman e Kogut, teríamos, nos filmes “de dispositivo”, a criação de uma “maquinação”, de
uma lógica, de um pensamento, que institui condições, regras, limites para que o filme aconteça. (LINS; MESQUITA, 2008, p. 56).

Através do “documentário dispositivo”, o hibridismo se torna latente, abrindo um campo extenso para que outras experimentações e maquinações possam ser executadas em prol de novas narrativas. Neste eixo-documentário, alguns diretores e diretoras se destacam por meio de produções
que hibridizam a criação documental, detendo em suas obras uma forte carga lírica e poética. Dentre
vários e várias artistas, destacam-se Carlos Nader, Lucas Bambozzi, Sandra Kogut e Cao Guimarães,
sendo este último, o cineasta escolhido para aprofundar esta análise.
2

Asserções subjetivas de Cao Guimarães

Cao Guimarães, além de documentarista, atua como fotógrafo e artista plástico. Seus trabalhos são repletos de hibridizações, envolvendo a arte contemporânea através do uso de novas
tecnologias, concebendo seus trabalhos a partir de discursos poéticos. Desde o final dos anos 80,
Guimarães vem exibindo seus trabalhos em diversos museus e galerias, procurando incorporar em
suas obras diversos “dispositivos”, e vem se destacando por sua ousadia na forma de construir e
expor seus trabalhos. No documentário, Guimarães evidencia seu discurso por meio de narrativas
líricas, expondo de forma inventiva, imagens e sons que reconfiguram o espaço-tempo.
Desta forma, vale destacar que o diretor vem se munindo de diversos dispositivos ao longo do seu processo criativo. Em seus trabalhos, evidencia-se, portanto, a longa duração de planos,
poucos movimentos de câmera, “tempos vazios”, assincronismos entre imagem e som, e, sobretudo,
abstrações fotográficas. Guimarães atua no cruzamento entre as artes plásticas e o cinema, corroborando com a ideia de uma “realidade fotográfica” apontada por Boris Kossoy (2002, p. 39). Ao
relatar sobre este assunto, Kossoy afirma que a realidade fotográfica é composta da realidade exterior (verdades explícitas) como também de uma realidade interior (segredos implícitos). À vista
disso, a realidade fotográfica torna-se uma realidade construída – uma forma de construção que
pode ser atribuída às imagens de Guimarães.
O documentário Rua de mão dupla (2004), por exemplo, é um filme concebido como videoinstalação, onde a proposta é uma experiência inusitada. Guimarães convida seis pessoas para trocarem
de casa por um período de 24 horas. Cada pessoa, equipada com uma câmera digital, poderia filmar a
casa do outro, de forma livre. Nesse processo, cada um tenta através de um relato elaborar a imagem
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do outro, da mesma maneira que um retrato falado. Para Lins e Mesquita (2008, p. 59), Guimarães
“imprime nesse filme um curioso deslocamento em relação às querelas em torno da ‘voz do outro’ ”
que perpassam a história do documentário, através de um gesto, à primeira vista pequeno: altera a
direção do que se solicita aos personagens, o que em grande parte dos documentários se dá por meio
de entrevistas.
Em Acidente (2006), o documentário não parte de um tema como forma normativa da tradição documental, mas se estabelece a partir de um poema elaborado a partir de nomes de vinte
cidades mineiras. Novamente o “dispositivo” se evidencia, guiando Guimarães e Lobato nos possíveis caminhos da proposta fílmica. Segundo Lins e Mesquita, o dispositivo-poema adquire um certo
poder sobre os cineastas, o controle sobre o documentário se inverte, pois não são os cineastas
que escolhem onde vão filmar, mas o poema, que cria um certo “aprisionamento” dos cineastas na
própria obra. Sobra assim, a liberdade de registro das cidades que abordam qualquer assunto, referente ao local determinado pelo poema.
De certa maneira, Guimarães extrapola nas relações que envolvem questões mais plásticas, com um “jogo” do contemplativo e do formal, com recortes da temporalidade por meio de uma
fotografia bem elaborada. Em O fim do sem fim (2001), Guimarães se propõe a mostrar o eminente
desaparecimento de certos ofícios e profissões no Brasil. O filme é realizado em dez Estados brasileiros, mostrando a resistência de pessoas diante das mudanças tecnológicas e culturais. A evolução
contemporânea se transforma em indagações dos indivíduos, debatendo a questão da finalidade e
o fim das coisas.
Em Otto – Eu sou um outro (1998), O sopro (2000) e Hypnosis (2001), as imagens se conectam
à videoarte explorando a “imagem conceitual”. Em Otto (2012), o diretor registra o processo de gravidez da própria companheira e o nascimento de seu filho, revelando, por meio de planos e falas
subjetivas, uma profunda transitoriedade onde o tempo das imagens e sons torna-se constante.
Dentre os inúmeros trabalhos, a sequência deste texto propõe uma análise aprofundada do
documentário Andarilho (2006), por entender que o caráter discursivo e o uso de dispositivos nesta
obra sintetizam os diversos processos de abstração do cineasta, tanto pelo aspecto da plasticidade
fotográfica e construção sonora de cada plano, como pelas dimensões líricas dadas à cada personagem.
2.1

Realidades fotográficas em Andarilho

Andarilho inicia o diálogo com o espectador quando o enquadramento é tomado pela imagem de Gaúcho (figura 1), um dos personagens do filme enquadrado em plano médio, envolto de um
matagal. Em seguida, o plano de uma rodovia toma o espaço da tela (figura 2), remetendo a um vazio,
reforçado pela música de O Grivo2. Com planos cadenciados, nostálgicos e minimalistas, imagens e
sons se dissolvem no tempo durante toda a construção da narrativa.

2

Grupo de música experimental de Belo Horizonte.
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Figura 1 (à esquerda) e Figura 2 (à direita).

Frames retirados do filme Andarilho.

Em outro espaço, percebe-se Nercino (figura 3), numa espécie de monólogo frente a câmera. Quase não se distingue o seu falar. Numa sequência, em que o foco está voltado para ele, o som
se transforma em imagem. Nercino olha de um lado para o outro, enquanto ouvimos em off o som
de uma tesoura, como se estivessem cortando o cabelo de alguém, o que nos faz lembrar da ideia do
“não ver”, remetendo às Histórias do não ver (2001)3 do próprio diretor. Na sequência, a câmera efetua um travelling chegando a enunciação, mostrando um plano em contraluz, tendo como resultado
apenas a silhueta de uma pessoa que corta o cabelo de outra (figura 4). O som, neste instante, é composto pelo ruído da tesoura, superposto à sonoridade dos automóveis que atravessam a rodovia.
Figura 3 (à esquerda) e Figura 4 (à direita).

Frames retirados do filme Andarilho.

Paulão é outro andarilho (figura 5), que empurra seu carrinho rodovia acima. Neste último
personagem, um dos planos mais intrigantes revelados no documentário: a estrada com caminhões
que desaparecem no horizonte, acompanhadas do efeito de aquecimento do asfalto refletido como
um espelho que se abstrai no infinito da paisagem (figura 6).
Figura 5 (à esquerda) e Figura 6 (à direita).

Frames retirados do filme Andarilho.

À vista disso, pode-se relacionar este plano às experimentações da videoarte Chot-del-Djerid (1979), de Bill Viola. Na ocasião, com efeito similar, Viola explora a deformação da imagem por
3
Entre 1996 e 1998 em diversas cidades do mundo, Cao Guimarães pediu para que pessoas lhe sequestrassem.
De olhos vendados e sem nenhuma informação sobre os lugares a que era levado, registrou suas impressões sensoriais
em fotografias “cegas”.
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meio da perspectiva do espaço, distorcendo figuras humanas que são abstraídas pelo efeito dado
pela temperatura do ambiente e pelo uso de uma lente teleobjetiva (figuras 7 e 8). Segundo Arlindo
Machado:
A título de exemplo, numa pequena localidade do Marrocos, Bill Viola realizou um trabalho com
câmera de vídeo denominado Chott-el-Djerid (1979), em que as figuras humanas, colocadas
ao fundo de uma paisagem desértica, perdem os seus contornos antropomórficos, fundem-se
umas nas outras, até resultar numa mancha despersonalizada. (MACHADO, 1990, p. 46).

Machado ainda aponta que, a imagem, por não ter sido captada por uma câmera de cinema,
se converteu em uma massa informal, numa paisagem semelhante às pinturas abstratas. Apesar do
vídeo não ter a mesma qualidade de captura, de certa forma, é a lente teleobjetiva utilizada por Viola,
agrupada ao recurso do uso de uma pequena profundidade de campo, e somada à temperatura, que
acabam proporcionando ao artista a captura de uma imagem distorcida. Em Andarilho, da mesma forma, e com as mesmas características, o plano que capta Paulão caminhando pela rodovia (figuras 9 e
10), adquire um efeito muito similar.
Figuras 7 e 8 (à esquerda) e Figuras 9 e 10 (à direita).

Frames retirados do vídeo Chott-el-Djerid e do filme Andarilho.

A sequência de imagens produzidas nas duas obras audiovisuais se utilizam basicamente dos
mesmos artifícios. Guimarães e Viola praticamente fotografam os mesmos assuntos com o mesmo
efeito na captura de automóveis que perpassam pela rodovia se diluindo no infinito. Essa comparação
faz com que o trabalho de Guimarães se conecte à experimentação e a inventividade contida na videoarte, onde planos de longa duração contém uma subjetividade desmedida. Ainda sobre este tema,
Lins e Mesquita apontam que:
Andarilho, [...] também parece almejar uma representação “contaminada”, no plano da imagem [...], com a presença marcante de longos e fixos planos-sequências, enquadramentos fotográficos precisos nos quais se insufla o tempo. Através deles, Cao extrai das estradas onde
vagam os andarilhos efetivas visões: imagens explicitamente objetivas [...] transformam-se
pouco a pouco, ganhando uma estranha subjetividade, a ponto de adquirirem caráter alucinatório que dissolve distinções. Objetivo e subjetivo, real e imaginário, ficção e documen-
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tário perdem o sentido em imagens à beira da abstração: caminhões e motos afundando na
imagem, plantas evanescentes, estradas fumegantes, seres em dissolução. (LINS; MESQUITA, 2008, p. 64).

As imagens dos três andarilhos perambulando nas vias do nordeste de Minas tem uma força visual tão grande, que de certa forma, “excluem” o cineasta do quadro, mesmo que o espectador
saiba da presença do diretor como agente na captação daquela “realidade”. Neste contexto, Fernão
Ramos (2000), afirma que:
De um modo mais preciso, podemos destacar uma etapa central na constituição desta imagem, mediada pela câmera, que é a tomada propriamente. [...] Podemos pensar em um “estar”
fenomenológico do sujeito que sustenta a câmera, como sendo marcado pela dimensão da
presença que traz em si este “estar”, próprio do ser humano. Dizemos “estar fenomenológico
do sujeito” pois a câmera possui essa potencialidade, acima de todas as outras, de significar
uma presença em ausência. (RAMOS, 2001, p. 8-9).

Essa presença em ausência manifesta-se pelo cuidado e precisão na composição visual, que
revela o prazer do autor na feitura, propondo ao espectador usufruir desse sentido. Esse prazer
decorre, em grande parte, da cinematografia, de uma fotografia que “exclui” o cineasta do quadro
participativo no documentário, como nas imagens captadas do personagem Gaúcho (figuras 11, 12,
13 e 14).
Figuras 11, 12, 13 e 14.

Frames retirados do filme Andarilho.

Esse modo construtivo de Guimarães, já vinha sendo utilizado em trabalhos anteriores como
em Rua de mão dupla (2004), e A alma do osso (2004), sendo explorado com mais amplitude em Andarilho. Somado a esse discurso, Lins e Mesquita acrescentam que:
[...] também conhecido como cinema direto: aspira à invisibilidade da filmagem, registrando
indivíduos reais como se a equipe não estivesse presente, retirando, na montagem, qualquer
indício de uma interação mais evidente com os personagens. De qualquer modo, todos eles se
atêm a trajetórias singulares, recusam tipificações e resgatam para o documentário brasileiro uma dimensão temporal praticamente inexistente nos filmes baseados apenas em entrevistas. (LINS; MESQUITA, 2008, p. 32-33).

Contendo investigações, inventividade, e com seu “olhar ativo”, Guimarães provoca um certo
ofuscamento das imagens, uma busca do objeto através do subjetivo, por meio de abstrações do real.
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Segundo Bernadet (1985, p. 64), “o real, enquanto considerado intocável, é um fetiche.” O ato de
filmar provoca a adulteração, uma mutação que deverá ser plenamente assumida a partir do momento em que a câmera captura as imagens. Para Bernadet, “o real não deve ser respeitado na sua
intocabilidade, mas deve ser transformado, pois o próprio filme coloca-se como agente de transformação.” (BERNADET, 1985, p. 64).
Com enquadramentos fixos, Guimarães transforma o que seriam apenas imagens objetivas
em “abstrações reais”, algo já explorado em filmes experimentais e videoinstalações que o artista
realiza desde o início dos anos 90, como o curta Otto – Eu sou um outro e Histórias do não ver, ou,
como os curtas Concerto para clorofila (2001) e Sin peso (2006), filmes mais marcados pela técnica
fotográfica. Para o espectador, os “efeitos fotográficos” criam indagações, subjetividades ou até o
estranhamento, que evoluem, como diria Lins e Mesquita, para uma certa representação “contaminada” no plano da imagem.
Em Andarilho, os resultados encontrados por Guimarães evidenciam inúmeros elementos
ou até microdiscursos que acompanham as personagens. Dentre as diversas tomadas, há uma cena
em que Gaúcho se encontra num posto de gasolina abandonado, balançando a cabeça sobre um
fragmento enferrujado (figuras 15, 16, 17 e 18). Sem que haja uma certa lógica para a captura da
imagem, o som, montado de forma criativa, define a reflexão do andarilho. Novamente, Guimarães
se apossa de dispositivos artísticos em que a imagem e o som acabam se tornando o tempo e o espaço na narrativa.
Figuras 15, 16, 17 e 18.

Frames retirados do filme Andarilho.

Em outro momento, extensamente poético, Guimarães apresenta um plano detalhe de
um grilo (figura 19) que tenta atravessar a estrada. Focado seletivamente pela câmera, o efeito
da lente faz com que o pequeno inseto torne-se isolado na imensidão do espaço. Na tentativa de
avançar na rodovia, um automóvel cruza o plano, deixando o espectador na incerteza da vivência
do pequeno animal (figura 20). Estes planos são seguidos pela sequência de planos abertos – um
deles do personagem Gaúcho (figura 21) que caminha pela estrada carregando um saco nas costas, e por outro, de uma estrada de chão em perspectiva (figura 22). Essa sequência de imagens,
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aparentemente sem sentido, reitera a ideia de tempo-espaço e da construção de realidades por
meio da fotografia. Com esse dialogismos de imagens, Guimarães associa os andarilhos àquele
pequeno inseto, seres vivos extremamente vulneráveis à situação que lhe foram impostas. Para
ambos, o que basta, é somente a sobrevivência.
Figura 19 (superior à esquerda) – Figura 20 (superior à direita)
Figura 21 (inferior à esquerda) – Figura 22 (inferior à direita)

Frames retirados do filme Andarilho.

Considerações finais
Cao Guimarães prioriza aspectos voltados ao indivíduo, fazendo referência ao documentário direto, ao “outro de classe” como aponta Bernadet (1985). Em contrapartida, Guimarães deixa de lado a história de vida e se preocupa diretamente com o “contar histórias”, evidenciando a
preocupação com o registro das falas, gestos, a relação do indivíduo com suas coisas e seu mundo.
Para Bernadet (1985, p.185-189), “os cineastas, colocam a questão do ‘outro’, o que não significa
demonstrar interesse pelos outros, mas que implica que o outro seja suspeito, isto é, fonte de um
discurso, centro do mundo ou centro de um mundo”. Bernadet ainda aponta que, dentro da linguagem documental, existem três elementos principais: “deixar de acreditar no cinema documentário
como reprodução do real”, torná-lo como discurso e exacerbá-lo enquanto tal; “quebrar o fluxo da
montagem audiovisual” e “desenvolver uma linguagem baseada no fragmento e na justaposição”;
opor-se a univocidade e trabalhar sobre a ambiguidade.
No entanto, em Andarilho, Cao Guimarães se adapta por meio de “dispositivos” para registrar
não só o indivíduo, mas também a busca de uma dimensão mais plástica ao seu trabalho, revelando
uma “imagem pura”, expressando texturas, cores e efeitos. A experimentação formal e a linguagem,
voltadas a procedimentos ligados à arte contemporânea, junto ao relacionamento com o “outro”, aspecto da tradição documental, são elementos que se evidenciam neste documentário. A convergência
caracteriza não só a criação de uma nova proposta documental, mas evidencia asserções do real através
de artifícios diversos na construção da imagem. Toda essa relação poética torna-se possível através da
bela montagem, efetuada pelo diretor. Ainda assim, durante o percurso documental, Guimarães está
sujeito ao acaso, como acontece, em determinado momento, em que Gaúcho se encontra com Paulão.
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A relação estabelecida entre eles acaba acidentalmente tornando-se “real” e nesse instante, suas relações se fortalecem através da montagem bem executada.
Supostamente, pressupõe-se que Guimarães, ao longo de seus trabalhos, venha se “apossado” de uma teoria, transposta por Nam June Paik 4 (1963, citado por Machado et al. 1990, p. 131),
em que define uma diferença entre o “cinema de Godard” e o vídeo: “No vídeo não existe verdade,
porque nele não há ‘real’”. Para Paik, tudo se conecta à invenção, “a partir de um entrelaçamento
eletrônico artificialmente produzido. [...] Não é a imagem que interessa, mas a fabricação da imagem”. (PAIK, 1963, apud MACHADO et al., 1990). Para Ricardo Sardenberg, “em Andarilho, o espaço
parece ser maior que o tempo, o que em si é um paradoxo, pois aquele é senão uma parte deste”. Sardenberg também destaca o papel do som nos filmes de Guimarães, apontando em Andarilho o design
sonoro como forma metafórica, e por ter “a função de espaço, no sentido amplo da palavra, ou seja,
não o espaço da imagem, mas da memória, o que vale dizer do tempo”.
Por fim, Andarilho compartilha um viés poético em relação ao mundo e as coisas, trata da
inventividade através de espaços comuns entre o universo dos andarilhos e amplia os diversos processos desenvolvidos no documentário na contemporaneidade. Nesta obra, como uma forma de
síntese de trabalhos anteriores, Cao Guimarães amplia os diversos dispositivos construídos previamente, e, por meio de imagens e sons, faz com que o espectador contemple narrativas do ver e do
não ver, do explícito e do implícito, de realidades e abstrações que reconfiguram o tempo e o espaço.
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O (RE) NASCIMENTO DE VÊNUS:
TRANSMÍDIA E RELEITURAS DE UM ÍCONE
Helio Ricardo Sauthier1

RESUMO: O estudo propõe uma análise das transcriações contemporâneas de um dos ícones do
Renascimento, O Nascimento de Vênus (1483), obra pictórica de Sandro Botticelli, a partir da suas
(re) leituras no cinema, na moda e na publicidade. Para subsidiar a análise, lançarei mão da noção de
imaginário (Jean-Jacques Wunenburger, 2007), da noção de intericonicidade e memória discursiva
nos estudos discursivos (Jean-Jacques Courtine, 2013), e da discussão sobre processos e poéticas
da transmídia (Lucia Santaella, 2018), para investigar e refletir sobre o desdobramento da produção
narrativa de uma mídia a outra deste ícone da pintura renascentista. Espera-se, com este estudo,
contribuir para a discussão a respeito da pluralidade que compõe os produtos resultantes da
realidade transmídia.
PALAVRAS-CHAVE: Transmídia; Intericonicidade; Convergências midiáticas.

1. A MEMÓRIA DISCURSIVA E A INTERICONICIDADE
O Nascimento de Vênus (Fig. 1), obra de Sandro Botticelli produzida entre 1483 e 1484, é um
dos ícones da pintura renascentista que recebeu inúmeras releituras nas artes visuais, no cinema, na
moda e na publicidade.

Neste estudo, trarei alguns exemplos destas releituras para colocar em diálogo com os
conceitos da Análise de Discurso Francesa (AD) - discurso, intericonicidade e memória discursiva bem como com os conceitos de imaginário e transmídia, para discutir sobre a potência expansionista
da narrativa.
Entenderei, portanto, a obra enquanto um discurso imagético que possibilita novas interpretações à luz da contemporaneidade, que, em sua imensa rede de dispositivos comunicacionais,
permitem que os discursos interajam e nos interpelem em contextos diversos de enunciação que se
entrelaçam e formam o complexo tecido do imaginário.
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FIGURA 1 – O NASCIMENTO DE VÊNUS – SANDRO BOTTICELLI (1483-1484)

Mas o que é discurso? Conforme bem explicita Brandão (2012), discurso é toda a atividade
comunicativa entre interlocutores onde se produzem sentidos pela interação entre os falantes,
situados em um dado tempo e em uma dada cultura da qual aparecem os discursos. Na perspectiva
de Foucault (2009), a Análise de Discurso problematiza a frágil simplificação de se atribuir sentido às
palavras, aos símbolos ou às imagens, tendo como fundamento apenas o seu conteúdo estrutural
e sua relação referencial com o mundo. A AD é considerada pelo autor mediante quatro forças:
“inscrição histórica das coisas ditas; o discurso enquanto prática; a materialidade dos enunciados e
a constituição de sujeitos determinada pela prática discursiva.”
(...) o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade
e uma língua, o intrincamento entre o léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio
de exemplos precisos que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas e destacar-se um conjunto de regras
próprias da prática discursiva (FOUCAULT, 2009, p. 54).

A virada nos estudos linguísticos nos anos de 1960 possibilitou abordagens que consideram
os elementos contextuais e uma concepção dialógica da linguagem que leva em conta o fato de que
todo enunciado surge em resposta a outros (dialogia) e que esta trama dialógica na qual está inserida todo enunciado faz parte das condições de produção de seus sentidos. Estas concepções dialógico-discursivas de linguagem, têm, inicialmente, seu corpo de análise textos verbais, mas as reflexões
logo se expandem para todas as formas de linguagem, tendo profundas repercussões também no
campo das linguagens visuais e audiovisuais dentro de uma perspectiva semiológica2. É este aspecto
expansivo da AD que me interessa particularmente neste estudo, uma vez que abarcará os campos
das artes visuais, do cinema, da moda e da publicidade.
Na análise de discurso imagético, Jean-Jacques Courtine (2013, p. 156) pergunta por que
algumas imagens são tão difundidas enquanto outras são rarefeitas? Segundo o autor:
2

Os estudos de Roland Barthes e Christian Metz, por exemplo.
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existem imagens embaixo destas imagens: na escolha de seus temas, na apresentação destes
em quadros, na construção de um olhar pelos enquadramentos e pelas montagens que elas
operam, na lógica do discurso que as ordena implicitamente em sequências, elas repetem o
mais frequentemente, sem sabê-lo, em outras imagens (COURTINE, 2013, p. 156).

Courtine (2013) cunhou o conceito de memória discursiva na AD para apontar a historicidade
das imagens nos seus aspectos formais enquanto agentes da repetição de discursos. Juntamente
com Foucault (noção de formação e prática discursiva) e Pêcheaux (noção de interdiscurso), mobiliza
os estudos da AD, no entendimento de que a memória discursiva concerne à existência histórica de
enunciados anteriores de práticas discursivas diversas. Tais colocações possibilitaram o estudo do
funcionamento discursivo das imagens, transpondo os limites dos modelos linguísticos, bem como a
noção de intericonicidade que consiste na” rede de reminiscências pessoais e de memórias coletivas
que religam as imagens umas às outras” (COURTINE, 2013, p. 157). Sobre o termo, o autor explicita
em entrevista concedida ao pesquisador Milanez (2006):
(...) a intericonicidade supõe as relações das imagens exteriores ao sujeito como quando uma
imagem pode ser inscrita em uma série de imagens, uma genealogia como enunciado em uma
rede de formulação, segundo Foucault. Mas isso supõe também levar em consideração todos
os catálogos de memória da imagem de um indivíduo. (apud MILANEZ, 2006, p. 169).

2. IMAGINÁRIO

O que abarca o imaginário constitui um extenso campo de saberes dos quais fazem parte
as concepções pré-científicas, a ficção científica, as crenças religiosas, as produções artísticas que
engendram outras realidades, as ficções políticas, os estereótipos e os preconceitos sociais. A partir,
especialmente de meados do século XX, o estudo das produções imagéticas, suas propriedades
e seus efeitos, constitui o escopo do imaginário que abarca o real e o simbólico implicando uma
emancipação com referência a uma determinação literal. Wunenburger (2007) denomina o
imaginário:

um conjunto de produções, mentais ou materializadas em obras, com base em imagens
visuais (quadro, desenho, fotografia,) e linguísticas (metáfora, símbolo, relato), formando
conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido de um ajuste
de sentidos próprios e figurados (WUNENBURGER, 2007, p. 11).

Este conjunto, portanto, comporta tanto uma vertente representativa (verbalizada), quanto
uma vertente emocional (afetiva que toca o sujeito), e a constituição de um imaginário pela formação
de conjuntos de imagens e narrativas coerentes e que produz um sentido diverso do local ou do
momento. De modo que o imaginário pode ser descrito tanto literalmente (temas, motivos), quanto
pelos processos interpretativos, uma vez que as imagens costumam portar mais de um sentido. Bem
como o mito, o imaginário desloca o conteúdo de um discurso por meio de fabulações que restituem
metas e intenções. Estudar o imaginário, requer, desse modo, entender as imagens-textos em sua
dinâmica criativa e riqueza semântica, possibilitando inúmeras interpretações das complexas
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representações na vida prática, individual e coletiva.
Os estudos do imaginário oscilam entre duas principais concepções, um sistema estático
fechado e um sistema dinâmico aberto. O primeiro designa o conjunto estático dos conteúdos
produzidos por uma imaginação (faculdade) que, por processos repetitivos, formam memórias
que constituirão determinado imaginário tecido de imagens passivas e neutras destituídas de
verdade. O segundo, denominado de concepção ampliada, constitui os agrupamentos de imagens
dotadas de um princípio de auto-organização conferindo um autopoiética, permitindo entender o
imaginário como um processo dinâmico, passível de recriações. Esta concepção é que me interessa
neste estudo, pois valoriza a capacidade das imagens de viverem por si e suscitarem novos efeitos,
recombinações e sentidos. Tal concepção, vinculada aos estudos pós-modernos, desvincula o sujeito
como autor de suas representações, por meio dos jogos possíveis de recombinação das imagens que
são possibilidades de representações dotadas de uma energia de transformação e de potências de
(re) significação. É nesse sentido, que Durand (2004) salienta que o imaginário deve sua eficácia
a uma ligação entre estruturas de conjuntos isomorfos e significações simbólicas reguladas por
esquemas, arquétipos e símbolos.
Tendo visto os conceitos da AD, discurso, intericonidade e memória discursiva, bem como
o conceito de imaginário, trarei a seguir o conceito de transmídia, para então refletir sobre as
releituras, em perspectiva discursiva, de O Nascimento de Vênus na contemporaneidade.

3. TRANSMÍDIA E O PODER EXPANSIONISTA DA NARRATIVA

Segundo Geoffrey Long, em entrevista concedida a Tavares (2009), transmídia significa qualquer coisa que se move de uma mídia a outra. O que se move, na verdade, é o conteúdo, a informação. Santaella (2018, p.75) afirma que o que transita pelas mídias é a linguagem, “que também pode
ser definida como texto, quando o significado de texto não se restringe ao apetite pelo verbal e é
levado suficientemente longe de modo a recobrir os mais variados sistemas semióticos”.
Segundo a autora, a palavra transmídia aparece, via de regra, associada ao termo narrativa,
tomado como uma tradução de storytelling (contar história). Massarolo (2008), afirma que a narrativa transmídia é caracterizada pelo desdobramento de histórias nas múltiplas plataformas de
mídia, respeitando-se os princípios de canonicidade, coesão e coerência do mundo criado. Scolari
(2015), por sua vez, denomina a narrativa transmídia “como uma estrutura particular de narrativa
que se expande através de diferentes linguagens (verbal, icônica, etc.) e mídias (cinema, quadrinhos,
televisão, videogrames, etc.)”
No entanto, não se trata apenas de repetir ou reproduzir a mesma história de uma mídia para
outra, mas de esgarçar fios narrativos que permitem tanto a expansão da narrativa, quanto estabelecer uma conexão com um cânone mestre.
Tomando, portanto, O Nascimento de Vênus como cânone mestre, trarei a seguir as releituras
deste ícone em diferentes sistemas de signos e tipos de discursos, entendendo que um sistema de
signos auxilia a compreender outros.
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4. RELEITURAS DE UM ÍCONE

“
FIGURA 2 - DREAM OF VENUS PAVILION – SALVADOR DALI (1939)
O pavilhão Dream Of Venus foi uma interpretação surrealista de Salvador Dali, exposto durante uma feira de Nova
York em 1939. O pavilhão trazia todo o tipo de excentricidades típicas de Dalí e foi realizado a convite do arquiteto e
artista Ian Woodner

FIGURA 3 - BOTTICCELI GIRL – PAUL HIMMEL (1955)
Fotografia da dançarina Patricia McBride realizada no verão de 1955 pelo fotógrafo Paul Himmel, aludindo a postura
icônica da Vênus de Botticelli
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FIGURA 4 - DOCTOR NO – TERENCE YOUNG (1962)
Cena icônica em que Ursula Andrews encarna uma releitura da deusa do amor em O Satânico Dr. No, filme da franquia
de James Bond dirigido por Terence Young

FIGURA 5 - CAMOUFLAGE BOTICCELI - NAISSENCE DE VENUS III - ALAIN JACQUET (1964)
Obra do artista francês representante da figuração Nouvelle ou narrativa figurativa e vinculado ao movimento
americano de pop art

FIGURA 6 - O NASCIMENTO DE VÊNUS – ANDY WARHOL (1984)
Releitura pop realizada por Andy Warhol
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FIGURA 7 - GOD, EARTH AND HEAVEN - LOS ANGELES - JOEL PETER WITKIN (1988)
O fotógrafo norte-americano Joel Peter Witkin subverte o gênero da Vênus, ao retratá-la
como uma deusa transgênero

FIGURA 8 - AS AVENTURAS DO BARÃO DE MUNCHAUSEN - TERRY GILLIAM (1988)
A visão do cineasta inglês Terry Gillian para o Nascimento de Vênus
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FIGURA 9 - VENUS AFTER BOTICCELI – YIN XIN (2008)
A artista chinesa Yin Xin é realizou várias reintepretações de grandes ícones da arte occidental buscando transcender
raças e religiões

FIGURA 10 - O RENASCIMENTO DE VÊNUS – DAVID LACHAPELLE (2009)
O fotógrafo americano de moda David LaChapelle reinterpreta o mito de Vênus no século XXI
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FIGURA 11 - O NASCIMENTO DE VÊNUS – TOMOKO NAGAO (2014)
Representante do movimento italiano Micropop, a artista japonesa Tomoko Nagao, realiza obras estilizadas
misturando imagens de publicidade em suas criações

FIGURA 12 - ELLE BRASIL – FOTO DE MARIANA MALTONI (2017)
A modelo transgênero Lea T estampou a capa da revista Elle Brasil

CONSIDERAÇÕES
As referências iconográficas às representações da Vênus de Botticelli constituem citações
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que se configuram como um diálogo entre determinadas vozes ou discursos que as tornam explícitas,
se repetindo e se alternando enquanto transcodifica e traduz esses discursos ao longo do tempo e
das variações culturais que permitem tanto o (re)aparecimento quanto a (re)visão dos discursos.
Os discursos atuam por séries regulares e distintas de acontecimentos marcados pela
materialidade e são construídos por enunciados que produzem sentidos pela interação dialógica
num dado tempo e numa dada cultura; materializam ideologias e processos de significação, ao
possibilitarem o reconhecer e o rememorar, por meio do reaparecimento de imagens, da memória
discursiva e da intericonicidade, que consiste na rede de reminiscências e memórias coletivas que
religam as imagens umas às outras. A tecnologia e a proliferação dos canais de difusão de mídias
potencializam a polifonia discursiva nos processos e poéticas da transmídia que, por sua vez, é
caracterizada pela expansão da narrativa, especialmente para formas de cultura inteiramente novas.
Botticelli transpôs a narrativa do mito grego do nascimento de Vênus para o discurso visual
durante o Renascimento, a partir do poema neoplatônico de Poliziano que, por sua vez, inspirouse nos poetas Hesíodo e Homero. Algumas releituras deste ícone renascentista produzidas nos
séculos XX e XXI podem ser consideradas transmídias, na medida em que expandem a narrativa para
mídias contemporâneas, propondo reflexões sobre gênero e sobre os cânones da beleza feminina,
permitindo que os discursos sejam (re)vistos.
Constituem exemplos de imagens dotadas de um princípio de auto-organização que
permitem entender o imaginário como um processo dinâmico composto por discursos múltiplos
que são reinterpretados e reatualizados de acordo com a cultura e as condições de produção. Como
afirmou Foucault (1999), “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento à sua volta”.
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QUANDO A PEDAGOGIA DA UBIQUIDADE FAZ UM CORPO VÍDEO[DANÇAR]: PROCESSO DE
[TRANS]CRIAÇÃO DE SPECTRAL (2020)
Cristiane Wosniak 1
Helen de Aguiar2
Juliana Virtuoso3
RESUMO: Esta comunicação se propõe a refletir sobre a interdisciplinaridade que envolve pesquisa
e criação em dança a partir de alguns pressupostos da pedagogia da ubiquidade. A discussão é ancorada em um corpus audiovisual disponível em plataforma digital: Spectral (2020)4. A obra videodançante resulta da [trans]criação ou tradução intersemiótica para a tela, a partir de uma coreografia
pensada para a presença cênica tridimensional. Na passagem de um medium para outro o sistema
de códigos se altera em virtude da matriz audiovisual sobreposta à dança. Para refletir sobre a presença necessária dos dispositivos ubíquos na atualidade e que interferem nos processos de educação nas artes do corpo, assim como nos processos de criação em dança com mediação tecnológica,
trazemos para esta pesquisa os conceitos de ubiquidade, tradução e [trans]criação. Os dois tipos
de linguagens ou signagens aqui presentes, permitem que entendamos as configurações e formas
do universo da Educação, das Artes e das Comunicações em suas estruturas de significação e em
convergência intermidiática.
Palavra-chave: videodança; [trans]criação; audiovisualidade contemporânea.

PRELÚDIO
Uma bailarina percorre o espaço cênico – palco do teatro – em uma lenta caminhada.
Seus braços se movem como asas de um pássaro. Seu tronco desenha movimentos ondulantes,
retorcidos, e suas mãos crispadas, em determinado momento da coreografia, enlaçam seu próprio
pescoço num gesto simbólico de sufocamento. A busca por um clima fantasmagórico faz-se presente
tanto nos movimentos quanto na interpretação e na cena como um todo. Observamos à distância,
frontalmente ao palco e sentados confortavelmente em poltronas estofadas, as dimensões da caixa
preta do teatro, a utilização de recursos sígnicos/evocativos tais como um figurino, a transparência
e projeção de sombras no ciclorama, ocasionadas por refletores cuidadosamente posicionados
nas diagonais do palco o que acaba por multiplicar os contornos do corpo e dos movimentos da
personagem em cena. A trilha sonora é lúgubre e traz sussurros incompreensíveis.
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yahoo.com.br
2
Mestre em Educação (UFPR). Coreógrafa e bailarina da Téssera Companhia de Dança da UFPR. E-mail:
helencristianeaguiar@yahoo.com.br
3
Especialista em Artes e Ensino das Artes (Unespar/FAP). Coreógrafa e bailarina da Téssera Companhia de
Dança da UFPR. E-mail: juvirtuoso@hotmail.com
4
Link para acesso à obra: https://www.instagram.com/tv/CI_DJMvpP4l/?utm_medium=copy_link
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O que acabamos de descrever é uma reflexão sobre o corpo dançante como uma categoria
discursiva. No teatro (palco) o/a espectador/a encontra um corpo cênico, em um espaço-ambiente
tridimensional. O movimento é visualizado a partir de um ponto de vista a depender da posição
deste/a espectador/a na sala de espetáculo.
Inserida neste contexto, a coreografia solo Spectral, elaborada pela coreógrafa Helen de
Aguiar para a bailarina Juliana Virtuoso da Téssera Companhia de Dança da UFPR, entre abril e
agosto de 2019, teve sua estreia – presentificada cenicamente – em 20 de setembro do mesmo ano.
Inspirada na obra de Edgar Alan Poe, a obra apresenta o seguinte release: “Ser oscilante pronunciador
da morte. Mulher sóbria. Ave sombria. Lenore transtornada em corvo.”5 Durante o processo de criação/
composição coreográfica foram explorados conceitos como o de desdobramento, juntando a ideia
de asas com a contraposição entre voar, fluir e presentificar-se enquanto ser mulher (figura 01); o de
dualidade, entre estar em vida ou não, entre assombração anunciada ou saudade imaginada.

Figura 1 – Processo de Criação/Ensaio da Obra Spectral (2019) – estúdio de dança
Fonte: Fotografia de Christian Alves (acervo da Téssera Companhia de Dança da UFPR)

Lenore (1843) é um poema que discorre sobre a morte e, na coreografia, ‘transtornada’ em
(O) Corvo (1845), o anunciador da eterna lembrança da perda da amada é o próprio fantasma da
recordação. Deste modo, a coreografia foi construída tanto por abstração dos movimentos da
ave/corvo, asas, caminhadas, ondulações de corpo, como por referências subjetivas à morte da
personagem Lenore, como o gesto de enlaçar as mãos em torno do pescoço, sugerindo enforcamento
ou equilibrar-se como na beira de um abismo. Recursos cênicos (luz, figurino, fumaça, linóleo e
cortinas pretas) realçaram aspectos sígnicos inerentes à presença orgânica do corpo performativo
(figura 2).

5
O release foi extraído do Programa da Téssera Companhia de Dança da UFPR – Espetáculo ‘Sete’ [20 a 22 de
setembro de 2019], p. 2.
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Figura 2 – Obra Spectral (2019) – Espetáculo no Teatro da Reitoria da UFPR
Fonte: Fotografia de Christian Alves (acervo da Téssera Companhia de Dança da UFPR)

Embora a personagem esteja definida, não há uma estrutura narrativa na coreografia. O que
há, é uma situação que vai se desenhando e o conflito se resolvendo. A densidade dos movimentos
exige despejar no corpo uma quantidade de energia imensa durante todo o percurso da obra (início/
meio/fim). Os movimentos sofisticados tecnicamente, de difícil realização e não convencionais em
conjunto com soluções espaciais complexas, agem como ignição interpretativa. A obra ‘pede’ um
controle corporal de alta carga, com espaços longos a serem alcançados, o que gera um esgotamento/
fadiga muscular que proporciona uma reverberação física na representação do espírito transtornado
da personagem.
Nesta performance de Spectral (2019) pode-se inferir que se trata de uma experiência aberta,
estética e semiótica. Como sistema de informação e mensagem múltipla (sobreposição de canais
simultâneos, mensagem que chega ao receptor por meio de canais diversos: audição, visão, tato
– ou áudio-hapticovisual), antes de conter mensagem, o corpo que dança será considerado como
a própria mensagem ou forma, como “grupo de elementos de percepção extraídos de repertórios
determinados e com uma estrutura certa” (COELHO NETTO, 2003, p. 152). Em outras palavras, a
dança tem o seu sentido acoplado ao próprio corpo movente em sua dimensão expressiva. Ao dançar,
o corpo transmite enunciados, discursos, comunica-se. Tais enunciados gestuais e corporificados
ganham sentido a partir das leituras do/a espectador/a associados ou não a enunciados verbais.
I ATO
Em março de 2020 a Téssera Companhia de Dança, envolta no contexto pandêmico mundial

568

pelo novo coronavírus, cessou suas atividades presenciais – aulas, processos de criação, ensaios e
apresentações artísticas – em decorrência dos protocolos de isolamento social. Com o passar do
tempo/meses e da necessidade de continuar o isolamento social, a Companhia se manteve ativa
encontrando-se regularmente por meio da mediação tecnológica. A complexidade da situação
levou o coletivo e reformular sua arte/dança a partir da [re]leitura, [trans]criação ou traduções
intersemióticas de suas obras, adaptando-as, para um cenário tecnocultural; para as novas
possibilidades de um palco/tela digital. Ocorre uma clara tentativa de propor uma nova configuração
para o corpo que dança em mediação e, neste caso, “a matéria corpo e sua ação cognitiva figuram
as habilidades dos sentidos humanos propiciados pelas novas tecnologias, que potencializam a
competência orgânica corporal” (GARCIA, 2005, p. 17). Potencializar não é substituir. Potencializar
é reverberar modos de operacionalizar a existência de um corpo que dança – agora não mais
presencialmente no palco tridimensional – em plataformas digitais. Entra em cena a pedagogia da
ubiquidade.
Segundo Cristiane Wosniak (2020, p. 429) “o contexto sociocultural em que estamos imersos
de forma irreversível graças ao desenvolvimento tecnológico decorrente da era digital vem nos
transformando em seres ubíquos.”
Por ubiquidade, Lúcia Santaella (2010; 2013) entende o “atributo ou estado de algo ou
alguém que se define pelo poder de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo […] potencializado
pela portabilidade conectada, disseminada por toda parte” (SANTAELLA, 2013, p. 128).
Em função do contexto pandêmico, do isolamento social e a necessidade exacerbada de
hiperconexão e da portabilidade móvel, anunciada pelos smartphones e por artefatos digitais similares,
designados por Santaella (2013; 2007) como “equipamentos periféricos”, é possível vislumbrar o
surgimento de uma nova corporeidade mediada por dispositivos digitais. A era da ubiquidade acaba
por criar espaços e tempos de fruição mais fluidos, dispersos e rizomáticos, não apenas nas redes de
comunicação, mas também nos próprios deslocamentos efetuados pelos sujeitos contemporâneos
em suas conexões permanentes com essas extensões tecnológicas – aparelhos de telefonia celular
com câmeras filmadoras e aplicativos de edição –, que impactam as suas relações com ambientes
profissionais, paisagens urbanas, formas de lazer, serviços online, consumo [de videodança, por
exemplo], e com os corpos/mentes que interagem entre si mediados pelas redes sociais.
Como se daria, portanto, a passagem das obras coreográficas da Téssera Companhia de Dança
da UFPR para os espaços digitais? Como Spectral se [trans]formou em videodança, neste contexto?
Quais foram os processos de [trans]criação que operaram nesta mudança de paradigma corporal/
presencial/digital?
II ATO
Antes de refletirmos sobre os processos de [trans]criação e tradução de um sistema de
signos para outro, apresentaremos alguns aspectos da videodança – um dos objetos empíricos desta
investigação. Na videodança o/a espectador/a reflete sobre o espaço bidimensional a partir dos
pontos de vista do olhar da câmera que registra os movimentos: o espaço adquire inconsistência
desconstruída (pelos vários planos, ângulos e tomadas) e o tempo adquire descontinuidade (pelo
trabalho de cortes e edição). Coloca-se em cena uma nova realidade corpórea dançante a ser
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repensada. O corpo é medium/signo.
Um signo, uma vez colocado no mundo entra em cadeia contínua e evolui, replica-se em
outros meios e se contamina com a tecnologia circundante. As linguagens se amplificam pela
contaminação e hibridação. Neste caso, o corpo medium não veicula apenas a mensagem: o corpo
medium é a mensagem (MCLUHAN, 2003).
Admitimos que o corpo é mídia primária nos processos de comunicação, cuja capacidade de
reconfigurar e dialogar com as informações define tanto sua forma quanto os seus elos de conexão
durante tal processo. Quando o corpo em movimento dialoga com o vídeo – videodança – a operação semiósica se exponencia e reverbera, enquanto todo o ‘sistema dança’ ganha informação e novos espaços e tempos de produção e consumo. Desta forma, além de se tornar um amplo campo de
experiências interdisciplinares em dança com mediação tecnológica a videodança, hoje, acaba por
gerar um outro lugar de debate nos processos de criação artística.
Beatriz Cerbino e Leandro Mendonça em seu texto Coreografia, corpo e vídeo: apontamentos
para uma discussão (2012) afirmam que tanto o corpo, quanto o movimento, quando mediados pela
tela do vídeo são ressignificados. Nesta instância, nem o corpo em movimento e nem a captura do
movimento ou a sua posterior edição, podem mais ser pensados em separado. Nas palavras dos
autores:
mais do que a transposição da dança para vídeo e/ou cinema, pode-se pensar em uma hibridação, e, por isso mesmo, um trânsito entre identidades flutuantes e imprecisas. uma instabilidade que, longe de gerar indefinições estéreis, leva a uma escritura do movimento mais
ampla e não normatizada, em que o corpo transborda sua própria imagem e redimensiona a
relação espaço-tempo linear encontrada no palco (CERBINO; MENDONÇA, 2012, p. 163).

A interdisciplinaridade é uma tônica cada vez mais presente em criações artísticas contemporâneas, sobretudo na área da Dança. O universo da comunicação audiovisual com suas mediações simbólicas povoa os processos de pesquisa em dança, fazendo conversar natureza e cultura:
o corpo e o ambiente em que este está inserido transferem informação entre si e se ‘contaminam’
com as linguagens subjacentes. Dança e vídeo se contaminam em seus sistemas de códigos e signos.
É neste sentido que esta investigação entende linguagem, enquanto “característica dos
processos de cognição humana e da elaboração da capacidade de comunicação por transmissão de
informações culturais” (DENNETT, 1998, p. 386). Os variados tipos de linguagem permitem que entendamos as configurações e formas do mundo e suas estruturas de significação, cada uma delas
possuindo um arsenal de códigos e regras e se constituindo num sistema. Um sistema, neste caso,
tecnocultural.
A promoção da comunicação entre a linguagem do vídeo e a linguagem da dança, neste
estudo, é abordada por meio da Tradução Intersemiótica (PLAZA, 2003) e dos processos de
Transcriação (CAMPOS, 2011), teorias que foram selecionadas para entender o processo de
‘passagem transformativa’ de um elemento em outro: de uma linguagem para outra linguagem. O
que se ganha e o que se perde com a tradução e/ou [trans]criação?
Júlio Plaza em sua obra Tradução Intersemiótica (2003), assegura o encontro de fundamentos
que podem nortear a análise dos processos e mecanismos de tensão a serem desvendados durante a
pesquisa de uma escritura de dança transformada em videodança. O autor se depara com a questão
da criação no que diz respeito à tradução, atestando que, ao criar, o/a autor/a [coreógrafo/a] está
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modificando constantemente as relações de dominância de três tempos: o passado-ícone, como
‘linguagem’ original, possibilidade a ser traduzida [entende-se aqui a coreografia Spectralperformada
pela bailarina Juliana Virtuoso em 2019]; o presente-índice, como tensão criativo-tradutora, como
momento operacional [o ato de digitalizar e editar o corpo/dança de Juliana Virtuoso dançando
Spectral em um estúdio de gravação] e o futuro-símbolo [a leitura semiótica e aberta feita por
espectadores/as] da obra [vídeo]dançante.
Nesta medida, entende-se a Tradução Intersemiótica como uma prática crítico-criativa.
Traduzir é codificar e desvendar os meios de produção e reprodução infinita dos signos em outros
signos, diferentes dos originais, como metacriação, como síntese, como diálogo aberto, ou, seja:
“como pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcriação de formas” (PLAZA,
2003, p. 14).
De acordo com Haroldo de Campos em sua obra Da transcriação poética e semiótica da
operação tradutora (2011), a tradução de textos/obras artísticas será sempre recriação, transcriação
ou criação paralela com uma certa autonomia, porém conectada de alguma forma à obra original.
Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo que forma, [...], a iconicidade do signo
estético, entendido por ‘signo icônico’ aquele ‘que é de certa maneira similar àquilo que ele
denota’ (CAMPOS, 2011, p. 34).

Por seu caráter de transmutação de signo em signo, qualquer pensamento é necessariamente
tradução. Nos casos de tradução estética (corpo/dança gerando videodança), a função poética da
operação se exponencia. Assim, “um signo traduz o outro não para completá-lo, mas para reverberálo, para criar com ele uma ressonância” (PLAZA, 2003, p. 27 – grifo nosso) o que se constitui em um
princípio fundamental para as operações de tradução estética.
Nas palavras de Campos (2013, p. 47) ao pensar em tradução estética, o que ocorre nas artes
é uma passagem, uma “transposição criativa, operacionalmente distinta da tradução propriamente
dita.”
Organizando-se ou estruturando-se por parataxe, própria dos discursos não-verbais, a
videodança elaborada a partir da obra coreográfica Spectral é um sistema de signos, um medium,
ou parafraseando Décio Pignatari (1995), uma “signagem”, sendo assim, ele afirma e nega o medium
original ao mesmo tempo. Uma importante questão a ser abordada é a tridimensionalidade inerente
à apresentação da dança e a sua visão bidimensional na tela. Não se pode deixar de mencionar o
processo de tradução-codificação-decodificação do movimento efetuada pela câmera e por quem
a manipula, obedecendo a injunções tecnoculturais, como uma espécie de simulacro ou extensão
do próprio olho: como extensão do corpo que dança, o ‘olho’ ou olhar da câmera torna-se uma nova
organização corporificada.
Estes problemas de transposição palco-tela implicam a hipótese aqui defendida, da construção
de uma nova signagem para a dança, pela desconstrução e alteração de sua forma e linearidade na
edição, desequilíbrio, descentramento, sistema de planos, passagem da tridimensionalidade para a
bidimensionalidade, gerando um novo medium pela transposição ou [trans]criação de um sistema de
códigos para outro.
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III ATO
A [trans]criação de Spectral/coreografia para Spectral/videodança, em 2020, levou em
consideração os recursos e as possibilidades de uma obra a ser editada para a tela, como repetição
de movimentos, e sobreposição de imagens. Em primeiro lugar, foi necessário reposicionar o corpo
da performer/bailarina Juliana Virtuoso em um espaço diverso daquele do palco. As dimensões, os
aparatos tecnológicos (iluminação, câmeras, rebatedores, tripés, cabeamentos) delimitavam a área
de execução dos gestos e movimentos dançantes impondo novas estratégias de deslocamentos e
expressão corporal. O distanciamento entre performer e plateia deveria ser transposto para cortes
deflagrados por gestos, primeiríssimos planos, planos detalhes e closes, aproveitando a coreoedição
deste corpo (figura 3).
Na [trans]criação da obra para a tela foi possível acentuar o caráter fantasmagórico
perseguido pela coreógrafa desde a concepção do solo em 2019. O recorte com planos fechados e
alternativas de enquadramentos que direcionam o olhar do espectador, com closes específicos que
diferem da visão aberta em palco, acabaram por colaborar com a [re]construção da narrativa, do
tema e do clima propostos pela coreógrafa.

Figura 3 – Spectral (2020) – em processo de criação/gravação em estúdio
Fonte: Fotografia do estúdio Marcia Ruy – La Photo

Nesta nova reconfiguração do material coreográfico, ao se tornar uma matriz audiovisual, a
escolha do preto e branco adicionados aos efeitos de transparência e desdobramento da bailarina
na edição reforçam tanto o clima fantasmagórico como sugestionam o universo gótico (referência
ao autor Edgar Alan Poe) e o expressionismo alemão (homenagem à ancestralidade/ bases da dança
moderna germânica que atravessam as referências estéticas, técnicas e performativas da Téssera
Companhia de Dança da UFPR.
Tanto o figurino, quanto a trilha sonora transformam-se nessa versão videodançante. Uma
gola com plumas que sugere um ar glamouroso, mas também remete ao personagem corvo. Esta
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alusão só faz sentido pela proximidade da visão ocasionada pelas câmeras (o distanciamento do
palco não ocasionaria tal leitura), e a música, com colagem/mixagem a partir de Apparat (Jona) e
efeitos como sussurros, enfatizam a confusão mental e o ar sobrenatural da cena (figura 4).

Figura 4 – Videodança Spectral (2020) – direção: Helen de Aguiar
Fonte: printscreen da tela. Disponível em:
https://www.instagram.com/tv/CI_DJMvpP4l/?utm_medium=copy_link

Com coreografia, direção e adaptação de Helen de Aguiar, direção de fotografia de Isaias
Emílio, Câmera com Max Leean e Assistente de câmera Carlos Eduardo Puchivailo (Tchuco) e
Maicon Douglas e eletricista Ruan Salazar, o solo é dançado por Juliana Virtuoso em ambas as
versões, palco e tela, cuja disponibilidade artística foi indispensável tanto para criação quanto para
as transformações para amoldamento em vídeo.
A videodança [trans]criada a partir da obra coreográfica torna-se uma experiência estética
e semiótica mediatizada. Como sistema de informação ubíquo e com mensagem/discurso múltiplo
(sobreposição de canais simultâneos, mensagem que chega ao receptor por meio de canais diversos:
audição, visão, tato – ou áudio-hapticovisual), a videodança antes de conter mensagem, será
considerada como a própria mensagem ou forma de significação não-imediata.
Neste momento da reflexão é possível perceber uma equivalência ao conceito de “obra
aberta” adotado por Umberto Eco (1991), como ausência de uma organização rígida e totalmente
delimitada.
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EPÍLOGO
Em uma tentativa de refletir sobre o processo de [trans]criação da obra videodançante Spectral
(2020) da diretora Helen de Aguiar para a Téssera Companhia de Dança da UFPR, nos propusemos
a trazer para o debate os conceitos e operações de tradução intersemiótica e os pressupostos
dos dispositivos ubíquos na contemporaneidade. A dança [trans]criada para plataformas digitais,
existente a partir de mediação tecnológica, traz a possibilidade de refletir sobre diferentes tipos
de linguagens ou signagens aqui presentes e permite que entendamos as configurações e formas
do universo da Educação, das Artes e das Comunicações em suas estruturas de significação e em
convergência intermidiática.
Apresentando-se ao receptor de modo esvaziado de significados evidentes (fechados), a
videodança Spectral necessita de um processo de participação ativa na elaboração do significado de
seu meio (suporte, dispositivo, medium) e de sua(s) mensagem(s). Como informação estética aberta,
tanto a coreografia Spectral elaborada para a presença cênica em um espaço de representação
(corpo/movimento) tridimensional, quanto o vídeo (câmera/tela), de forma independente, são
sistemas de signos estruturados dentro de um certo código, gerando significados determinados por
este código e pelo canal (medium) original, que tendem a mudar, se mudados, código e canal.
Desta forma, procuramos cotejar no estudo da forma híbrida videodança não apenas as
especificidades de cada linguagem em si, mas, particularmente, as ‘contaminações’ propostas pela
hipótese de que efetivamente ocorre uma ressignificação da linguagem da dança e dos fatores de
análise metodológica a ela inerentes: o movimento expressivo no tempo e no espaço.
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PROCESSOS CRIATIVOS EM VIDEODANÇA: UM EXERCÍCIO REFLEXIVO DE CRÍTICA
DE PROCESSO A PARTIR DA CRIAÇÃO DA VIDEODANÇA ÂNSIA
DURÃES, Daniele Sena 1
RESUMO: O presente trabalho reflete um desejo de aprofundar minha poética – enquanto
videoartista – e igualmente meus estudos reflexivos a respeito de processos criativos nas artes
do vídeo, sobretudo sobre na signagem videodança. Para tal intento, trago como objeto de estudo
a videodança Ânsia2 - uma videodança de minha autoria – bem como alguns de seus documentos
de processo para dialogar juntamente com as teorias de crítica de processos propostas por Cecília
de Almeida Salles e realizar o exercício crítico reflexivo sobre o próprio processo criativo, onde
assumo papel de propositora, diretora, e intérprete criadora que se coloca em relação com um
coletivo de artistas de linguagens diversas, mas também envolvidos com as signagens da dança e
do audiovisual. Saliento que esse estudo trata-se de um exercício de reflexão teórica pós prática de
processo criativo, por esse motivo ancoro-me fortemente nas teorias de Cecília Salles – Crítica de
Processos - e Christine Mello – Extremidades do Vídeo.
PALAVRAS-CHAVE: Artes do vídeo; Crítica de processos; Videodança;
INTRODUÇÃO

A videodança enquanto linguagem artística vem ao longo dos anos ganhando espaço em estudos das artes do vídeo, cinema e dança e expandindo seus atos teóricos no campo das artes. No
Brasil há uma esforço de alguns pesquisadores e artistas de expandir esse campo teórico/prático
que se desenvolve muito na práxis, mas não unicamente numa prática de produção e processos criativos de videodança, mas também numa prática cotidiana de redes, criação de grupos, onde a intermidialidade e as noções de redes dos tempos de forte globalização e cultura da imagem possibilita
a troca entre artistas da área, fortalecendo laços criativos, identificações, formações de pequenos e
grandes redes de atuação e fomento desse tipo de arte.
A pesquisadora Cecília Salles tem contribuído com pesquisas sobre processos criativos
com reflexões teóricas e metodológicas para se discutir processos criativos, sejam eles individuais
ou em grupo. Para o exercício na presente pesquisa, tento me aproximar de seus procedimentos
metodológicos propostos em suas literaturas e olhar para meu próprio trabalho enquanto artista/
pesquisadora das artes do vídeo e em especial a videodança. Para esse estudo de caso, portanto,
trago para a reflexão o processo criativo da videodança “Ânsia”, uma videodança de minha autoria e
1
Mestranda do Programa de Pós-Graduação/Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPGCINEAV) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná (FAP)
e vinculada à linha de pesquisa (2): Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo. Membra do Grupo de
Pesquisa CineCriare/Cinema: criação e reflexão (Unespar/PPG-CINEAV/CNPq). Membra do Grupo de Pesquisa em
Audiovisualidades da Dança (UFSM)/CNPq). Bacharela em Dança (Unespar/FAP). Bailarina da Téssera Companhia de
Dança da UFPR. Pesquisa com interesse nos temas: videodança, dança, artes do vídeo, processos criativos, hibridismo,
e audiovisualidadescontemporâneas. E-mail: duraes.daniele@gmail.com
2
Videodança de autoria de Daniele Sena Durães disponível em: https://youtu.be/Uxo9BKcB_Iw
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que encontra-se em constante inacabamento, tendo em vista que ela nasce de uma ideia de inacabamento de pesquisas anteriores e me move para novas pesquisas e criações, bem como entendo
essa obra como aberta, já que continua circulando em festivais de videodança no Brasil e na América Latina.
Entendo videodança como uma linguagem poética e permeável, linguagem artística sintoma da contemporaneidade, uma arte repleta de inquietações dos tempos e intermidiática, dessa
maneira me aproximo de meu próprio processo intuindo investigar de que forma essas intermidialidades se manifestam e com que meios dou forma às materialidades audiovisuais dessas constantes
trocas de relações, anseios e vontades criativas.

Ânsia, uma videodança que parte de angústias femininas
Para se tratar do processo criativo da referida videodança preciso brevemente mencionar
um dado que já pude notar em minhas motivações criativas: questões inerentes às mulheres me influenciam vigorosamente e me lançam ao ato criador. Sendo assim, dessa forma, me observo a fazer
anotações e rascunhos de pequenos textos e frases relacionadas às afetações provenientes dessas
manifestações sensoriais que me afetam artisticamente.
A videodança Ânsia nasce após alguns anos de lançamento de minha uma última videodança
intitulada Esconderijo3 resultante de meu trabalho de conclusão de curso em Bacharelado em
Dança pela UNESPAR – Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná do ano de 2016 sob
orientação da professora Drª Cristiane Wosniak, onde já havia me proposto a estudar aprofundar
os estudos a respeito de processos criativos para videodança e que já havia notado essa inclinação
à manifestações de inquietações a respeito de questões femininas.
Cecília Salles nos propõe ferramentas para analisar e refletir a respeito de processos criativos, uma dessas formas é através de comparações, onde o crítico de processo tem a possibilidade
de trabalhar com arquivos de criação de um determinado artista ou grupo e também realizar comparações entre diferentes trabalhos desse mesmo artista ou grupo. Nesse caso, tendo em vista que
estou na tentativa de estudar meu próprio processo, recorro momentaneamente aos estudos anteriores, que me auxiliam a notar algum índice de recorrência e ou tendência, o que Salles gentilmente
nos apresenta e que posso notar essa recorrência em minhas manifestações artísticas.
Noto essas manifestações buscando em minhas redes sociais onde costumo
postar
textos
poéticos
resultantes
dessas
inquietações
associados
à fotografias de experimentos de movimentações e criação de danças, o que trago aqui como o que
sugere Salles como arquivos de processos. Em especial, trago como exemplo aqui, um fragmento de
um desses textos, publicado ao dia 19 de abril do ano de 2019:
A videodança Ânsia não se trata de violência mas está sendo maturada na violência
da existência. É ânsia feminia de resgate, de potência, de resgate e tentativa. É cíclica
por si só, e um rompimento , quase que um arrombamento da porta da dor. É dor que
não se cala e ao mesmo tempo tem sabor de fruta amarga e necessária. A sexta-feira
3

Videodança de autoria de Dani Durães, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IZIfExTHHUs&t=7s
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é santa, mas essa videodança não, e é bem nesse lugar não santo que ela se processa.
É a fome de pertencer ao próprio corpo e o vômito da angústia causada pela violência
sacra. (DURÃES, Daniele, 2019).

Encontro em buscas por minhas redes socias esses índices de processos criativos, a respeito
da referência acima, lembro-me que foi escrita numa sexta-feira santa quando estávamos – eu
e o grupo - prestes a gravar as primeiras cenas da videodança, que ainda não havia nem sequer
sido gravada, mas que já estava em processo de maturação da ideia. Noto em mim mesma essa
necessidade de recorrer ao verbo para trazer a tona quais são as questões que estão me aflingindo
e de certa forma estimulando a criar, nesse caso, mais uma vez, me aproprio de angústias femininas,
no caso dessa videodança em específico, trago temas como o sangue menstrual, ciclos femininos
e também trabalho associando paralelamente esses elementos de forma palimpséstica associadas
a elementos que remetem a violência contra as mulheres, recorrendo à simbolos de feminilidade,
sangue de vida e morte e símbolos presentes no imaginário comum normalmente associados à
mulheres não puras, ou bruxas, como é o caso do elemento simbólico da maçã.
Dos documentos de processo e o ato criador
Embora pudesse aqui me aprofundar nesse estudo a respeito dos elementos semióticos
presentes na videodança Ânsia, me aproximo nesse exercício de reflexão de alguns documentos de
processo, com o intuito de investigar, mesmo que singelamente, de que forma essas manifestações
artísticas ocorreram e de quais modos e com que meios pude dar materialidade a essa videodança.
Para tal, como já mencionado, recorro aos arquivos de criação e tento organizá-los de forma linear
visando o entendimento cronológico em que os acontecimentos de processo se deram, mas antes
disso, saliento que esse processo não é de todo um processo linear e sim bastante cíclico e de certa
forma repleto de acúmulos de informações, essa escolha de tratá-lo aqui de forma linear se dá devido
à necessidade de facilitar o entendimento desses materiais, portanto os organizo em diferentes
fases, como sugiro na imagem abaixo:

(Organograma das fases dos processo criativo da videodança Ânsia)

Da fase 1: gênese
Nessa primeira fase de processo surgem as primeiras manifestações das vontades criativas,
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os arquivos de processo que encontro nesse momento da criação são textos e frases anotadas em
blocos de notas eletrônicos em meu smartphone e cadernetas onde costumo realizar anotações
manuais. Essa videodança nasce de uma vontade de continuar pensando processo criativo em
videodança, dessa vez fora da universidade, como no caso de minha videodança anterior que como
mencionado anteriormente, foi resultante de meu trabalho de conclusão de curso em Bacharelado
em Dança.
Tendo em mente os estudos de processo, já observo as manifestações espontâneas de
meus processos, sejam as anotações ou as fotografias que eu mesma faço, mas tendo em vista esse
estudo, passo a armazená-las conscientemente e também a buscar em minhas redes sociais minhas
próprias escritas que de certa forma também influenciam nas decisões criativas importantes, das
quais, mesmo que no ato de escrita nem sempre estavam sendo escritas com a consciência de
que estariam influenciando em algum processo de criação em videodança posteriormente. Essas
manifestações, como observo nas sugestões de Salles, pode vir a ser uma tendência minha, anotar e
escrever textos poéticos sem pretensões mas em algum momento alguns desses textos e reflexões
me influenciam e me induzem a partir para o processo criativo em vídeo. Por esse motivo fiz esse
retorno à publicações antigas em minhas redes sociais, pois passei a notá-las como documentos
de processo e estava com o intuito de guardá-los para que eles de certa forma pudessem nutrir o
processo criativo e isso aconteceu quando esses documentos muitas vezes verbais me auxiliaram
a compreender o que estava se manifestando sensivelmente nos processos de dança. Com esses
arquivos de processo passei então a compreender os detalhes das respectivas danças e a partir disso
pude criar visualidades para elas. Apesar desses aspectos criativos e dessas recorrências dos verbos
como modo de compreensão de meu próprio processo, nem sempre consigo escrever e por esse
motivo também busco realizar fotografias para conseguir dar vazão às palavras, foi como aconteceu
com a videodança Ânsia, quando em determinado momento prestes a filmar tive a necessidade
de visitar ao cemitério São Francisco de Paula em Curitiba onde as gravações seriam realizadas.
O que era pra ser uma visita técnica se tornou também parte do processo criativo quando senti a
necessidade de fotografar os ambientes do referido cemitério e somente depois de visualizar essas
fotografias realizadas por mim é que pude trazer o verbo que tanto buscava em minhas anotações
e encontrar o elemento sensível visual que precisava antes de finalmente partir para as gravações.
Nesse caso, o ato criador e o pensamento teórico se manifestaram na práxis, nesse caso, no ato
fotográfico e na escrita antes mesmo das filmagens.
Esse tipo de procedimento é bastante comum em processos artísticos experimentais, e o
vídeo assim como a dança contemporânea tem certa característica que favorece o experimentalismo,
o que vejo que tem muito a relacionar quando penso em videodança, já que são duas artes que se
complementam não apenas pelo movimento, mas também por seus aspectos metodológicos de
criação e experimentação.
Da fase 2: filmagens, recuos e retornos
Chegando então aos aspectos das filmagens, menciono que esses acontecimentos aos
quais me refiro que acorrem e acorreram na fase 1 do processo criativo, não deixaram de acorrer
em nenhum momento da pesquisa, é como se o que se dá e o que se deu nessa fase continuasse
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acontecendo mas se somando aos novos aspectos da pesquisa e da criação, por esse motivo penso
numa certa forma de acúmulo de informações.
Neste momento, busquei um grupo que pudesse me dar um suporte de criação tendo em
vista que não poderia dar luz à essa videodança sozinha, precisava de uma equipe. Mas, como
escolher uma equipe para trabalhar conjuntamente sem nem mesmo recurso e fomento para pagar
aos artistas envolvidos com o trabalho? Essa é uma das questões que Salles levanta quando se
propõe a refletir a respeito de processos de criação em grupo e nesse caso me vi como diretora e na
necessidade de encontrar uma equipe em que eu pudesse confiar e que tivesse sensibilidade para
compreender meu percurso que vem das artes do corpo, do vídeo e da fotografia.
O diretor, neste caso, é visto como uma liderança, que convoca para a realização de
um projeto, por ele idealizado ou proposto; no entando esta equipe é formada por
sujeitos, com seus próprios desejos e buscas. (SALLES, 2017, p.128).

Ao mencionar aspectos levantados em sua pesquisa a respeito da criação em grupos, Salles
sugere diversas formas de formação de grupos, sendo elas de grupos que já trabalham juntos a
longa data, grupos novos e também uma certa formação de grupos com a recorrência de artistas
em determinadas funções e em outras não. Sendo alguns, formados de forma horizontal e organica
de acordo com o andamento do processo e outras, seguindo o desejo de um diretor ou alguma
liderança outra. Nesse caso me vi na necessidade de encontrar artistas de confiança, onde, mesmo
eu na função de direção e concepção do trabalho, estava também me propondo a atuar, como
intérprete criadora em meu próprio vídeo. Para isso precisei então recorrer a artistas da dança
que já dançaram juntamente comigo em algum momento, seja na graduação em Bacharelado em
Dança ou também na companhia de dança a qual faço parte, a Téssera Companhia de Dança4, onde
pude estabelecer relação de confiança com esses artistas – Bruna Póvoa5, na função dos figurinos,
Juan Silva6 na direção de fotografia e edição, Beatriz Fidalgo7 no Making Of e Guilherme Neves8 no
design de som - . Além desses artistas que tiveram forte participação no processo de filmagem e
edição, também contei com o suporte técnico nos dias de filmagem de outros dois artistas – Paulo
Silva9 e Rodrigo Rhenan Domingues10 - .
Partimos então para a fase de filmagem, que ocorreu duas vezes no cemitério São Francisco
de Paula, sendo uma delas totalmente descartada por mim depois da realização de um primeiro
corte, devido à inúmeras mudanças conceituais das quais senti necessidade de dar atenção, portanto
retornamos para uma segunda filmagem. Nesse momento também busquei uma segunda locação,
4
A Téssera Companhia de Dança da Universidade Federal do Paraná é uma referência no cenário artístico
nacional, com reconhecimento conquistado ao longo de uma trajetória de 40 anos de trabalho ininterrupto. Mais
informações em: http://www.tessera.ufpr.br/
5
Bruna Póvoa, bailarina formada em Dança Contemporânea pela Escola do Balé Bolshoi no Brasil e bailarina da
Téssera Companhia de Dança da UFPR
6
Juan Silva é Bacharel em Dança pela UNESPAR – Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná, Técnico
em Cinema e Vídeo pelo Centro Europeu e bailarino da Téssera Companhia de Dança da UFPR
7
Beatriz Fidalgo é Licenciada e Bacharel em Dança pela UNESPAR – Campus de Curitiba II – Faculdade de artes
do Paraná e ex integrante da Téssera Companhia de Dança da UFPR
8
Artista da música curitibano, atualmente desenvolve trilhas sonoras para filmes e é professor de música em
instituições de caridade da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.
9
Paulo Silva é bailarino e cantor, artista da cidade de Curitiba, atua em bandas locais e também trabalha em
produções de teatro na cidade e região.
10
Rodrigo Rhenan Domingues é Licenciado e Bacharel em Dança pela UNESPAR – Campus de Curitiba II –
Faculdade de Artes do Paraná.
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onde queria um fundo preto para que a profundidade de campo das imagens do cemitério tivessem
algumas interrupções de certo modo dessem forma ao andamento do vídeo, nesse caso o AP da
treze11 foi a locação utilizada devido ao espaço com paredes pretas.
Da fase 3: pós produção, finalização e divulgação do trabalho
Nessa terceira e última fase do processo eu e o artista Juan Silva partimos para as primeiras
edições e cortes. Nesse período enquanto Juan estava editando o material seguindo algumas
orientações minhas que foram passadas em reunião de forma presencial, eu e Guilherme Neves
trabalhávamos via aplicativo de mensagens whatsapp em busca de referenciais sonoros para o
trabalho enquanto as edições ainda estavam se iniciando. Nesse período trabalhei paralelamente
com ambos artistas de modo que ia direcionando-os para os referenciais que eu lhes enviava
mas também permitindo que eles tivessem liberdade de propor procedimentos que lhes fossem
convenientes, e dessa forma foi acontecendo.
Embora ambos tivessem liberdade para propor caminhos formais para o vídeo, eu sempre
me fiz presente em salas de edição juntamente com Juan ou Guilherme para poder acompanhar
ao processo criativo de cada um deles e dar direcionamentos em tempo real para que pudéssemos
acompanhar o processo conjuntamente muito também devido à um desejo deles de me mostrar
onde estavam chegando com suas pesquisas e confirmar comigo se estávamos indo para o lugar
desejado.
Quando Juan me enviou o primeiro corte, eu e Guilherme já tínhamos alguns efeitos sonoros
pré gravados com minha própria voz e a partir desse momento o artista do som pôde dar início às
suas pesquisas sonoras em cima do primeiro corte. Esse período de criação de trilha e edição foi o
momento mais durador do processo e ocorreu de modo em que editávamos a imagem e mandávamos
para o som, e vice versa até que encontrássemos um ajuste onde ambos os trabalhos estivessem de
acordo com minha percepção. Por isso minha necessidade de se fazer presente nas ilhas de edição
de ambos artistas, para que pudesse mediar o trabalhos de cada um deles para fazer os ajustes que
julgássemos necessários de forma democrática.
Coloração: um novo membro pra equipe e o detalhe final
Em um dado momento do processo, senti a necessidade de transformar esse vídeo – que
estava sendo editado em cores – para preto branco e vermelho. Houve um desejo de borrar ainda
mais as imagens editadas em duplas e triplas exposições com o intuito de reforçar os tons de
vermelho, pra dar ênfase paras as maçãs e para o figurino que remete a sangue. Nesse momento,
então, busquei um outro artista para desempenhar a função de colorista, função esta não prevista
anteriormente. Escolhi para desempenhar a função, o artista Renan Turci12 não apenas devido ao
seu intenso trabalho com videodança, edição e coloração de filmes e vídeos mas também e pela
confiança que estabelecemos trabalhando juntos em outros processos criativos em videodanças
anteriores.
11
AP da treze é um apartamento localizado na rua Treze de Maio em Curitiba PR onde Eduardo Ramos, diretor
de teatro e proprietário do imóvel criou um pequeno teatro em sua sala. O espaço é de forte impacto cultural na cidade
de Curitiba.
12
Renan Turci é Bacharel em Cinema e Vídeo pela UNESPAR – Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do
Paraná
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Considerações de inacabamento
A videodança Ânsia foi finalizada ao mês de abril do ano de 2020, período em que havia
recém iniciado a pandemia mundial de Covid 19 e coincide então, não somente com uma imensa
quantidade de festivais de videodança se adaptando para formatos digitais mas também com o
surgimento de inúmeros novos festivais de videodança, tendo em vista que nesse período era a única
possibilidade criativa de artistas da dança no mundo todo devido aos protocolos de distanciamento
social impostos pela pandemia.
Nesse contexto de finalização da obra é que noto o conceito de obra aberta se fazendo
presente quando a videodança passa a ser selecionada em determinados festivais e em especial em
festivais com eixos temáticos abertos para temáticas feministas, como o caso do Festival Cuerpo
Mediado13 2020 na Argentina onde a videodança Ânsia fez sua primeira participação em festivais
mas também da Mostra Corpos em Perspectiva14 organizada pela artista e pesquisadora Sarah
Ferreira15 do Portal Videodança + em 2021, o que noto que vem sendo uma tendência no campo
da videodança, dos quais em rede posso nutrir não apenas o desejo artístico de continuar criando e
pesquisando videodanças mas também através desses festivais ter a possibilidade de dialogar com
artistas e pesquisadores do campo, mesmo que a distância através dos fóruns virtuais organizados
pelos festivais, em especial, nesses casos, devido aos protocolos de distanciamento impostos por
esse momento de pandemia.
Além desses festivais com eixos temáticos feministas a videodança Ânsia também foi
selcionada para os festivais IMARP16, Blanc Festival17 no Amazonas e Dancine Festival18 onde
recebeu a premiação de 3º lugar melhor videodança profissional e atualmente está ainda esperando
retorno de novos festivais enquanto estou iniciando um novo processo criativo que acredito ser
resultante também desse processo.
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“RACKEARAM O INSTAGRAM DO MAC DA USP”: GUSTAVO VON HA E A PRODUÇÃO
CRIATIVA MEMÉTICA
Breno da Silva Carvalho1
Raquel Assunção Oliveira2
RESUMO: O artigo dedica-se às produções do videoartista brasileiro Gustavo von Ha, quando concebidas para o Instagram do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC
USP) e veiculadas na plataforma a partir de abril de 2021. Com criações calcadas na glitch art e na
cultura dos memes, o realizador apropria-se de referenciais correntes do campo imagético, midiático e artístico, a fim de desenvolver conteúdos específicos para a rede social da instituição (@
mac_usp) – propostas estas similares às exibidas em seu perfil pessoal (@von_ha). Deste modo, a
presente reflexão visa debater as (re)configurações da produção criativa em vídeo na condição de
conteúdo para canal digital em cenário de convergência midiática, tendo as tecnologias da comunicação como mediadoras do processo de apreciação artística. Os parâmetros metodológicos do artigo são a etnografia digital e a memética. Como resultado, identificam-se revisões nas (de)limitações
da percepção artística, uma vez que novas linguagens são ofertadas como legítimas para o público
a partir da figura do “filtrador do futuro” e da (re)configuração do museu como lócus transmídia,
atiçando o olhar da plateia e estilhaçando suas convicções.
PALAVRAS-CHAVE: Gustavo von Ha; cultura da convergência; arte digital; glitch; memética.

1. Introdução
No dia 06 de maio de 2021, o caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo publicou uma matéria intitulada Quem é o artista que postou o meme de Britney surtada no Instagram do MAC-USP (CONSIGLIO,
2021). Estamos diante de um título provocador, na medida em que evoca as tensões e estranhamentos causados ao juntar numa só sentença os termos “meme” ou “Britney surtada”, caros à cultura
dita “popular”, com o “Museu”, instituição basilar para a chamada cultura “erudita”.
Com este trabalho, propomos investigar a chamada “infiltração artística” (CONSIGLIO,
2021) realizada pelo artista Gustavo von Ha (1977-) no Instagram do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo (USP) entre os meses de abril e julho de 2021.
Tal caso apresenta-se como um objeto de investigação especialmente fértil por nos permitir
articular questões relativas ao atual cenário convergente da cultura sociomidiática, assim como das
estéticas e mídias contemporâneas, como são o caso do glitch e dos memes, ambos inseridos num
contexto de tensão entre a Indústria Cultural e as chamadas baixa e alta cultura (ROCHA, 2013).
Para esse estudo, são valiosas as contribuições teóricas de autores como Henry Jenkins
1
Doutor em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (PPGA/UFBA, 2017), Professor Adjunto-A
do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Decom/UFRN), E-mail:
brenosc@uol.com.br.
2
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (PPgEM/UFRN). Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Pernambuco (PPGCOM/UFPE). E-mail: assuncaoraqueloliveira@gmail.com.
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(2009), Giselle Beiguelman (2021), Viktor Chagas (2021) e Maria Eduarda da Mota Rocha (2013).
Como parâmetro metodológico, o artigo apoia-se na noção de internet como mídia, como propõem
Fragoso, Recuero e Amaral (2011) ao desenvolver esta perspectiva teórica a partir da convergência
midiática e de sua inserção na vida cotidiana contemporânea por meio da cultura digital.
Tal recorte analítico permite o estudo em âmbito cultural através de uma etnografia da mídia
digital (ZANINI, 2016) - no caso, o perfil do MAC USP no Instagram (@mac_usp). Assim, realizamos
uma coleta de dados arquivais (KOZINETS, 2014) na página, contemplando o período de postagem
de 29 de abril a 17 de julho de 2021, datas da primeira e última publicação realizadas pelo artista no
feed - um total de 143 posts.
Para a análise, trabalhamos com as postagens disponíveis no feed, compostas por imagem
e legenda, contemplando ainda as interações entre o perfil e os seguidores nos comentários das
publicações, bem como os stories compilados nos seis destaques do perfil, a saber: Neyde; Pinto não
pode; Oops!; !; # e Senha. Tal conjunto analítico corresponde a dados culturais conversacionais, não
afetados pelas ações do(a) pesquisador(a), capazes de fornecer uma “linha de base” de valores, hábitos e comportamentos manifestos pela sociedade (KOZINETS, 2014).
2. Sobre o museu e o artista
Situado no Parque Ibirapuera e com, aproximadamente, seis décadas de existência, o MAC
USP tem sua origem/fundação diretamente vinculada à história cultural de São Paulo. Sua presença
na capital paulista se dá com o acolhimento de obras da Família Matarazzo (1962 e 1963) e com a
doação de peças do Museu de Arte Moderna de São Paulo (1963), tendo sua inauguração datada de
1964. Atualmente, o MAC USP registra cerca de dez mil obras de arte moderna e contemporânea
nacional e internacional, o que lhe torna uma das mais importantes instituições em seu gênero no
Brasil.
Considerando o vínculo com a universidade, o museu consolidou-se, ao longo de sua história,
como espaço de reflexão crítica e de formação - principalmente, com a autêntica articulação entre
as atividades de docência, pesquisa, extensão e curadoria. Diante desse caráter particular, o MAC
USP entende-se hoje como um museu-laboratório, como pode ser observado em seu Programa
Curatorial - Gestão 2020-2024 (MAGALHÃES; BOGÉA, 2020), o qual fomenta: (a) abertura para o
incentivo à produção artística; (b) estímulo ao envolvimento de estudantes e parcerias interdisciplinares entre pesquisadores e docentes, dentro e fora da USP.
É nesse cenário que Gustavo von Ha - artista visual paulista nascido na cidade de Presidente
Prudente (São Paulo), hoje, residente e atuante na capital São Paulo - ingressa. Formado em
Comunicação, o realizador possui uma trajetória já reconhecida no circuito artístico nacional, além
de exposições no exterior.
Gustavo von Ha explora experimentações a partir de linguagens híbridas que circulam entre
o audiovisual e as ações performáticas (SOBRE, 2021). Em suas obras, observamos a recorrência de
problematizações acerca da questão da arte e do artista na contemporaneidade, além de reflexões
sobre as relações entre cópia e original, realidade e ficção, indústria e arte. Costumam estar em jogo
as críticas ao que se entende por “obra de arte” e às convenções e clichês audiovisuais dos diferen-
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tes gêneros artísticos.
Nesse sentido, destacamos o projeto Heist Films Entertainment, que propõe inicialmente a
realização de dez trailers de “filmes que não existem” (PROJETO, 2021), produzidos pela também
fictícia produtora Heist Films. Dentre eles, destaca-se TokyoShow (TOKYOSHOW, 2011), trailer que
contou com a presença de atores como Alessandra Negrini e Nilton Bicudo nos papéis de Barbra
Scott e Jude Ferguson, respectivamente. O trailer foi distribuído em salas de cinema e na web junto
com cartazes, DVD, site oficial e outras ações de divulgação.
Ao final, a intenção do artista era reunir todo esse material em uma exposição museológica, junto a fotografias still, documentos de pré-produção cinematográfica e objetos de cena, como
a peruca, o revólver e outros elementos cênicos e de figurino presentes no trailer, em uma visível
reflexão acerca dos limites entre verdade e ficção, da fetichização dos artistas e da viralização de
produtos/objetos culturais e midiáticos (HEIST, 2014).
Algumas dessas questões reaparecem em outros projetos, como Tarsila T.L. (2012). Nele, von
Ha realizou cópias - ou melhor, “objetos”, como ele irá nomear (TARSILA, 2021) - de obras de Tarsila
do Amaral, com autorização da família da artista. Para esse trabalho, ele valeu-se de alguns papéis,
grafites e mesmo molduras da época em que Tarsila viveu. Além disso, recorreu a recursos, como a
“câmara lúcida” para promover uma maior verossimilhança com as peças originais.
Em outra ocasião, com o trabalho Inventário Arte Outra, exposto no MAC USP entre 2016 e
2017 (INVENTÁRIO, 2021), o artista, mais uma vez, fez provocações a respeito dos limites entre cópia e original ao expor um conjunto de telas e outros trabalhos que são réplicas de peças de artistas
como Lygia Clark, Willys de Castro, Yves Klein e Jackson Pollock. Em relação a este último, ele chega
a (re)encenar a famosa fotografia feita por Hans Namuth em 1950 do expressionista abstrato no ato
da sua drip painting ao lado da artista Lee Krasner, sua esposa (NAMUTH, 2021).
Trata-se, indubitavelmente, de uma trajetória profissional que dialoga com a história: ao referenciar o passado, von Ha emula representações clássicas para a composição do imaginário social sobre o campo das artes, embaralhando (de)limitações que a produção artística brasileira, por
exemplo, optou por segmentar, à luz do referencial modernista, como salienta Rocha (2013, p. 46,
aspas da autora):
A modernidade assistiu ao surgimento das categorias “erudito” e “popular” como trincheiras
simbólicas que serviram, durante muito tempo, para diferenciar a produção cultural consagrada daquela incapaz de dotar os seus consumidores dos signos de distinção tão preciosos
em uma sociedade de crescente mobilidade e anonimato.

O “erudito” aqui repousa na produção cultural consagrada em instâncias apropriadas, como
museus, galerias, academias, entre outras; por sua vez, o “popular” seria incapaz de dotar os seus
consumidores de signos de distinção (status e prestígio), como sugere Bourdieu (2007) - notória
referência para a pesquisadora. Convém compreender o impacto dessa clivagem - e os efeitos dessa categorização - diante do fortalecimento da internet e da instituição de uma cultura digital de
cunho pervasivo (MANOVICH, 2006), como faremos a seguir.
3. A arte no digital: premissas de uma “infiltração”
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Para avançar nas reflexões e articulações teóricas que propomos com este artigo, consideramos importante realizar uma breve contextualização do cenário cultural contemporâneo, aqui
entendido enquanto um espaço de convergência. Este ambiente impacta na remodelação tanto das
mídias, como em nossas relações com elas e entre nós - uns com os outros.
A cultura da convergência é então entendida a partir do teórico Henry Jenkins (2009) e diz
respeito a como as mídias tradicionais e as novas mídias colidem e mudam os papéis umas das outras. Refere-se ainda ao modo através do qual passamos a consumir conteúdo: muito mais fragmentado, distribuído, coletivo e simultâneo à sua própria produção, o que se materializa na figura dos
prosumers - neologismo que visa designar os produtores e consumidores de conteúdo como sendo
os mesmos sujeitos (JENKINS, 2009). Esta representação pode ser identificada em alguns exemplos: o uso de hashtags ao vivo; as filmagens de tragédias realizadas em tempo real; os serviços de
streamings etc.
A cultura da convergência tem na narrativa transmidiática um de seus resultados - ou estratégias (COSTA, 2013). Por narrativa transmidiática, entendemos não a transposição literal de
mídias ou uma comunicação que se dá de modo unilateral, das corporações aos consumidores, mas
um único enredo lançado em diferentes mídias, cujas histórias não se repetem, mas se complementam, como uma única narrativa distribuída em diferentes canais. Vale ainda mencionar que as mesmas não correspondem apenas ao entretenimento, apesar de ser nele que encontramos exemplos
notórios de tal estratégia, como são os casos das grandes franquias Harry Potter, Matrix e Guerra nas
Estrelas (JENKINS, 2009).
Entendemos então que o próprio museu, a arte ou a produção museológica, também se distribui cada vez mais em várias plataformas: do espaço físico, passando pelo site oficial até as redes
sociais, como YouTube, Instagram e TikTok. Esse é o caso da galeria italiana Uffizi, que conta com mais
de 89 mil seguidores no TikTok (@uffizigalleries), produzindo um conteúdo rápido e humorado, com
farto uso de memes e explorando os recursos da própria plataforma, ampliando com isso a experiência estética do espaço museológico (SMALL, 2021).
Nesse sentido, nos parece valiosa uma aproximação entre o trabalho multiplataforma desenvolvido por von Ha e as estéticas glitch e dos memes, aqui entendidas de modo entrelaçado.
O termo glitch tem origem na reação à pasteurização da música eletrônica dos anos 1990,
aversa às “falhas” e “irregularidades” sonoras intrínsecas à musicalidade analógica. De acordo com
Giselle Beiguelman (2021), o glitch pode ser entendido como parte das “estéticas da memória”, que
como tal “pressupõem o irrecuperável, a falha e a lacuna como padrão, e não como a exceção, no
ecossistema de armazenagem digital” (BEIGUELMAN, 2021, p. 159).
O glitch, nos aponta a pesquisadora, explicita as “ruínas ruidosas das memórias desobedientes do século digital” (BEIGUELMAN, 2021, p. 162). E esse é um ponto particularmente interessante para este estudo, pois a questão da memória é um elemento central ao falarmos dos espaços
museológicos e, em especial, dos trabalhos de von Ha. Nas peças que exploram a estética glitch é
recorrente o uso de fotos e vídeos distorcidos, amadores ou em baixa qualidade, enfatizando audiovisualmente as materialidades tecnológicas que os produziram, suas condições de realização e seu
grau de circulação.
Na Imagem 01, vemos o “feed desorganizado” do MAC USP no momento em que são feitas
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novas publicações e a composição de nove imagens publicadas pelo von Ha se desmancha. Outro
elemento que ecoa as desarmonias e ruídos inerentes ao glitch é que, individualmente, as imagens
publicadas também aparecem de modo confuso no feed do seguidor do perfil do MAC USP, que, ao
deslizar a tela, vê apenas recortes descontextualizados de um rosto ou palavra, por exemplo, gerando estranhamento ou curiosidade.
As imagens selecionadas pelo artista para publicação nos stories do museu também explicitam essa estética. Ao trabalhar com sobreposições de vídeos de TV com ruído, gravações antigas,
memes, imagens de pinturas e esculturas canônicas, palavras e GIFs, ou seja, a partir de aproximações entre elementos que supostamente não “deveriam” estar juntos, dada a distância temática,
temporal ou estética que os separam, von Ha provoca tensões visuais que nos fazem questionar
acerca das separações entre alta e baixa cultura, erudito e popular, espaço físico e espaço virtual
(Imagens 02 e 03).
Imagens 01, 02 e 03 - À esquerda, print do feed do Instagram do MAC USP (@mac_usp). Ao centro e à direita, dois prints de stories publicados por Gustavo von Ha e arquivados nos destaques Pinto não pode e Oops!,
respectivamente.

Fonte: MAC USP (2021).

Na infiltração artística de von Ha, a estética glitch está entremeada à profusão de memes
publicados por ele no Instagram do museu - tanto no feed como nos stories. Os memes são mídias que
exploram a estética glitch, e nos arriscamos a dizer que ela faz parte do seu DNA, para jogar aqui
com um termo alinhado com a origem da palavra meme, resultado da abreviação da palavra grega
mimeme, termo popularizado pelo etnólogo Richard Dawkins no seu livro O Gene Egoísta, de 1976.
Estudando o seu trabalho, o pesquisador brasileiro Viktor Chagas (2021) identifica que
Dawkins fez uma brincadeira com o termo gene para se referir ao que ele chamava de “unidades
de transmissão culturais” - ideias, músicas, modos de se vestir, dizer e cozinhar, por exemplo. Assim
como os genes, responsáveis por passar a informação genética de geração a geração, este conjunto
de práticas culturais são transmitidos geracional e socialmente, “disputando” pela própria “sobrevivência cultural” a fim de que não caiam no esquecimento.
Para conferir mais substância à sua teoria, Dawkins, na visão de Chagas (2021) apresenta
três características dos memes: longevidade, fecundidade e fidelidade. A longevidade diz respeito
ao tempo que o meme tem para viver e se reproduzir, a fecundidade corresponde ao ritmo e veloci-
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dade através dos quais as cópias são feitas e a fidelidade, por sua vez, concerne à precisão de cada
cópia, levando em conta que o processo de replicação carrega consigo um percentual de erros a
cada vez que uma nova cópia é feita.
É a partir dessa retrospectiva histórica do termo que chegamos aos Internet Memes (IM) também denominados de memes da internet. De acordo com Chagas e Toth, “quando adotamos o
termo ‘meme’ para nomear conteúdos que circulam pela internet, como piadas imagéticas ou audiovisuais, o meme deixa de ser algo que se reproduz através de uma mídia e passa a ser encarado, ele
próprio, como mídia.” (CHAGAS; TOTH, 2016, p. 214).
Através dos memes, observamos que a imagem passa a ser, na verdade, “o próprio campo das
tensões políticas” (BEIGUELMAN, 2018). Sua relevância cultural foi recentemente ilustrada com a
venda em formato digital por meio de tecnologia de registro de arquivos digitais (do inglês, non-fungible token: token não fungível (NFT)) do meme Chloe - que mostra a foto de uma menina olhando de
viés com desaprovação - pelo valor de U$$ 73,900 (SORRENTINO, 2021).
Esse acontecimento também aproxima os memes das dinâmicas de compra, venda e valorização próprias dos leilões promovidos por galerias de arte ao redor do mundo. Assim, tais mídias
estão cada vez mais incorporadas aos circuitos de entretenimento e informação contemporâneos,
circulando por perfis e comunidades nas redes sociais digitais e mesmo nos noticiários de mídias
tradicionais, como jornal, rádio e televisão, evidenciando o importante papel dos estudos sobre os
memes na Comunicação.
4. Apontamentos finais: produção artística (e cultural) pelo/no digital
Nos encaminhando para os apontamentos finais despertados por essa análise, mostram-se
centrais as reflexões que Beiguelman (2011) nos apresenta em relação aos contrastes entre o que
ela denomina como “curador do passado” e “filtrador do futuro”, a partir de Schleiner (2003), conforme podemos consultar na Imagem 04. Esta última designação - “filtrador do futuro” - revela-se
próxima e dialógica ao trabalho artístico de Gustavo von Ha aqui estudado.
Imagem 04: Curador do passado vs. Filtrador do Futuro

Fonte: Reprodução de Beiguelman (2011, p. 28).

A partir de um olhar irônico e crítico acerca do presente, o que lhe permite ser caracterizado
como “racker” - grafado com “r”, como registra Consiglio (2021) - von Ha mira o futuro: ou melhor,
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aciona pautas inimagináveis para um museu. Opera, portanto, em uma dinâmica de “curador-agenciador” (BEIGUELMAN, 2011), atento ao modo como o “conteúdo é linkado e ordenado nas plataformas digitais” (CARVALHO, OLIVEIRA, 2020, p. 11).
Trata-se de uma realização que ora dialoga com a produção artística, ora funciona como produção de conteúdo em mídia digital (ASSAD, 2016) para a instituição cultural, ora caminha para a
suspensão, a fim de abrir frestas para a publicação de informações institucionais do MAC USP no
próprio perfil do Instagram.
Consiglio (2021) recorre à mesma mensagem de celular para traduzir um registro do público:
“o criminoso está incrível”. Dúbia, a sentença pode caracterizar o agente responsável pelo ato ou o
resultado da ação no perfil “roubado”: “o feed criminoso está incrível”. Independente da ausência de
conclusão, interessa-nos observar o apontamento acerca da suposta existência de um hacker para a
criação de tal intervenção: a linguagem memética ou a glitch art distanciam-se dos esperados cânones culturais veiculados por um museu.
Ao posicionar-se à margem do referencial estético canônico, o conteúdo publicado não se
enquadra como alta ou baixa cultura, pois nem cultura é: trata-se de produção derivada de ato criminoso digital. Gustavo von Ha explora esta percepção e promove uma enquete digital sobre a “devolução” da senha de acesso nos stories do perfil (Imagem 05); em seguida, explora consideravelmente
a dinâmica de interação com o público ao responder aos comentários publicados na mídia digital
(Imagens 06 e 07). Com isso, o próprio realizador borra os limites do processo artístico, manejando
noções sobre o pastiche, a apropriação e a ressignificação.
Imagens 05, 06 e 07: À esquerda, print da enquete realizada por Gustavo von Ha no Instagram do
MAC USP e arquivada no destaque Senha.
Ao centro e à direita, prints de interações do artista com o público a partir do perfil do museu.

Fonte: MAC USP (2021)

Diante da insurgência das novas linguagens e das desconsiderações de cânone(s) emergem
apontamentos e impressões: (a) o estímulo à adesão do público a partir do repertório midiático e
memético; (b) a possibilidade de interlocução com o público por meio do manejo das produções
da audiência em sua dinâmica de interação; (c) o estilhaçamento das convicções sobre “arte”: refunda-se a “interpretação” e a “descoberta” a partir do desvio, do humor e da subversão em espiral
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metalinguística e artística. No horizonte da arte digital de von Ha, o ruído da ruína manifesta-se no
risco, no riso e na iconoclastia.
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PROJETO CINEMA NO MARAJÓ E AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS EM BREVES E MELGAÇO
Denise Machado Cardoso1
Alessandro Ricardo Campos2
Márcio Silva da Cruz3
Felipe Bandeira Netto4
RESUMO: O projeto Cinema no Marajó é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa VISAGEM, realizado
em duas cidades do arquipélago do Marajó: Melgaço e Breves. O objetivo do projeto é a aproximação
da população ribeirinha destas duas cidades, e redondezas, com o Cinema e a Fotografia através de
uma Mostra de Documentários e de Oficinas de Fotografia Mobile e de Introdução ao Audiovisual.
Buscamos fomentar a produção audiovisual, principalmente entre jovens e professores/as, de
modo que possam descobrir novas oportunidades e usos da produção fílmica e compreender outros
contextos das realidades que os circundam. Incentivamos a criação de uma tradição de exibição,
produção e interesse pelo tema a partir de uma Antropologia Pública. Intencionamos a realização
de práticas colaborativas com diferentes áreas de conhecimento, mantendo contato permanente
com estas comunidades através das redes sociais, criando um repositório no site oficial do projeto
onde constam as produções audiovisuais destas cidades marajoaras. Contribuímos, portanto, para
o mútuo aperfeiçoamento técnico aliado, aos debates sobre questões estéticas e discussões éticas
referentes ao fazer e ao compartilhar o audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Antropologia Visual; Marajó; Celular.
Introdução
O projeto Cinema no Marajó é uma iniciativa do Grupo Visagem e foi aprovado em Edital Secretaria
Estadual de Cultura do Estado do Pará (SECULT/PA) da Lei Aldir Blanc. Ao lado de outros projetos
de audiovisual desenvolvidos em municípios marajoaras, como Soure e Salvaterra, O Projeto
Cinema no Marajó intensificou as ações já iniciadas em Melgaço no ano de 2018. Em 2021, com
a aprovação neste edital, as oficinas, mostras e exposições foram ampliadas para o município de
Breves. Com este projeto objetivamos aumentar o público a partir da exibição de filmes produzidos
por crianças e jovens, junto com aqueles cujos realizadores e realizadoras são cineastas renomados
e com experiência com produções sobre as realidades amazônicas. Acima de tudo, intencionamos
fomentar a produção feita a partir de experiências com o uso de aparelhos de telefonia celular e
com a incorporação de outras linguagens que foram acionadas para coletivamente contarmos as
histórias destes lugares.
Objetivamos neste trabalho compartilhar os processos e resultados de uma proposta de extensão
e de ensino, ao mesmo tempo em que incentivamos produções com a utilização de recursos do
1
Doutora em Desenvolvimento Socioambiental, Universidade Federal do Pará (UFPA), denisecardosoufpa@
gmail.com
2
Mestre em Antropologia Social, Universidade Federal do Pará (UFPA), ricardocamps@yahoo.com.br
3
Graduado em Cinema, Universidade Federal do Pará (UFPA), marciocruz81@gmail.com
4
Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará (UFPA), felipe.bandeira.
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audiovisual, nas quais se destacam as temáticas relativas a vários aspectos das realidades destes
municípios marajoaras. O que se segue são alguns relatos de experiência sobre o Cinema no Marajó.
O Grupo Visagem e o Cinema no Marajó
O Visagem é um grupo de pesquisa que “navega” desde o ano de 2018 pelos rios amazônicos para
estabelecer novas redes e fortalecer aquelas já existentes. Desde então, os laços ficam cada vez mais
estreitos ampliando e consolidando redes de colaboração com pesquisadores e pesquisadoras de
diferentes áreas de conhecimento e de diversas regiões do Brasil e de outros países. Nesse contexto,
o caminho pelas águas amazônicas evidencia aspectos significativos das culturas ribeirinhas desta
região diversa em seus rios, florestas de Terra Firme e de Mangues, além de campos e praias
litorâneas.
O projeto Cinema no Marajó foi executado em 2021 de forma bastante positiva porque conseguimos,
efetivamente, aproximar a população ribeirinha de duas cidades do arquipélago do Marajó (Breves
e Melgaço, e redondezas), dos elementos técnicos, estéticos e éticos da produção do Cinema e da
Fotografia. A partir da Mostra de Documentários e das Oficinas de Fotografia Móbile e de Introdução
ao Audiovisual, fomentamos estas produções principalmente entre os jovens, de modo que puderam
descobrir novas oportunidades e entender outros contextos e experiências. Além disso, a equipe
inteira atuou motivada em seu trabalho nas várias etapas e procedimentos do projeto, de forma
incansável para que tudo acontecesse a contento. Também foi motivadora a presença de convidados
e convidadas ilustres nas Rodas de Conversa sobre o cinema na e sobre a Amazônia.
O plano de trabalho inicial deste projeto previa uma viagem para Breves e outra para Melgaço
para obtermos o contato direto com as pessoas e, com isso, acertar os detalhes das Oficinas e da
Mostra de Cinema Documentário. Mas, com o agravamento da pandemia não foi possível realizar
presencialmente o que havia sido proposto.
Diante desta situação, proporcionamos, de modo remoto, as trocas mútuas durante as oficinas
realizadas com usos das tecnologias comunicacionais. A partir de aplicativos, reuniões em salas
virtuais e e-mail, buscamos a inserção da equipe do projeto em atividades com moradores e
moradoras desta região do Marajó.
Como o próprio edital de audiovisual da Lei Aldir Blanc já nos indicava alternativas para superar
essas possíveis dificuldades, havia a previsão de realização de maneira virtual, e assim seguimos
com a programação neste formato. Também ajustamos o cronograma com vistas a atender
às exigências impostas pelas restrições às viagens no território paraense, e porque houve a
prorrogação da data final de execução dos projetos contemplados neste edital.
As atividades foram baseadas em diálogo inspirado nas ideias de Paulo Freire porque consideramos
que as realidades de quem vive nos municípios de Melgaço e de Breves seriam elementos importante
nas produções fílmicas e fotográficas. Além da Pedagogia de Paulo Freire (1983; 1998), foram
incorporadas as ideias do cineasta antropólogo Jean Rouch no que concerne à “etnografia fílmica
compartilhada” (LESSA, 2014). Desse modo, moradores e moradoras de municípios do Marajó
foram envolvidos/as como protagonistas em vários processos criativos e em diferentes etapas da
produção audiovisual.
As oficinas, mostras, incursões virtuais e pesquisas tiveram como referência o fazer etnográfico de
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Jean Rouch (1971) e isso nos proporcionou o agir de modo colaborativo nas várias oportunidades
para refletirmos conjuntamente sobre a construção do conhecimento orientado para a ação, sobre
os papeis dos atores sociais das comunidades e dos/as pesquisadores/as no processo de construção
de conhecimentos, sobre a produção audiovisual, sobre possíveis respostas aos problemas
identificados pelos locais.
Etapas do projeto Cinema no Marajó
O projeto foi iniciado com duas Rodas de Conversas com temas bastante relevantes para o
audiovisual no estado do Pará: “Cinema e Educação” e “A importância dos festivais e mostras de
cinema na Amazônia” com a presença de cineastas, especialistas, organizadores e produtores da
região e de fora do Brasil (Fotos 01 e 02).

Foto 01 e 02: Cartazes de divulgação das atividades iniciais

Como estratégia de acessibilidade, as Rodas de Conversa Online tiveram tradução ao vivo para a
língua brasileira de sinais LIBRAS e os filmes exibidos na Mostra de Cinema Documentário tinham
legendas em português.
Contamos com ampla divulgação nas redes sociais e imprensa no que se refere às convocatórias
para as oficinas, resultando em dezenas de inscrições, totalizando total de sessenta alunos (fotos
03 e 04).
As oficinas de Fotografia e de Introdução ao Audiovisual aconteceram de forma remota, conforme
anteriormente mencionado, via aplicativo ZOOM e foi um sucesso, pois resultou na produção de
quatro curtas-documentários belíssimos, posteriormente exibidos na Mostra.
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Fotos 03 e 04: Cartazes de divulgação para compartilhamento via aplicativos

O projeto finaliza com a Mostra Marajoara de Cinema Documentário (Fotos 05 e 06) que acontece
de modo online via plataforma Amazônia Flix com a presença de vários cineastas da região como
Jorane Castro, Chico Carneiro, Francisco Weil, Evandro Medeiros e o documentarista Jorge
Bodanzky, todos tiveram uma produção exibida na mostra e participaram de um animado debate
(disponibilizado no site oficial do projeto).

Fotos 05 e 06: Cartazes de chamada para as Mostras

Podemos afirmar que os objetivos foram alcançados de forma muito satisfatória satisfazendo
plenamente nossos objetivos, pois o próprio edital nos forçava a pensar em alternativas de
execução caso a pandemia ainda estivesse controlada (lembrando que a região do Marajó entrou
em Lockdown duas vezes neste período). Já havíamos pensado nas adequações da realização da \
mostra e das oficinas e debates: teria que ser tudo de modo virtual.
Mas sem dúvida nossa maior boa surpresa foi alta qualidade das produções das oficinas que, mesmo
sem nossa presença física para maiores instruções, ficaram em altíssimo nível sendo muito elogiadas
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pelos cineastas convidados.
As temáticas e os roteiros refletiram questões pertinentes às realidades vivenciadas cotidianamente
por moradoras e moradores destes municípios marajoaras, conforme pode ser evidenciado
nos cartazes dos filmes (fotos 07 a 10). Dessa maneira, a problemática do fornecimento de água
potável numa região caracterizada pelo grande volume de aguas fluviais, é apresentada de modo
surpreendente e sensível.
Situações enfrentadas no contexto da pandemia são trazidas nos filmes em que evidenciam
a precarização no chamado mundo do trabalho. Situação agravada com a pandemia do Novo
Coronavirus, os trabalhadores informais mostram modos de superação de obstáculos em tempos
de incertezas.
A produção da farinha de mandioca é apresentada a partir de narrativas carregadas de saberes
ancestrais que se renovam na região amazônica, e no Marajó em especial, a partir das vivências que
a produção da agricultura familiar possibilita.
A festa religiosa de São Miguel é mostrada como a expressão identitária da população de Melgaço.
Um Santo Arcanjo que marca a religiosidade deste lugar cuja população demanda evidenciar suas
próprias narrativas acerca do viver no Marajó.
Com estes quatro temas, as pessoas que participaram das oficinas apresentam nos filmes uma
produção voltada para as suas próprias realidades. A partir das atividades realizadas nas oficinas
saberes sobre esse lugar foram compartilhados.
Com base nestas experiências, consideramos que o “Projeto Encanta Marajó” trará excelentes
oportunidades de superação de colonialidades, na medida em que buscaremos atuar segundo
proposta intercultural, inspirados e inspiradas na obra Catherine Walsh (2018). Desta forma,
toda programação, Rodas de Conversa, Oficinas e a Mostra de Cinema Documentário aconteceu
utilizando as plataformas online: ZOOM para os encontros e oficinas e a Amazônia Flix5 para as
exibições dos filmes.

5

https://amazoniaflix.com.br/festival/11
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Fotos 07 a 10: cartazes dos filmes

Assim como ocorreu nas etapas de divulgação, debates e oficinas, a exibição dos quatro curtasdocumentários ocorreu de modo online durante a Mostra de Cinema Marajoara de Cinema
Documentário. Aconteceu de modo online e gratuito via plataforma Amazônia Flix, onde os
produtores tiveram a oportunidade de compartilhar experiências acerca da produção de seus filmes.
Ao longo deste projeto, o Marajó se tornou mais do que um lugar de vivências para experiências
etnográficas do Grupo Visagem com o audiovisual porque as redes, os laços e os aprendizados
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foram sendo ampliados e fortalecidos com a reciprocidade que as trocas afetuosas nos possibilitam.
A amorosidade das ações educativas nas oficinas, e em outras oportunidades que o campo nos
possibilitou, permeou nosso fazer antropológico, cujas inspirações de Paulo Freire e Jean Rouch
são inegáveis.
Cabe mencionar, ainda, que as práticas de restituição, como é o caso da produção audiovisual,
têm sido exitosas quando se tratam de pesquisa (ROCHA; ECKERT, 2014) e como atividades de
extensão as atividades com a Antropologia Visual fortalecem as práticas assentadas na colaboração,
participação e ética (RIBEIRO, 2005). Esse debate ético possibilita que as pessoas dantes incluídas
meramente como objetos de observação de campo - tendo suas práticas culturais como objeto de
pesquisa por excelência – tornem-se protagonistas no processo decisório desde o planejar as etapas
e temas.
Notas conclusivas:
O arquipélago do Marajó tem sido, predominantemente, o lócus das propostas de inserção social
apresentadas pelo Grupo Visagem. Os usos do audiovisual tem se revelado importante instrumento
de formação profissional de artistas e de inclusão social. A fotografia vinculada à criação
cinematográfica é incorporada por cineastas, fotógrafos/as amadores e profissionais, a partir da
ampliação dos usos de ferramentas comunicacionais conectadas à Internet.
O projeto Cinema no Marajó oportunizou estabelecer novas parcerias com produtores/as culturais
e fortalecer aquelas já existentes. Além disso, proporcionou novos aprendizados tanto para a equipe
do projeto quanto para quem nele atuou como aluno ou aluna, pois foi criado um espaço pedagógico
bem interativo.
Alcançamos o objetivo de fomentar a cultura do arquipélago do Marajó a partir de linguagens
diversificadas, em especial das artes audiovisuais. Formamos de maneira inclusiva uma plateia
atenta, utilizando plataformas virtuais para assegurar os preceitos impostos pela pandemia do novo
Coronavirus. Consideramos que as narrativas apresentadas como produto deste projeto fomentam
novos olhares e escutas sobre o Marajó em suas diferentes realidades.
Consideramos que o Projeto Cinema no Marajó obteve pleno êxito, possibilitando o
amadurecimento e consolidação do Grupo Visagem como um grupo que realiza, efetivamente uma
Antropologia Pública.
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A CINÉSICA DA CINÉ-TRANSE
Camila Dutervil1

RESUMO:O presente ensaio propõe investigar a “ciné-transe” presente na obra de Jean Rouch e
Maya Deren, e a convergência entre a dança e o corpo mediado pela tecnologia cinematográfica.
Maya Deren, no confronto da pesquisa coreográfica capturava os desejos de dança, de corpos e
movimentos em ritmo, e criava uma simbiose entre o corpo mecânico e o corpo físico. Para Jean
Rouch é importante “entrar” no que está filmando, filmar improvisando um balé no qual a câmera se torna
tão viva quanto as pessoas que estão sendo filmadas. Filmar com a camera na mão necessita, da parte
do pesquisador cineasta, a aquisição de técnicas corporais que lhe permitam gravar durante longos
períodos sem cansaço, de se movimentar no meio observado sem incomodar as pessoas filmadas, de
dominar o ritmo de seus deslocamentos.
PALAVRAS-CHAVE: ciné-transe, corpo, técnica, Maya Deren, Jean Rouch
O cinema e a dança compartilham uma relação ontológica com o movimento e nessa
pesquisa a dança emerge como uma interrogação ao cinema. Da mesma perspectiva, observamos
que a cinésica, ciência que estuda a linguagem do corpo, também compartilha a origem etmológica
da palavra cinema, do grego kénemas, que indica movimento. Aqui nos interessa o corpo-camêra em
movimento e os componentes neurofisiológicos e anatomecânicos da mente corpórea que o conduz.
Vittorio Gallese, neurocientista italiano é um dos descobridores dos neorônios-espelho,
neorônios motores que se ativam quando um ato motor é executado, ou quando se observa alguém
executá-lo. No ser humano, os neoronios-espelho foram primordialmente estudados mostrando
filmagens que capturam pessoas executando ações como dançar.(GALLESE; GUERRA, 2015)
Os estudos sobre cinema e neurociência se concentram sobretudo na relação espectadortela, mas nosso recorte aqui é a interação camêra-corpo-mente que acontece nos bastidores, da
perspectiva do operador de camêra, através de uma consciência desse continuum camêra-corpomente.
O conceito de ciné-transe designa uma postura empática de abordagem que acessa a um
fenômeno de consciência vivido pelo personagem; a atividade filmada mobiliza a corporeidade
do operador e pode favorecer a capacidade de empatia do espectador. Embora tenha estudado e
filmado ritos de possesão e cerimônias de transe na Africa desde os anos 40, Rouch só começa a
chamar seu método de trabalho de ciné-transe a partir de seus textos do início dos anos 70.
Para Jean Rouch, é importante “entrar” no que está filmando, filmar improvisando um balé no qual
a câmera se torna tão viva quanto as pessoas que estão sendo filmadas, e assim desenvolve o conceito
de ciné-transe:
1
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mecânico acompanhado por uma orelha mecânica. Este estranho estado de transformação
que ocorre ao cineasta, ROUCH chama de cine-transe, de maneira análoga aos fenômenos
de possessão (...)
(...)como se fosse possuído de uma entidade que poderia chamar-se cinema, que o leva a fazer estranhos movimentos, nos quais existe uma coreografia visual, e que do ponto de vista
do observador externo é similar ao transe ( ROUCH apud GRISOLIA,1988: p.88-90)

Operadores de camêra seriam possuídos por um entusiasmo essencial para a criatividade
poética, completamente imersos na realidade que estavam filmando no momento, na transe
cinematográfica. Nessa perspectiva, o plano sequência, a camêra na mão e o som direto se tornam
figuras de estilo que o cineasta privilegia em seu esforço de se colar na experiência do outro.
Segundo Rouch, o realizador deve também ser o operador de câmera aquele que pode
saber quando, onde e como filmar. Filmar com a camera na mão necessita, da parte do pesquisador
cineasta, a aquisição de técnicas corporais que lhe permitam gravar durante longos períodos sem
cansaço, de se movimentar no meio observado sem incomodar as pessoas filmadas, de dominar o
ritmo de seus deslocamentos. ( ROUCH apud GRISOLIA 1988 p. 59.)
Rouch considerava que um treinamento permitiria adiquirir uma técnica corporal de filmagem à mão e um corpo tecnicamente disponível.Na Universidade Nanterre-Paris X, Rouch e Michel
Brault- que era considerado o operador acrobata do cinema direto- conceberam o curso “Técnicas
corporais de filmagem à mão, para ajudar os futuros cineastas a controlar a respiração, estabilidade
e resistência, misturando técnicas da yoga, da dança espanhola, artes marciais e da mímica. O resultado é um conjunto de técnicas corporais que visam desenvolver a imaginação visual do cineasta
e promover a sua disponibilidade para enfrentar os imprevistos da ação filmada permitindo a produção de planos fixos estáveis e planos em movimento de alta fluidez.
Além do curso em Nanterre, Rouch ensinava na Cinemateca e nos Ateliers Varan, escola
fundada por ele próprio, que tem por objetivo estimular a produção cinematográfica em países em
desenvolvimento e nos grupos éticos e sociais minoritários, promover uma aprendizagem do cinema
documentário na linhagem do cinema direto. A escola Ateliers Varan desenvolve suas oficinas de
realização de documentários que tem parte seu programa didático dedicado ao aprofundamento
da prática de filmagem e se concentram na relação corpo filmado /corpo filmante com a presença de
coreográfas que ajudam a perceber que filmar o movimento e o corpo em movimento, são atos que
engajam completamente o corpo no ato de filmar.
A coreógrafa Nina Dipla instrutora do curso Filmar o movimento declara que primeiro os estudantes
filmam livremente e depois cada um apresenta as imagens e se confrontam com a crítica dos
professores, sobretudo relativas ao modo de se posicionar no espaço para capturar o movimento (
DUTERVIL, 2017).
Rouch conduz o espectador a um espaço em que a compreensão da alteridade se alcança
através da emoção e da quebra da divisão corpo-mente. Sua pedagogia privilegia a conquista da
corporalidade para esses cineastas-aprendizes acostumados a serem guiados apenas pela mente.
A dança oferece uma experiência de imersividade que alcança não apenas o espectador, mas
pode se apresentar como um treinamento adequado aos operadores de camêra. Nessa perspectiva,
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proponho uma aproximação sobre a obra de Maya Deren, fundadora da ciné-dança, arte do
movimento da camêra, em que a dança é intimamente conectada à camera e à montagem.
Maya Deren, em suas pesquisas coreográficas, capturava os desejos de dança de corpos
e movimentos em ritmo, e criava uma simbiose entre o corpo mecânico e o corpo físico. Em suas
reflexões teóricas, elabora uma definição sobre esse continuum corpo-camêra:
o cineasta amador, com seu pequeno e leve equipamento, não percebe que possui uma
mobilidade física que põe inveja na maioria dos profissionais, sobrecarregados por seus
monstruosos equipamentos, cabos e equipes. Não se esqueça que nenhum tripé até então
construído é tão milagrosamente versátil em termos de movimento como o complexo sistema de
suportes, articulações, músculos e nervos que é o corpo humano que, com um pouco de prática,
faz ser possível uma enorme variedade de ângulos de câmera e ações visuais. Você tem tudo isso,
e um cérebro também, em uma embalagem portátil. Câmeras não fazem filmes, cineastas
fazem filmes. Melhores seus filmes usando o que você tem em sua capacidade máxima, não
adicionando mais equipamentos e equipe. O mais importante de seus equipamentos é você
mesmo: seu corpo móvel, sua mente imaginativa e sua liberdade para usar ambos. Certifique-se de
usá-los.(DEREN,1965:p.45.Tradução nossa)

Maya Deren iniciou sua carreira no cinema experimental e na dança, seu interesse principal,
enquanto coreógrafa, eram as danças de possessão. Colaborou com Katherine Dunham, coreógrafa
afro-americana, que alimentou seu persistente interesse pelo ritual e pelos estados alterados de
consciência, em especial o voodoo haitiano.
Seu percurso do cinema experimental ao cinema etnográfico e sua imaginação artística
fascinada pela ciência social levam a um uso criativo da realidade. Encorajada pelo antropólogo
Gregory Bateson, o qual conhece na New School for Social Research, durante o seminário A Função
da Dança nas Sociedades Humanas, em que se discutia um método científico para filmar rituais de
possessão, Maya Deren programa partir para o Haiti. ( TRIVELLI, 2003:p.178)
Em uma conferência no Museu do Homem sobre a interface entre cinema experimental e
cinema antropológico, Jean Rouch defendeu a ideia de que nos seus últimos filmes, Maya Deren
teria abandonado o papel de cineasta experimental e assumido o de cineasta antropóloga. Sobre o
respeito ao ritual do vodoo, Maya Deren comenta :
Eu comecei como uma artista, como alguém que queria manipular os elementos
da realidade num trabalho de arte na imagem criativa, e eu terminei por registrar da forma
mais humilde e acurada possível, as lógicas de uma realidade que me forçou a reconhecer sua
integridade e abandonar minhas manipulações. (DEREN apud SUDRE, 1996. p.424. Tradução
nossa)

Entre 1947 e 1951, a artista filma no Haiti material que foi finalizado postumamente por
seu último marido Teji Ito, resultando no filme Divine Horsemen. O material bruto captado por Maya
consegue representar de dentro, o mundo interior dos participantes dos ritos de possessão. João
Luiz Vieira, no ensaio O visionário cinema de fluxo de Maya Deren, discorre sobre a obra da artista
como uma estética do fluxo em que imagens oníricas ilustram mergulho interior num trânsito fluido
entre interior-exterior-interior: Maya Deren, seguindo os princípios pelos quais perseguiu seus objetivos
enquanto realizadora, acabou revelando a potência do cinema na expressão da dialética entre interioridade
e exterioridade (VIEIRA, 2012: p.22).
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Maya Deren, que foi iniciada no ritual do voodoo quando esteve no Haiti, acreditava que
o mundo interior do transe pode ser compreendido apenas através da direta participaçao ao
rito. (SUDRE,1996:p.435) Como observa a artista, filmando com camêra no ombro participa das
danças, se mistura aos bailarinos, aproximando-se sempre mais de seus corpos do ritmo de seus
movimentos, captando os olhares. Divine Horseman apresenta muito mais fluidez se comparado ao
planos realizados por Jean Rouch em seus filmes, talvez isso seja atribuído ao seu talento come
operadora- dançarina.
Deren fez algumas tomadas em camêra lenta dos movimentos espasmódicos dos corpos dos
possuídos em Divine Horseman, e é esse efeito de dilatação temporal que impede a sua catalogação
nos arquivos dos filmes etnográficos, foi criticada por realizar uma espetacularização excessiva do
rito. Ismail Xavier percebe o cinema de Maya Deren como instancia de realização de um universo
poético não realista, realização da poesia através da câmera lenta, da montagem, da ritualização dos
gestos (XAVIER, 2005: 117).
O tempo, a duração é uma afirmação de valor ; da importância do plano, ‘’Quando a duração do
plano supera a duração da ação, se provoca uma desaceleração da tensão, o movimento ralentado
cria uma tensão maior no movimento, já que a tensão nasce do nosso desejo de ver realizadas as
nossas previsões [...] ( DEREN, 1952 : p. 272-273 )

Bill Nichols ao analisar as relações de Maya Deren com a vanguarda de New York,
responsável pela criação da Creative Film Foundation afirma que para Deren o impulso em transfigurar
e alterar as limitações realistas inerentes ao registro cinematográfico, seria como uma espécie de ética,
responsabilidade e obrigação do artista( NICHOLS, 2001: p.13). Maya Deren parecia se perguntar
costantemente: Quando o cinema experimental deve prevalecer sobre o documentário para enfrentar a
realidade do mundo?
Filmando rituais de possessão no Haiti, Deren acaba por se colocar o desafio da recriação
de imagens do invisível e a tensão que isso implica se expressa em uma linguagem cinematográfica
específica: O artista è um mago que, através da percepção dos poderes e princípios escondidos do invisível
os torna aparentes no nível do visível (DEREN apud SUDRE, 1996: p. 366 ).
Os cineastas indígenas, formados pela pedagogia da Vídeo nas Aldeias (VNA), que adaptou o
método de Jean Rouch ao mundo das aldeias, também tem buscado soluções para filmar o invisível
no registro de seus rituais. O cineasta indígena Takumã Kuikuro, formado pela VNA, conta que se
pintou de urucum e jenipapo durante as filmagens do filme As Hipermulheres para participar no ritual
e filmar acompanhando de dentro. Ele explica que não usa zoom, nem tripé: se aproxime das pessoas,
tripé atrapalha, cinema é movimento, você tem que se movimentar, a pessoa está se movimentando, o seu
personagem se movimenta, a sua câmera também, o seu corpo também.2
A camêra da ciné-transe através do circuito de neoronios-espelho confere ao espectador
uma empatia sinestésica, o engaja no movimento, tornando-o um partecipante ativo na ação,
proporcionando a impressão de estar dentro da cena, quase como se fosse possível participar e esta
observação partecipante è justamente o método da antropologia.
Acreditamos ter demonstrado que a ciné-transe é o metodo mais adequado para o registro
2
Takumã Kuikuro na Masterclass Processos Criativos no Cinema Indígena Brasileiro organizada pelo 9° Seminário
Cinema em Perspectiva no dia 18.09.2021
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de rituais e manifestações e prepara um corpo tecnicamente disponível para enfrentar os eventos
imprevistos da ação filmada. Nesse sentido, antropologia visual pode dar uma grande contribuição
aos estudos sobre documentário e mise-en scéne em geral.
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TRAÇOS BRECHTIANOS EM ANTÍGONA DE STRAUB/HUILLET
Lucas Gonçalves Rangel1
Fábio Uchôa2

RESUMO: Este trabalho tem entre seus objetivos refletir sobre o filme “Antígona (1992)” de Jean
Marie Straub e Daniel Huillet, a partir de possíveis afinidades com Teatro Épico de Bertold Brecht.
O cinema da dupla de diretores é reconhecido pelo rigor estético e pela relação com a dramaturgia
de Brecht: em Antígona, por exemplo é latente o estilo brechtiano de atuação. Porém, existiria, para
além da atuação e do texto, técnicas especificas da linguagem cinematográfica que intensificariam
o efeito de estranhamento no filme? Norteado pela análise fílmica tal como em Manuela Penafria,
foram levantadas as técnicas cinematográficas que foram usadas pelos diretores no longametragem. Essas técnicas por sua vez serão avaliadas, a partir de textos teóricos de Bertold Brecht
e outros pensadores, quanto a construção do efeito de estranhamento. A pesquisa, na qual essa fala
se insere, tem como finalidade contribuir para o debate sobre os atravessamentos entre teatro e
cinema e principalmente sobre como o cinema pode se inspirar no Teatro Épico afim de intensificar
uma postura crítica por parte da plateia.
PALAVRAS-CHAVE: Teatro Épico. Straub-Huillet. Estranhamento.

ABSTRACT: This work aimed to reflect on the film “Antígona (1992)” by Jean Marie Straub and
Daniel Huillet, based on possible affinities with Bertold Brecht’s Epic Theater. The cinema of the
duo of directors is recognized for its aesthetic rigor and for its relation to Brecht’s dramaturgy: in
Antigone, for example, the Brechtian style of acting is latent. However, would there be, in addition
to acting, specific techniques of cinematographic language that would intensify the estrangement
effect in the film? Guided by the film analysis method as in Manuela Penafria, cinematographic
techniques used by the directors in the feature film were raised. Then the techniques were analised,
based on theoretical texts by Bertold Brecht and other thinkers, regarding the construction of the
estrangement effect.The research has the porpose to contribute to the debate about the crossings
between theater and cinema and mainly how cinema can be inspired by the Epic Theater in order to
intensify a critical posture on the part of the audience.
KEY-WORDS: Epic Theatre. Straub-Huillet. Estrangement.
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INTRODUÇÃO
O artigo a seguir busca analisar, a partir da decomposição de cenas, tal como proposto por
Penafria, quais são as estratégias usadas pelos diretores Jean Marie-Straub e Danielle Huillet, no
filme Antígona (1992), que propiciam o Efeito de Estranhamento, como proposto em alguns textos
de Bertold Brecht. Para isso descreve-se os aspectos plásticos (imagéticos e sonoros) das cenas e
a estrutura do filme (sequências, cenas) então analisa-se (PENAFRIA, 2009), tendo como foco os
traços brechtianos.
Jean Marie Straub e Danielle Huillet são reconhecidos como um dos principais exemplos
da influência brechtiana no cinema e fizeram parte do chamado Novo Cinema Alemão. Em 1992 a
dupla de diretores franceses lança o filme Antígona, baseado em uma adaptação feita por Brecht
da tragédia de Sófocles. Além da semelhança político-ideológica com Brecht, pode-se perceber
semelhanças estéticas, como na atuação, por exemplo. Além disso, existem estratégias para
provocar o estranhamento presentes em Antígona, que seriam especificas do fazer fílmico? Quais
são as dificuldades de se analisar uma obra cinematográfica a partir da visão que Brecht tinha sobre
o teatro?
Bertold Brecht pouco escreveu sobre o cinema e a seu envolvimento com a sétima arte
também é tímido, se comparado à sua produção teatral, sendo Kuhle Wampe (1932) o filme em que ele
teve uma participação mais expressiva. Apesar disso, pode-se perceber algumas semelhanças entre
sua proposta estética para o teatro e sua contribuição para outras mídias: não coincidentemente ele
foi crítico da ideia de especificidade dos meios. Sendo assim pode-se fazer alguns diálogos entre o
Teatro Épico e o cinema.
A primeira vez que Bertold Brecht usa o termo estranhamento, que também pode ser
traduzida como distanciamento, foi no texto “Efeitos de Distanciamento Na Arte Dramática
Chinesa” publicado em 1936. Nesse texto, Brecht analisa a estética teatral chinesa e traça diálogos
entre seus efeitos e a sua proposta de Teatro Épico.
Nas primeiras décadas do turbulento século XX o teatro passou por grandes transformações
que vieram como resposta às mudanças socioeconômicas que o mundo e principalmente a Europa
passavam. Concomitantemente a conscientização do proletariado sobre a luta de classes, pensadores
de teatro passaram a criticar cada vez mais fortemente a ideia de um teatro cujo principal objetivo
seria emocionar o público. Foi assim que, principalmente, na Alemanha e na Rússia, nasceu o Teatro
Épico, em oposição ao teatro baseado na empatia, também conhecido como “aristotélico”.
A divisão de obras literárias por gêneros remonta à obra A República de Platão, na qual
Sócrates classifica cada um a partir, principalmente, de sua voz verbal. Segundo ele são três os
gêneros literários: A Dramática (a tragédia e a comédia), A Épica (a epopeia) e A Lírica (os ditirambos).
Segundo Anatol Rosenfeld, essa divisão não deve ser pensada como um conjunto de regras, mas
sim como uma ferramenta de função cientifica/analítica, até porque a pureza de gênero é algo
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impossível. (ROSENFELD, 1985)
Pertencerá à Lírica todo poema de extensão menor, na medida em que nele não se
cristalizarem personagens nítidos e em que, ao contrário, uma voz central – quase sempre
um “Eu” – nele exprimir seu próprio estado de alma. Fará parte da Épica toda obra – poema
ou não – de extensão maior, em que um narrador apresentar personagens envolvidos em
situações e eventos. Pertencerá à Dramática toda obra dialogada em que atuarem os próprios
personagens sem serem, em geral, apresentados por um narrador. (ROSENFELD, 1985, p. 17)

Apesar de algumas semelhanças entre o teatro grego/romano e o Teatro Épico, a diferença
entre eles é essencial. No teatro Aristotélico a vida das personagens é predestinada por uma instância
metafísica, como se independentemente das ações que o homem execute, os deuses assegurassem
determinado fim, algo muito característico das tragédias. No caso de Antígona, temos toda uma
família, por várias gerações, amaldiçoada, pois um ancestral distante (a depender das versões dos
mitos) teria provocado a ira dos deuses. Diferentemente dos gregos, o Teatro Brechtiano foca nas
dinâmicas sociais que influenciam as ações dos indivíduos e as peculiaridades históricas dessas
dinâmicas.
A Dramática pode ser compreendida como o gênero cuja principal forma são os diálogos e
que a voz do autor não está presente, sendo a narrativa desenvolvida de maneira autossuficiente
pelas personagens. Essa característica faz com que as cenas da Dramática necessitem de uma forte
relação causal, sendo qualquer cena desnecessária para a compreensão do todo, descartável. Para
isso, a relação de suas personagens se dá, basicamente, na forma de conflito entre desejos, o que por
sua vez está ligado a cosmovisão na qual a Dramática se baseia: o mundo como campo de batalhada
de forças antagônicas.
A Épica, por outro lado, são as obras de longa extensão, na forma de prosa ou verso, cujos
eventos e suas personagens são apresentados por intermédio de um narrador onisciente. Esse
gênero possui, geralmente, um tom mais sereno e objetivo, pois trata de situações passadas e cujo
narrador era um observador. Essas características fazem com que a duração das cenas seja mais
prolongada, havendo muitas vezes longas descrições, pois cada uma de suas partes possui um fim
em si mesma.
O que sobretudo Goethe saliente é que o drama exige um “avançar ininterrupto”. E Schiller:
o dramaturgo “vive sob a categoria da causalidade” (cada cena um elo no todo), o autor épico
sob a da substancialidade: cada momento tem os seus direitos próprios. (ROSENFELD, 1985,
p. 32)

As principais diferenças entre os dois gêneros se dão principalmente pelas suas vozes
verbais. Se na Dramática são as próprias personagens que se expressam em 1°pessoa, na Épica é
um narrador que conta fatos vividos por outrem. Por isso, na Épica existe uma clara distinção entre
sujeito e objeto, o que não se verifica na Dramática, na qual o mundo não mais aparece através da
intermediação explicita de alguém, mas disfarça-se de uma ação espontânea. Logo, se A Dramática
provoca uma imersão, fazendo quem assiste sentir-se como se vivesse a situação representada, A
Épica cria uma distância entre o público e a obra, fruto da distância do narrador com os eventos
narrados.

609

Para ajudar na compreensão, Rosenfeld faz a distinção entre as duas formas de uso dos
termos Épico, Lírico e Dramático (ROSENFELD, 1985). O primeiro uso seria o uso substantivo,
ligado a estrutura e o segundo seria o uso adjetivo, ligado a traços estilísticos. Levando isso em
consideração é possível compreender melhor o nome dado ao Teatro Épico: teatro, pois possui uma
estrutura dramática e épico, pois possui traços estilísticos épicos.
O termo Teatro Épico e muitas das suas ideias, já vinham sendo usadas, mas é Bertold Brecht,
com sua teoria e prática, que organiza uma abordagem e a populariza, tornando-se assim o seu
maior expoente. O dramaturgo alemão propõe para o teatro uma serie de formulações estéticas
que têm como objetivo despertar uma postura crítica no público e contribuir para a mudança social
em prol da classe operaria. Para alcançar tais objetivos Brecht procura provocar o distanciamento
emocional no público e a não identificação deste com as personagens, para que, evitando a catarse,
os expectadores se mantenham sempre em uma posição ativa de análise. Foi esse efeito que ele
chamou de Verfremdungseffekt (estranhamento).
Escrito originalmente em alemão como Verfremdungseffekt, o termo é de difícil tradução
e aparece em português de diversas formas: efeito de distanciamento, efeito de estranhamento,
efeito de desfamiliarização ou alienação. Dentro da teoria brechtiana, o conceito do Efeito de
Distanciamento é um dos fundamentos estéticos. Esse termo por sua vez foi influenciado pelo
conceito de “Priem Ostranenija” encontrado no texto “Arte Como Procedimento” de Viktor
Chklovsky, como explicado por Nenad
A tese sobre a similaridade entre as duas ideias foi colocada primeiramente por John Willet,
para quem “o propósito do ‘Verfremdung’ que Brecht lançou imediatamente após sua visita
em 1935 a Moscou... é justamente aquela que Shklosvky havia dado à sua ‘Priem Ostranenija’
ou ‘dispositivo de tornar estranho” (NENAD, 2011, p. 44).

Pode-se entender o Estranhamento como aquilo que transforma uma situação tida como
obvia em algo incompreensível, para que ao despertar a curiosidade do observador, este se ponha
a refletir, racionalmente, passando a entender mais profundamente a natureza do fenômeno
observado. Ou seja, um evento que é evidente é tornado incógnito apenas à medida que isso possa
tornar seu processo ainda mais claro.
Os acontecimentos e as pessoas do dia-a-dia, do ambiente imediato, possuem, para nós, um
cunho de naturalidade, por nos serem habituais. Distanciá-los é tomá-los extraordinários.
A técnica da dúvida, dúvida perante os acontecimentos usuais, óbvios, jamais postos em
dúvida, foi cuidadosamente elaborada pela ciência, e não há motivo para que a arte não
adote, também, uma atitude tão profundamente útil como essa (BRECHT, 1978, p. 85).

Segundo o dramaturgo alemão o efeito do distanciamento consiste em representar de
maneira a evitar que o público sinta como se estivesse presenciando uma situação real. Sendo
assim, evita-se o que ele chama de contágio emocional e por isso pode ser entendido como um efeito
diametralmente oposto à suspenção da descrença.
A aceitação ou a recusa das palavras ou das ações das personagens devia efetuar-se no
domínio dó consciente do espectador, e não, como até esse momento, no domínio do seu
subconsciente (BRECHT, 1978, p. 55).
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A CÂMERA
Em 1992 foi lançado o filme dirigido por Jean Marie Straub e Danielle Huillet, adaptado de
uma peça de Brecht e cujo título traria o nome do diretor de teatro alemão: Antígona de Sófocles,
Adaptado para o Teatro por Brecht Segundo a Tradução de Hölderlin.
Já no título da obra temos o senso crítico desperto. Porque um nome tão grande, citando
todos os autores, pelos quais o clássico grego passou até chegar nos Straub/Huillet, incluindo até
o tradutor do grego para o alemão? O título traz consigo todo o processo de produção da obra,
trazendo o nome de todos pela qual a obra passou até chegar no cinema.
Além disso essa técnica coloca um paradoxo a ser refletido: se Sófocles é o autor de Antígona,
quem é o autor de Antígona de Sófocles? Não pode ser o dramaturgo grego, pois ele é o autor da
primeira versão do clássico e tão pouco pode ser Brecht, pois não teria sentido ele ter dedicado
o título aos autores que o precederam. A citação da autoria no título, problematiza a autoria da
citação: mais do que trazer um caráter de fidedignidade ao original, traz a questão de a obra estar
livre para interpretações. Assim o título deixa claro o ponto de vista da obra ser uma construção
coletiva.
Sendo a questão do título do filme uma criação de Brecht, existem outros elementos
presentes, que remontam desde a Grécia, como o coro. Em Antígona, assim como em muitas outras
peças, o coro possui uma função fundamental, desempenhando papel de personagem. O coro
pode ser compreendido como um conjunto de atores que falam em uníssono, sendo assim, são a
representação da coletividade, da Polis. No caso do clássico em questão, o coro é formado por um
conjunto de anciãos conselheiros, o que também os tornam representantes da moralidade e do
poder.
Outra função do coro é diminuir a tensão e interromper a ação dramática. É usual que as
falas do coro se limitem a comentários e reflexões sobre as ações de outras personagens, chegando
muitas vezes a descrevê-las previamente, o que de certa maneira age como a própria interferência
do autor na narrativa. Essa técnica é usada por diversas vezes em Antígona e faz com que o público
possa estar mais atento ao desenrolar do filme, uma vez que já sabe o que virá.
Ao analisarmos coro no filme de Straub/Huillet, percebemos o uso do estranhamento logo
na cena em que ele é introduzido. Após uma fala uníssona, temos um corte para o ancião que se
encontra mais à direita, dialogando com Creonte, de maneira pouco usual, ao quebrar uma das
regras mais conhecidas do cinema: a regra dos 180 graus. Essa regra prescreve que em um diálogo,
a câmera so pode se posicionar dentro da área de uma meia circunferência, cujo diâmetro é a reta
entre os dois personagens.
Quando assistimos um diálogo que segue a regra dos 180 graus, raramente notamos
aspectos técnicos: na maioria das vezes nossa atenção se volta completamente para o conteúdo das
falas. Isso se dá, pois a maioria esmagadora das obras audiovisuais obedecem a um mesmo padrão
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técnico, como se houvesse uma gramática para a linguagem cinematográfica. Ao propor uma nova
forma, a dupla de diretores franceses quebra com a naturalidade com que assistimos a cena e assim
consegue chamar atenção para seu aspecto formal, o que traz consigo outros significados.
Dessa maneira o ancião começa sua fala com sua face voltada na direção da câmera,
mas próximo de terminá-la, ele se vira mais à direita. O mesmo acontece com Creonte, só que
inversamente: o quadro começa com ele olhando para o Ancião e depois ele se vira em direção a
câmera. Assim, o público é levado a crer que a câmera assume o ponto de vista de um personagem,
que participa do diálogo e que ainda se apresentará, mas isso não se verifica. Esse equívoco acontece
devido a outra regra da atuação para o cinema, que diz que é preciso ignorar a presença da câmera.
A partir dessa disposição não resta dúvida que Creonte está se dirigindo ao Ancião, e viceversa. Além disso, ao mesmo tempo, os atores estão com suas faces voltadas em direção ao público,
em direção a câmera, sem que a câmera para isso tenha que assumir o ponto de vista de nenhum
personagem, e nem estar ao lado de um deles como aconteceria segundo a regra dos 180 graus.
Figura 1 – Quadros da Cena

(STRAUB/HUILLET. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht.
1992).

A estratégia adotada pelos diretores provoca um distanciamento pois, o ponto de vista não
se aproxima do ponto de vista de nenhum dos personagens, o que poderia fazer quem assiste se
sentir na pele de um deles, ao se envolver emocionalmente. Além disso, ao se aproximar de uma
quebra da 4° parede, torna-se explicito que não se busca parecer um diálogo real: a mise-em-scene
torna-se nítida revelando assim que o que se vê se trata da filmagem da representação teatral de
uma peça.
Outra técnica usada para chamar atenção para o aparato cinematográfico é o uso estratégico
dos movimentos de câmera. Ao evitar os movimentos de câmera durante o filme, ele nos chama a
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atenção justamente para seu uso. Não é a câmera estática, e nem seu movimento que é responsável
pela ilusão (ou sua quebra), mas a forma com que se combinam as duas.
O uso do Pan em plongeé, por volta do décimo nono minuto, mostrando pela primeira vez a
configuração espacial do anfiteatro, por inteiro, serve como uma estratégia narrativa para ressaltar
o início da polarização entre os Anciãos e Creonte. Assim vemos que eles estão em lados opostos do
anfiteatro, encarando-se, e que entre eles encontra-se a fundação de pedra da estrutura. Assim, a
partir desse momento, percebe-se uma escalada no conflito entre os dois personagens.
Por fim, por volta do decimo nono minuto de filme, temos uma das maneiras mais usuais de se
provocar um efeito contrário ao da suspenção da descrença. Após mais um corte brusco entre dois
planos de Creonte, ele encara a câmera e ameaça, que caso o informante não traga o infrator, esse
pagaria com a própria vida para “aprender que o lucro não é tudo”. Essa quebra da quarta parede,
cuja existência é negada por Brecht, possibilita a interpretação de a câmera ser o ponto de vista dos
expectadores.
A noção de uma quarta parede que separa ficticiamente o palco do público e da qual provém
a ilusão de o palco existir, na realidade, sem o público, tem de ser naturalmente rejeitada,
o que, em princípio, permite aos atores voltarem-se diretamente para o público. (BRECHT,
1978, p. 80)
Figura 2 – Quadro de uma Cena

(STRAUB/HUILLET. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht.
1992).

Narrativamente a quebra da quarta parede nesse momento contribui para uma visão crítica
de um tema fundamental a obra que é a relação entre poder e riqueza. Em várias linhas do diálogo
é levantada a questão de a guerra ter como um de seus motivos a riqueza mineral de Argos. Ao
derrubar essa barreira invisível que separa o público dos personagens, Creonte estabelece um
diálogo direto com quem assiste e evidencia a contemporaneidade dessa questão.
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A QUEBRA DA CONTINUIDADE
A quebra da continuidade é uma das principais formas utilizadas por Straub/Huillet para
provocar o efeito de estranhamento em Antígona. Já no início do filme, no diálogo entre Ismênia
e Antígona, temos uma descontinuidade de luz/sombra entre os planos de uma mesma cena. Essa
regra é sem dúvida uma das principais regras do audiovisual e determina que entre diferentes
planos de uma mesma cena tem de haver uma continuidade na configuração espaço-temporal. Isto
é, um objeto não pode desaparecer, por exemplo, sem que nenhuma personagem o tenha tirado
de seu lugar ou sem que isso tenha uma função narrativa, pois isso chamaria a atenção do público
inutilmente, distraindo-o.
O filme se inicia com um diálogo entras Ismênia e Antígona em que elas comentam o sofrimento
passado pela família, devido ao incesto involuntário do pai, Édipo. Desse modo, elas introduzem
a guerra de Tebas contra Troia, provocada pela disputa pelo poder entre seus irmãos Polinices e
Etéocles, na qual os dois morrem. Pode-se ver as duas irmãs, uma ao lado da outra, conversando sem
se olharem. Elas estão no Anfiteatro de Segesta, atrás delas pode-se ver pedras que denunciam a
idade do local. Em frente a Antígona encontra-se um cântaro. O céu ocupa grande parte do quadro.
O posicionamento e a postura das duas irmãs, incomum a qualquer diálogo, suscita duas
questões. A primeira é o distanciamento das duas, provocado pela diferença de postura perante
a tragedia do pai, Édipo, nas obras anteriores da Trilogia Tebana de Sófocles. Além disso, o
posicionamento delas revela que se trata de uma estratégia adotada para a mise-em-scene, justamente
por ser improvável em qualquer situação, que duas irmãs conversem lado a lado sem se olharem.
Astrid, interpretando Antígona e Ursula, interpretando Ismênia, não se parecem com o tipo
de atuação que estamos acostumados a ver. A forma em que elas falam, pausadamente, dando um
intervalo entre frases, funciona como um método de Literalização, termo que Brecht usava para
empregar um conjunto de técnicas usadas para desnaturalizar um discurso ao sublinhar o que o
possibilita: a linguagem. (NENAD, 2011, p. 164). Através da voz também podem-se perceber a
diferença com que as duas irmãs lidam com os infortúnios: enquanto Ismênia parece tomada por
uma tristeza diminuidora da potência, Antígona, parece tomada por uma revolta que se torna a
própria força motriz da personagem.
Após a protagonista revelar que cometera o delito, sabendo que muito provavelmente será
flagrada, ela deixa claro uma das principais questões postas pela peça, ao dizer que “mais vale ser
fiel”. O que vale mais? O direito dos homens ou o direito divino? Nesse momento o sol que antes
iluminava a face esquerda das personagens passa a iluminar a face direita.
A quebra da linearidade, ou seja, o salto temporal marcado pela mudança da sombra entre
dois quadros, que na narrativa ocupam o mesmo tempo e espaço, revela o processo de produção
das cenas, como sendo gravadas em períodos diferentes. Temos assim a impressão de que o diretor
decidiu não disfarçar o processo, optando por não se aproximar de uma estética naturalista. Ao
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mesmo tempo, o efeito dessa quebra sublinha a própria fala da protagonista, ao mostrar que muitas
vezes há mais honestidade em infringir uma lei do que segui-la por medo das possíveis consequências.
Dessa maneira fica explícita honestidade da representação para com o processo produtivo.
Figura 3 e 4 – Quadros da Cena

(STRAUB/HUILLET. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht.
1992)

Novamente há uma mudança brusca na posição da luz, voltando para a posição inicial, após
Ismênia dizer que segue as leis “porque fazer o que é inútil é insensato”. A questão colocada pela
relação da quebra da continuidade com os diálogos das irmãs é: por que ser fiel as próprias convicções
quando isso parece ser prejudicial? Pelo que vale a pena morrer? Ao novamente explicitar o processo,
dessa vez enquanto Ismênia diz que fazer o que é inútil é insensato, é ressaltada a questão central
do cinema materialista, do qual a dupla de diretores é tida como expoente.
Se Peter Gidal – um dos maiores representantes desse tipo de produção fílmica – está certo
em sua colocação que a política do cinema materialista é causar e manter “um conflito entre
a tentativa de ver, de imaginar tempo e espaço, e a simultânea impossibilidade, a infinita falta
de sentido de todos os significantes, toda construção de significado é, portanto, apresentada
como construção, como processo produtivo.” (NENAD, 2011, p. 137)

Entretanto, por volta do decimo sexto minuto do filme a quebra da continuidade vai ser usada
para pôr em questão justamente o que ela parecia suscitar. Nesse momento fica mais claro que tal
quebra não pode ser considerada mero fruto do acaso, decorrente dos imprevistos na encenação,
mas que ela de fato é uma estratégia usada pelos diretores de forma meticulosa. Em um espaço
de tempo relativamente muito curto, em que o diálogo se dá por pequenas frases intercaladas e
no qual a câmera acompanha quem fala, vemos a sombra mudar quadro a quadro e em um sentido
Único: o que deixa claro que cada pequena frase foi falada em horas diferentes, apesar da facilidade
de se gravar em uma única tomada.

Figura 5,6,7 e 8 – Quadros da Cena

615

(STRAUB/HUILLET. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht.
1992)

Se antes a quebra da continuidade parecia revelar uma verdade subjacente a cena, ou seja,
a verdade de sua produção, agora isso é posto em questão, pois fica claro que o próprio processo
produtivo fora quebrado já pensando no resultado final. Dessa maneira fica ainda mais evidente
o aparato cinematográfico e ainda é levantada a questão sobre o significado das quebras de
continuidade. Em última instancia, essa técnica explicita a impossibilidade de revelar o processo
produtivo por completo: o ato de revelar uma etapa da produção não pode revelar a si mesmo.
Alguns instantes depois, por volta do decimo sétimo minuto, pode-se verificar a quebra de
outra regra também muito utilizada na maioria das produções audiovisuais. A regra dos 30 graus
também possui, assim como a regra dos 180 graus, uma função de tornar a cena mais fluida. Ao
tornar a cena mais fluida, o público passa a não perceber as técnicas usadas para sua produção.
A regra de 30 graus prescreve um ângulo mínimo de 30 graus de diferença entre dois planos
seguidos de um mesmo objeto, pois sendo menor que isso a quebra se dá de forma brusca, podendo
caracterizar um jumpcut, ou seja, uma quebra da fluidez e da ilusão. Ao fazer isso os diretores também
quebram com a ilusão de naturalidade e trazem à tona a questão do aparato cinematográfico, técnico
e tecnológico, provocando assim uma postura analítica.

Figura 9 e 10 – Quadros da Cena

(STRAUB/HUILLET. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht.
1992)

Neste caso, a quebra da regra foi utilizada para ressaltar a passagem de um plongeé para
o nível do personagem, o que nos faz questionar sobre nosso posicionamento crítico perante o
soldado. Ele é o mensageiro que leva para Creonte a notícia que o corpo de Polinices fora velado.
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Durante sua fala pode-se perceber sua hesitação em contar sobre o ocorrido e, também, como ele
conseguiu manter sua humanidade, apesar da guerra, diferentemente do tirano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto depreende-se que em “Antígona de Sófocles, Adaptado para o Teatro por Brecht
Segundo a Tradução de Hölderlin”, há técnicas tanto teatrais como cinematográficas, que são capazes
de produzir o efeito de estranhamento. O coro e a própria atuação, são mais característicos do palco.
Por outro lado, a quebra da continuidade e da fluidez são específicos do fazer fílmico.
Por fim, a análise das técnicas usadas pelos diretores Jean Marie Straub e Danielle Huillet
demonstra que para se produzir o efeito de estranhamento, muitas das vezes é necessário se opor
ao padrão técnico audiovisual, padrão que o cinema de Hollywood é representante. Seja porque o
chamado cinema mainstram tem sua estética pautada pelo naturalismo, ou mesmo devido ao fato de
suas técnicas serem naturalizadas devido a exposição constante do público a esse tipo de produção
audiovisual: o efeito de estranhamento é provocado por formas que consigam quebrar com o
efeito de encantamento. Sendo assim, entende-se que as técnicas para provocarem esse efeito são
relativamente simples, sendo sua efetividade definida pelo momento em que é utilizada em relação
a narrativa.
Conclui-se, que o uso do Efeito de Estranhamento se dá de forma estratégica, em vários
momentos da obra. A sua principal função é de impedir a identificação com as personagens, ou seja,
impedir o contágio emocional. Por isso, as técnicas que provocam tal efeito são mais expressivas em
momentos com uma forte tensão dramática e, também, em momentos que são importantes para a
compreensão do contexto sociocultural.
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A LUZ COMO PERSONAGEM EM MABOROSHI NO HIKARI (A LUZ DA ILUSÃO),
DE HIROKAZU KORE-EDA
Juliana Choma1
Demian Garcia2
RESUMO: Maboroshi no Hikari (1995) é o primeiro filme de ficção de Hirokazu Kore-eda. Foi baseado
em um romance de Teru Miyamoto e teve como inspiração a convivência do diretor com a viúva de
um oficial de governo que cometeu suicídio, história retratada anos antes em seu documentário
However... (1991). No longa-metragem ficcional, a viúva Yumiko busca compreender o suicídio de
seu marido, Ikuo, fascinado por luzes reveladas a ele nos trilhos do trem e que o levaram à morte.
Tendo como base os trabalhos de Donald Richie, Keiko McDonald e William LaFleur, o presente
estudo tem como objetivo identificar as escolhas realizadas por Kore-eda para representar a luz
na diegese do filme como mais um personagem da trama, que tenta atrair Yumiko para o mesmo
destino de seu ex-marido. Para isso, parte-se da hipótese de que o diretor busca tornar o espectador
testemunha ativa dessa luz ilusória que é capaz de atrair seres humanos para a morte.
PALAVRAS-CHAVE: Maboroshi no Hikari; Luz da Ilusão; Hirokazu Kore-eda.

Há algo de sobrenatural na luz, registrado pela cultura de muitos povos através de lendas,
contos e mitos sobre ela. No Japão, seu mistério é contado em diversas histórias, como a do Tengubi,
bolas de fogo nos rios ocasionadas pela criatura sobrenatural Tengu, responsável pelo surgimento
de doenças e desaparecimento de pessoas (MATTHEW, c2020); a da criação do festival Bon Odori,
quando o espírito de uma senhora foi salvo por Buda da dimensão dos Gaki3, transformando-se em
uma luz brilhante como uma chouchin4 (ROSA, c2008); ou, especialmente, pelas hitodama (alma),
bolas de fogo azuladas ou avermelhadas, supostamente avistadas em cemitérios, florestas ou locais
em que houve mortes recentes (MATTHEW, c2020).
Representações desse tipo de luz pontual e arredondado que remete ao sobrenatural é
bastante usual na fotografia dos filmes do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, que as utilizou pela
primeira vez em seu longa-metragem ficcional de estreia, Maboroshi no Hikari (1995), que explora o
psicológico de Yumiko (Makiko Esumi) a partir das perdas que viveu.
Maboroshi no Hikari significa, em seu sentido literal, “ilusão da luz”. O título antecipa, portanto,
o conflito central da narrativa: a curiosidade gerada por uma luz ilusória, tão fascinante “a ponto de
permitir que se torne um convite para morrer” (LAFLEUR, 2002, p. 164, tradução da autora5).
[...] [Maboroshi] era algo a que os escritos Budistas Japoneses haviam se referido com alguma
regularidade já no período medieval. [...] Desde o início de 868 e com exemplos registrados
1
Acadêmica do 7º período do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do
Paraná (Unespar). E-mail: juchomaatelier@gmail.com
2
Orientador. Doutorando em Cinema na UPJV, professor do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual
da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Bolsista da CAPES-proc. BEX 1149/15-6. E-mail: demiangarcia@
gmail.com
3
Demônios famintos
4
Lanterna de papel usada tradicionalmente em festividades japonesas.
5
Todas as citações em língua estrangeira presentes neste artigo foram traduzidas pela autora.
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até 1722, havia no Japão uma prática, a Fudaraku-tokai, segundo a qual certos homens santos
Budistas partiam para o mar em barcos supostamente destinados a chegar em Potalaka
[Fudaraku], um local paradisíaco. Potalaka foi assumida então como a morada, intensamente
luminosa, do Bodhisattva6 da Compaixão, Avalokitesvara (Kuan-yin para os chineses e
Kannon para os japoneses). Textos japoneses medievais e modernos falam de uma sequência
de pessoas, muitas vezes motivadas por visões ou relatos de uma luz maravilhosa emitida
pela distante Potalaka, navegando em partida, nunca retornando, e assumidas por outros
que tenham morrido. (LAFLEUR, 2002, p.163, grifo da autora).

O primeiro personagem a ser atraído por essa luz é o jovem Ikuo (Tadanobu Asano), marido
da protagonista. Kore-eda nos apresenta o casal em suas sequências iniciais, após também revelar
ao espectador que Yumiko havia sofrido um trauma na infância, a partida de sua avó, que deixou sua
família para morrer sozinha em sua cidade natal. Anos mais tarde, já casada com Ikuo e buscando a
superação desse trauma, a jovem é confrontada mais uma vez com a perda. Ela recebe a notícia de
que seu marido foi encontrado morto nos trilhos do trem, supostamente tendo cometido suicídio
após encontrar uma luz fascinante no local.
O filme explora em sua narrativa a vida dividida de Yumiko após o vazio deixado por Ikuo.
Sem compreender as razões que o fizeram cometer suicídio, deixando a ela e seu filho Yuchi (Gohki
Kashima), Yumiko precisa se decidir se seguirá a mesma luz que agora a persegue ou se deixará seu
passado para trás para reconstruir sua vida. Ela é incentivada por sua mãe, Michiko (Midori Kiuchi),
e sua vizinha, sra. Ono (Hiromi Ichida), a superar o novo trauma através de um casamento arranjado
com Tamio (Takashi Naitô). O novo marido vive com sua filha Tomoko (Naomi Watanabe) em uma
vila de pescadores chamada Sosogi.
Algumas decisões de Kore-eda ao retratar essa história, que foi baseada em sua convivência
com uma viúva durante a realização de um documentário7, fazem com que o espectador sinta-se,
muitas vezes, cúmplice do drama vivido por Yumiko. Uma delas é a transição entre realidades, presente
em algumas ficções do diretor e que deriva de sua experiência como documentarista. Nessas
transições é possível perceber uma espécie de caminho intermediário entre ficção e realidade,
conforme explica Mitsuyo Wada-Marciano a respeito de outra ficção de Kore-eda, Dare mo Shiranai
(2004), e que também aplica-se a Maboroshi no Hikari.
A sequência [da morte em Dare mo Shiranai], leva o espectador de uma realidade (a realidade
cinematográfica e diegética) à outra (a realidade espetacular e auto-reflexiva) que se tornou
cada vez mais familiar para nós, como fotógrafos, com nossa experiência frequente de usar
câmeras digitais e/ou de vídeo. Olha-se para uma tela pequena na parte traseira da câmera e
a imagem flutua até você pressionar o botão do obturador. Essa alusão ao que eu descreveria
como uma ‘realidade espetacular’ é a característica definidora da impressão cinematográfica
de Dare mo Shiranai, responsável pela recepção crítica do filme como ‘semelhante a
documentário’ e ‘fusão de documentário e ficção’. No entanto, é necessário afirmar que essa
estética realista, ou a ‘autenticidade’ da sequência, é habilmente mediada e profundamente
auto-reflexiva. Em outras palavras, a sequência é tanto sobre a posição [do protagonista]
Akira quanto sobre a convergência de mídias e as realidades que elas representam. (WADAMARCIANO, 2009, p.78).

A sequência citada por Wada-Marciano mostra o protagonista Akira (Yuya Yagira) transitando
6

Do Budismo, ser iluminado. Uma pessoa que por grande compaixão gerou bodhicitta, o desejo

espontâneo de atingir o mesmo status de Buda.
7
Maboroshi no Hikari foi baseado no documentário However... (1991), em que Kore-eda relatou a história de
um oficial de governo que cometeu suicídio.
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entre duas realidades através da montagem. No momento em que sua irmã mais nova morre dentro
de um apartamento, planos-detalhe com a câmera fixa registram as mãos do garoto, objetos da irmã
e segmentos de seu corpo, sem termos a visão total da menina caída no chão. O apartamento é um
ambiente fechado cuja claridade vem da única janela existente na sala. Um corte repentino ocorre
e o espectador encontra-se nas ruas externas ao apartamento, em imagens superexpostas feitas
com a câmera na mão, como se a câmera tivesse saído do ambiente interno ao externo sem ajustes
técnicos e estivesse ainda se preparando para realizar a gravação. Simultaneamente, as imagens
também são concebidas como se fossem tomadas do ponto de vista de Akira, que transita seu olhar
rapidamente pelos arredores até que ouve alguém chamar uma criança de mesmo nome que o seu.
Essa transição repentina entre realidades experimentada na sequência torna o espectador tão
desorientado quanto Akira no momento da morte da irmã.
Algo semelhante já era explorado anos antes por Kore-eda na realização de Maboroshi no
Hikari. A transição entre realidades no longa de 1995 faz com que testemunhemos pontos de vista
de Yumiko na busca pelas respostas do suicídio de Ikuo e tentativa de reconstrução de sua vida.
Em uma das cenas em que Yumiko encontra-se solitária na casa de Sosogi (Figs. 1 a 3), Kore-eda
transita entre a visão frontal da protagonista com roupas pretas em um ambiente completamente
escuro; para uma janela observada por ela, preenchida pela luz solar que vem do exterior enquanto
alguns vizinhos que se encontram do outro lado saem de quadro. A saída de quadro feita pelos
personagens é não somente uma referência à morte de modo geral, como à solidão da protagonista,
já que a imagem retrata o vazio deixado por eles a partir da referência anterior do cheio.
FIGURAS 1 A 3 – YUMIKO OLHA SEUS VIZINHOS ATRAVÉS DA JANELA

FONTE: MABOROSHI, 1995.

A cena citada também apresenta um dos três usos narrativo da luz por Kore-eda em sua
ficção de estreia: a luz que invade a cena não apenas para torná-la visível, mas para se fazer presente
ao personagem (e ao espectador). Um exemplo mais característico desse uso da luz ocorre em
um registro aparentemente banal do cotidiano de Yumiko, quando limpa uma escada (Fig. 4). Ela
desce os degraus em um momento da narrativa em que tenta aceitar sua nova vida. O ambiente
novamente é escuro, mas é invadido por um feixe que vem de uma janela localizada fora do quadro,
bem definido devido à poeira do local. Uma lâmpada apagada à direita traz a referência a Ikuo, uma
hitodama agora sem luz. O movimento descendente é quase um mergulho interior da personagem,
uma tentativa literal de realizar o que o bailarino Hijikata Tatsumi8 propunha em seu livro Bailarina
Doente: colocar uma escada dentro do corpo e descer até seu local mais profundo (HIJIKATA apud
UNO, 2007, p. 46)
8
Bailarino e coreógrafo japonês, criador do butô (gênero da dança-teatro), falecido nos anos 1970. Sua última
criação é o livro Bailarina Doente (Yameru Maihime), no qual insere seus pensamentos sobre exteriorizar aquilo que
estava em seu interior (UNO, 2007, p. 44-46).

621

FIGURA 4 – YUMIKO LIMPA UMA ESCADA NA PRESENÇA DE UMA LUZ

FONTE: MABOROSHI, 1995.

Essa luz se faz presente em Maboroshi no Hikari como mais um personagem da trama, nesse
caso, como um marido morto. Donald Richie aponta que algumas escolhas do diretor, como utilizar
uma não-atriz como protagonista, priorizar planos abertos e câmeras fixas, e inserir a luz de modo
narrativo, são calculadas de modo que essa descida até o interior de Yumiko seja não somente um
retrato da reflexão pessoal da personagem, mas forma de testemunho do espectador.
Os cálculos precisos de Kore-eda neste filme resultam em uma demonstração muito
convincente de como as reações emocionais podem ser criadas por meios técnicos. [...]
Neste filme, assim como nos documentários e posteriores ficções de Kore-eda, encontramos
narrativas tão estruturadas e comunicadas que somos, de fato, forçados a nos colocar na
mente dos personagens. Experimentamos sua realidade, e isso fazemos por meio da recusa
do diretor de qualquer um dos meios usuais (close-ups, música persuasiva, “atuação”, etc.)
através dos quais a empatia é com frequência tentada no cinema comercial. (RICHIE, 2011,
p. 42-44)

Outro modo de Kore-eda inserir a luz como personagem neste filme é através da referência à
luz ilusória de seu título. Essa luz assombração aparece de modo pontual, como espécie de hitodama
que rodeia os personagens com o objetivo de também levá-los à morte através de seu fascínio –
afinal, é uma luz pontual que chama à atenção. Seu primeiro aparecimento9 ocorre após Yumiko
perder sua avó, através de uma sequência de planos: um detalhe de uma lâmpada próxima à casa
da protagonista, um plano conjunto de um homem acendendo senko hanabi10 com dois meninos,
a visão do interior da casa de Yumiko com uma lâmpada discreta acesa acima dos personagens e,
posteriormente, por diversas luzes pontuais na ponte em que a protagonista havia se despedido
da avó. Essa luz ilusória permanece presente pontualmente ao longo de todo o filme, através das
lâmpadas diegéticas, de focos de fogo ou até mesmo por sua reflexão em objetos de cor branca em
9
Até esse momento da montagem nenhuma luz pontual havia sido inserida na mise en scène do filme.
10
Senko hanabi são fogos de artifício em miniatura, usuais nas festividades do verão japonês. Trata-se de um
palito de cerca de 20 centímetros, semelhante a um incenso, que é segurado individualmente enquanto queima e
libera suas faíscas por cerca de 20 segundos. Contemplar senko hanabi é uma forma de evocar a efemeridade da vida e
refletir sobre a inevitabilidade da passagem do tempo. (KOSHIMURA, 2020).
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segundo plano, atraindo o olhar do espectador.
FIGURAS 5 A 8 – PONTOS DE LUZ APARECEM APÓS YUMIKO PERDER SUA AVÓ

FONTE: MABOROSHI, 1995.

O terceiro uso da luz de modo narrativo em Maboroshi no Hikari se faz através do preenchimento
de ambientes, paralelamente a uma tentativa de preenchimento subjetivo de Yumiko. Esse tipo de
uso da luz é um recurso estilístico recorrente na filmografia do diretor, e ocorre geralmente em um
plano médio frontal do personagem com um elemento translúcido às suas costas que ocupa quase a
totalidade do quadro (Fig. 9). Além desse tipo de plano, em Maboroshi no Hikari observamos ainda o
aproveitamento dos materiais das locações utilizadas, geralmente em madeira encerada, para que a
luz tenha mais superfícies para se refletir e ocupar a tela (Fig. 10).
FIGURA 9 – LUZ ÀS COSTAS DE YUMIKO

FIGURA 10 – REFLEXÃO NOS MATERIAIS

FONTE: MABOROSHI, 1995.

Desse modo, plano a plano, o diretor faz com que o espectador testemunhe a presença de
uma luz diegética que não é apenas funcional, para fazer ver, mas parte ativa da trama. Essa luzpersonagem não se deixa ser esquecida por quem observa o filme, ainda que muitas vezes passe
despercebida por seus personagens. A demonstração quantitativa da presença da luz narrativa
em Maboroshi no Hikari encontra-se no gráfico a seguir, que analisa-a a cada plano, representados
em linhas verticais. A cor amarela no gráfico representa todos os momentos em que foi possível
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observar uma luz pontual (luz ilusória), uma contra-luz envolvente (que preenche o quadro) ou um
feixe de luz que invade a cena. A quantidade de luz no plano é simulada pela extensão vertical da cor.
Também estão demonstrados quantitativamente os planos em que há o uso de objetos brancos (em
substituição à luz pontual) ou verdes (cuja cor é utilizada para referenciar Ikuo). Nota-se, portanto,
que em mais da metade dos planos há a presença da luz-personagem ou objeto que referencia Ikuo,
de modo que essa ausência e a curiosidade pela morte são constantes na mente de Yumiko.

GRÁFICO 1 – ANÁLISE QUANTITATIVA DA LUZ-PERSONAGEM EM MABOROSHI NO HIKARI

FONTE: DA AUTORA, 2020.

Portanto, é através desses elementos muitas vezes discretos em sua mise en scène que Koreeda faz com que o espectador sempre recorde os traumas vividos por Yumiko ou torne-se ciente
do que ela está prestes a fazer com sua vida. Essas soluções encontradas para retratar visualmente
o emocional da protagonista é o que “convida o espectador a compartilhar a agonia de Yumiko”,
conforme notou Joseph Sgammato.
De fato, o mistério dominou o filme; a escuridão, a distância, os perturbadores e solitários
planos lentos que nos mantiveram procurando explicações: tudo isso faz com que os
espectadores se identifiquem com a experiência mental da heroína de tentar entender os
enigmas da vida. (SGAMMATO, 2017)

A criação de uma luz-personagem nos insere na experiência de presenciar a luz ilusória ao lado
de Yumiko, não apenas como voyeur, mas como testemunhas. O diretor não se preocupa em nos
trazer respostas, assim como ocorre em relação à personagem, e, portanto, nos tornamos cúmplices
de sua agonia.
Kore-eda estruturou este filme para que qualquer possível ‘entendimento’ do
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ato aparentemente irracional de Ikuo venha, não por meio de alguma teoria
nova e alternativa sobre a provável causa de um suicídio, mas, pelo contrário, por ter forçado
a nós espectadores uma consciência de que, sim, nós também poderíamos nos ver presos
às garras poderosas de um incrível e sedutor jogo de luz. Nós também recebemos pelo
menos uma amostra do fascínio que atraiu Ikuo. [...] Pois, mesmo que no final não possamos
reivindicar ter uma única razão inteligível para a morte de Ikuo, nos tornaremos, por bem ou
mal, cúmplices na sua dinâmica. Teremos provado algo do que Kawabata se referiu como ver
o mundo com matsugo no me11. (LAFLEUR, 2002. p.164)
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SAÚDE MENTAL NA PERSPECTIVA DO DOCUMENTÁRIO EM NOME DA RAZÃO:
UMA HISTÓRIA NÃO CONTADA
India Mara Aparecida Dalavia de Souza Holleben1
Julia Von Holleben2

RESUMO: O objetivo central do texto é trazer à discussão o curta metragem de Helvécio Ratton, de
1979, Em nome da Razão, que denunciou o cotidiano do Hospital Colônia, situado em Barbacena em
Minas Gerais, retratando a tragédia vivida por milhares de internos do hospital. O documentário Em
nome da razão, tornou-se um marco de luta e de repercussão pública sobre a necessidade de uma
urgente reforma psiquiátrica no Brasil. Daí o artigo abordar brevemente a história da saúde mental
e da reforma psiquiátrica em nosso país, como também, procura inquirir em que medida, políticas
públicas que contribuam para a diminuição das violações de direitos dessa parcela da população
têm sido garantidas em nosso momento presente. O livro e o documentário de Daniela Arbex
Holocausto Brasileiro bem como o livro, Porões da Loucura, de Hiran Firmino serão utilizados como
referenciais no texto.
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; reforma psiquiatra; políticas públicas.

1- Introdução
O documentário Em Nome da Razão, feito pelo jornalista Hiram Firmino e o cineasta Helvécio
Ratton, em 1979, pode ser considerado um documento histórico que contém registros de uma das
piores tragédias humanas já vivenciadas no Brasil. O Hospital Colônia, situado em Barbacena - MG,
criado em 1903, foi o local no qual mais de 60 mil pessoas perderam a vida. E antes de perdê-la,
foram expostos a requintes de crueldade física, psicológica e social.
Para compreender como se instaurou e se desenvolveu tragédias como a que nos referimos,
cabe-nos primeiramente buscar entender como a “loucura” foi problematizada ao longo da história
e torna-se a partir de um saber médico constituído, instrumento de poder.
Um dos marcos referenciais de maior notabilidade sobre o tema é Michel Foucault, e duas
de suas obras, Doença Mental e Psicologia, de 1954, e História da Loucura na Idade Clássica, de 1961,
abordam a temática da loucura, fornecendo um grande tratado epistemológico sobre o que se
entende por “doença mental”, e como suas configurações conceituais vão se modificando a partir da
1
Professora Pedagoga da Rede Estadual de Ensino no Instituto de Educação Prof. César Prieto Martinez Ensino Fundamental, Médio e Profissional. Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail:
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2
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Idade Média, passando a significar interdição e maldição.
Valente (2021), afirma ser possível verificar que desde 8.000 a. C, tem-se os registros de
Transtornos Mentais na humanidade. Associados a causas sobrenaturais como vingança divina ou
maldição, durante o período Neolítico, (5.000 a.C) acreditava-se que abrir um buraco no crânio da
pessoa era um tratamento para essa demanda e que dessa forma espíritos malignos poderiam sair
da cabeça do paciente provocando melhora.
No contexto histórico entre V e III a. C., na Grécia, o médico Hipócrates questiona a sociedade
colocando-se em oposição a ideia de que a instabilidade mental fosse resultado da ira divina. Com
essa crítica, ele trouxe uma outra perspectiva afirmando que os desequilíbrios de pensamento e
do comportamento seriam naturais e provenientes do cérebro. E essa perspectiva perdurou até o
início da Idade Média.
Durante o período medieval, os tratamentos utilizados para desequilíbrios mentais/
emocionais eram desumanos como o uso de sanguessugas com o intuito de equilibrar os pacientes
e o uso de medicamentos para provocar vômito.
O tratamento era sempre em busca de retirar “aquilo” da pessoa. Entretanto, para além dos
distúrbios mentais, outra demanda de saúde acometia a sociedade nesse período: a hanseníase,
mais conhecida como lepra, dos séculos IV ao XIV. Santos (2015, p. 04) argumenta que para afastar
a doença houve o desenvolvimento de leprosários como
(..) espécies de hospitais onde eram enclausurados e retirados do convívio social os indivíduos
contaminados por esta enfermidade. Com o fim da Idade Média, essa doença basicamente
some do mundo ocidental e os leprosários, ou seja, estas inúmeras construções espalhadas
por toda a Europa, basicamente perderam sua utilidade, pelo menos por um breve período.
(SANTOS, 2015, p. 4)

A ideia de criação e a finalidade dos leprosários não era a cura, mas sim o mero isolamento
social do doente com vistas a mantê-lo a uma distância “segura” da sociedade, onde, “o isolamento
se justificava pelas imagens que se tinham associadas ao leproso, sobretudo advindas do medievo,
como criatura tomada pelo mal, possuída, entre outras”. (Id. Ibidem, 2015, p.4). Portanto, é possível
reconhecer que o mecanismo que a sociedade utilizava para lidar com a doença era isolando as
pessoas do convívio social, separando os doentes dos não doentes.
Ao estabelecer a fronteira entre a racionalidade e a loucura, tanto o saber médico constituído
quanto a internação psiquiátrica, dos séculos XV a XIX tornaram-se instrumentos de poder,
isolamento e exclusão.
Entretanto, “durante o século XVIII, o fenômeno de exclusão para com os loucos tornase muito mais evidente com as internações. Serão os hospícios que se transformarão em fins
terapêuticos e penitenciários” (CAMARGO, 2004, p.34).
Segundo Garcia (2001):
A loucura e a hanseníase, dois quadros patológicos muito diferentes, apresentam, em suas
histórias e representações, diversas semelhanças e complementações no que diz respeito às
práticas e políticas públicas de saúde.
(...) Entre as principais semelhanças verificou-se todo um contexto de isolamento social,
segregação, estigma e, em muitos momentos, descaso com as políticas de Saúde Mental e de
Dermatologia Sanitária.
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A bíblica e conhecida frase “separar o joio do trigo” (Matheus: 13:24-30), que parte da ideia
de afastar o bem do mal, é emblemática no sentido de refletir como a sociedade se apropria dessa
máxima para justificar a separação dos doentes e não-doentes na época, sendo “o mal”, a loucura.
Assim, com os leprosos permanecendo nessas grandes construções, o restante da população
não tinha contato ou visão deles. A questão que se coloca, no entanto, é: O que são as instituições
asilares? Quem delas se beneficiou? Por que os “loucos” foram parar nesses locais também? E
posteriormente, pessoas em situação de rua, criminosos, amantes, epiléticos, profissionais do
sexo, homossexuais, crianças em vulnerabilidade social, adolescentes e jovens grávidas, deficientes
físicos? Como os leprosários se tornaram manicômios? O que acontecia dentro desses locais? Como
essas pessoas eram tratadas? Essa prática de tratamento ainda continua?
2. O que retrata o Documentário Em nome da razão
Luis (2000), no texto A respeito da exclusão: instituição asilar e a desinstitucionalização, ao discutir
o contexto histórico em que se consolidam as instituições asilares como meios de exclusão social
de todos aqueles que subvertiam a norma, ordem pública, afirma que “falar de exclusão significa
expor colocações que, em última análise, fazem uma crítica à sociedade e, consequentemente, às
estruturas e às pessoas que dela fazem parte” (LUIS, 2000, p.15).
No Brasil, de acordo com Andres e Micheletti (2020), as políticas nacionais que surgiram
em 1930, com a proposta de confrontar a doença, estabeleciam como tratamento mecanismos de
exclusão estruturados em isolamento social e segregação. Para que isso fosse concretizado foram
desenvolvidos os hospitais-colônia que tinham como objetivo proteger a saúde das pessoas não
doentes separando-os dos doentes que habitariam esses locais.
Assim, no território brasileiro, de forma geral, os leprosários - que se tornariam mais tarde os
hospitais-colônia - foram construídos nos períodos entre 1935 a 1940.
O Hospital Colônia, de Barbacena em Minas Gerais, que é o foco principal do documentário
Em nome da razão, de Helvécio Ratton (1979), é do início do século, e foi construído em 1903 como
um prêmio de consolação à cidade de Barbacena por ter perdido para Belo Horizonte a eleição para
capital do estado de Minas Gerais.
Sua suntuosa arquitetura contrasta cabalmente com as atrocidades e as práticas de
sofrimento vividas pelos seus quase 60 mil ocupantes que por quase um século perderam suas vidas
por doenças corriqueiras, fome, frio, e terapias, como por exemplo, a eletroconvulsoterapia (ECT),
lobotomia, etc.
Atualmente considerada como uma ferramenta de tortura cruel caso seja usada de forma
incorreta, a ECT era largamente utilizada nos hospitais psiquiátricos. No Colônia, em Barbacena,
consta dos registros históricos que pacientes como Sueli Aparecida Resende, que permaneceu no
hospital por trinta e um anos, tomava até quinze choques durante o mês, ou seja, dia sim, dia não.
No livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex (2019), a história de Sueli é contada com uma
história de crueldade e violência, sofrida e praticada.
(...) Ela devolveu com violência toda a crueldade que sofreu. Agiu sem piedade consiga mesma
e com os outros. (...) usou grampos para ferir os pulsos...(...) arrancou o próprio dente. A cada
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sessão de choque que tomava, espalhava o mesmo terror que lhe havia sido imposto. O
comportamento dela rendeu muitas represálias. Foi espancada várias vezes, inclusive pelas
colegas de pavilhão, e colocada nua na cela, apesar do frio que cortava a pele. (ARBEX, 2019,
p.128)

O documentário Em nome da Razão foi um marco na história da Reforma Psiquiátrica no
Brasil no início dos anos 80.
Helvécio Ratton fazia parte de um grupo de jovens estudantes de psicologia e engajados
na luta antimanicomial que se iniciava em todo o mundo, principalmente na Europa, cujo principal
representante foi Franco Basaglia. Responsável pela reforma psiquiátrica na Itália, Basaglia
visitou o Brasil e esteve no Hospital Colônia de Barbacena, situação que o chocou completamente.
Fortemente abalado com o que viu, Franco Basaglia comparou o hospital com os “campos de
concentração” - holocausto nazista, que exterminou milhões de vidas judias - dizendo que a situação
dos pacientes do Colônia era ainda pior. Assim que saiu da visita, convocou a imprensa mineira e
pediu responsabilização das autoridades políticas, jurídicas e médicas sobre o que viu.
Naquele momento, em 1979, com o regime da Ditadura Militar enfraquecendo, com a extinção
do AI-5 e os exilados políticos voltando para o país, havia um terreno fértil para o estabelecimento
de discussões sobre a humanização dos tratamentos psiquiátricos ainda existentes.
Cursando o 4º ano de Psicologia, Helvécio já era profissional de cinema formado no Chile,
bem como, militante dos direitos humanos, também retornando do exílio chileno, foi autorizado a
fazer imagens no interior dos manicômios, em especial no Colônia.
Também integrante da Associação de Psiquiatria Mineira, o cineasta contou com outros
nomes importantes que se inserem num amplo movimento na luta antimanicomial como Jairo
Toledo, Ronaldo Simões, Antonio Soares Simoni, e o jornalista Hiram Firmino.
Hiram Firmino, juntamente com a fotógrafa Jane Faria, fizeram um importantíssimo trabalho
em uma série de reportagens, de julho a novembro de 1979, antecedendo o histórico III Congresso
de Psiquiatria de Minas Gerais, veiculando todos os dias, pelo Jornal de Minas, imagens e notícias
do Hospital Colônia. Esse trabalho deu origem ao livro Nos porões da Loucura (1980), vencedor do
Prêmio Esso Regional de Jornalismo de 1982 e é uma referência e inspiração ao documentário de
Helvécio Ratton.
Tanto o trabalho de Hiram Firmino, como o de Helvécio Ratton foram exibidos na abertura
do Congresso em 22 de novembro de 1979, causando grande comoção, revolta, abalos e tirando
da invisibilidade o intenso sofrimento de milhares de internos e se tornaram registros históricos
imprescindíveis à formalização de denúncia sobre os maus tratos recebidos pelos pacientes e à
conclamação das autoridades brasileiras para o fechamento dos manicômios.
Como argumentam Almeida & Borges (2015), sobre o indiscutível papel social que a película
de Helvécio Ratton carrega, pois (...) “é a primeira vez que uma câmera cinematográfica entrou em
um manicômio”. (ALMEIDA & BORGES, 2015, p.3) e (...) ”representa mais que uma crítica ao sistema,
é também um fator de veiculação da notícia, capaz de intervir no meio no qual ele se insere: por
meio da denúncia que ele provoca e das mudanças que ela pode suscitar”. (Id, ibidem).
Filmado sem um roteiro prévio, a película, Em nome da razão (1979), utilizou luzes e sons
naturais, sendo os personagens os próprios pacientes. Editado em pouquíssimo tempo e sem cor
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- escolha feita por seu criador para representar a crueldade, a brutalidade do tratamento recebido
pelos pacientes do Hospital Colônia - ao mesmo tempo em que emudeceu a plateia que lotou o
Congresso Mineiro de Psiquiatria, deu vozes às suas vítimas, significando um marco histórico de
uma luta que teria ainda duras batalhas e que viria a ter sua vitória trinta anos mais tarde, nos
primeiros anos do século 21, a partir do ano de 2004.
Em relação as políticas públicas, Antonio Lancetti (2015, p. 30) argumenta que a “Reforma
Psiquiátrica brasileira já foi considerada exemplar por haver desativado aproximadamente 60.000
leitos e por ter substituído grande parte dos velhos hospícios por uma rede de atenção territorial”.
(LANCETTI, A. 2015, p.30). Pode-se considerar essa substituição de serviços como um movimento
de desinstitucionalização, que veio como a alternativa ao modelo asilar, que existia e se praticava
até então. Esse movimento consistia em criar “um aparato de serviços assistenciais comunitários,
visando reduzir o ingresso ou a permanência dos pacientes em hospital psiquiátrico” (LUIS, 2000, p.
27). A autora ainda afirma que a proposta era pautada na inserção do doente mental na comunidade
e também a despsiquiatrização com o objetivo de descentralizar as decisões e ações terapêuticas
no médico e distribui-las a outros profissionais da área como terapeutas ocupacionais, psicólogos,
assistentes sociais e enfermeiros, visando dar todo o apoio que pessoas com transtornos mentais
precisam.
Na década de setenta, de acordo com a autora, durante o processo da Reforma Psiquiátrica,
as propostas que predominaram, tanto na teoria como na prática, foram as de Basaglia. Suas ideias
percebem tanto a loucura quanto o sofrimento emocional como fenômenos que não devem ser
tratados com violência ou simplesmente toleradas pela sociedade, mas precisam de aceitação e de
serem vistas como realmente são. E dentro dessa análise, é possível verificar o próprio conceito
de cidadania, tendo em vista que a ideia admite a diversidade humana, portanto que pessoas com
transtornos mentais ou em sofrimento psíquico devem ser tratadas num nível igual de sociabilidade,
e garantir que recebam o direito de cuidado como qualquer outro cidadão possui.
Assim sendo, pode-se compreender o cinema como uma forma de conhecimento capaz de
trazer a luz e propiciar o engajamento de novas e outras possibilidades de linhas de atuação - de
outros campos do saber - sobre uma realidade concreta e passível de ser modificada.
O documentário Em nome da razão faz um registro histórico e real de crimes contra a
humanidade, e mesmo sendo de 1979 ainda é pouco conhecido, extremante relevante e atual nas
discussões sobre saúde mental e políticas públicas, por isso, recomenda-se seja estudado e divulgado
para além da comunidade acadêmica.
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ESTUDO SOBRE O FILME DOCUDRAMA: “NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA”
Cristhian Joe Kuhnen1
Orientadora: Prof.ª Dra. Zeloi Ap. Martins2
RESUMO: A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, história e arte, a
partir do estudo da obra fílmica “Nise: O coração da loucura”, dirigida e escrita por Roberto Berliner,
lançada em 2016, e tem como um dos seus objetivos contar a história de Nise da Silveira, uma
psiquiatra que nos anos 1950, contraria os tratamentos convencionais de esquizofrenia da época,
como a lobotomia e o eletrochoque, a qual passou a ser isolada pelos colegas médicos por sua
atitude. A partir de então, ela assume o setor de terapia ocupacional do hospital psiquiátrico no qual
trabalhava, e inicia um estudo clínico com tratamentos e métodos mais humanizados. Incentivando
os pacientes a expressarem seus sentimentos pela arte, em especial pela pintura. A fundamentação
teórica metodológica para análise e discussão no que diz respeito a história, ao cinema, e arte
pautada nos autores: Marc Ferro, Nise da Silveira, Ana Maria Bahiana, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE:: Cinema; História; Arte; Nise da Silveira.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
É nosso dever recordar sempre que a medicina não é apenas uma
ciência, mas também é arte de deixar nossa individualidade interagir
com individualidade do paciente.
(Albert Schweitzer)

O texto tem por objetivo apresentar discussões iniciais de uma pesquisa que se encontra
em fase de desenvolvimento, cuja pretensão é de dar continuidade e ampliar os estudos, que
venho realizando entre a relação cinema, história e arte. Questões decorrentes dessa relação são
objetivadas na obra fílmica selecionada para o estudo - “Nise: O coração da loucura”, dirigido por
Roberto Berliner. O problema de pesquisa se configura na seguinte questão: Quais as possibilidades
de vislumbrar o cinema como um entendimento histórico? Cabe questionar se a construção da
memória histórica, apresentada na obra cinematográfica, “Nise: O coração da loucura” (2016), a
partir de um campo de significado diferenciado da história escrita, com imagens, sons, figurinos,
arte e outros poderia ser chamado de “história como visão”. Para a continuidade da construção
desse estudo ainda serão realizados estudos bibliográficos e a ampliação da análise das cenas da
obra fílmica, tendo em vista a fundamentação teórica que surgirá a partir dos estudos bibliográficos
propostos. Para ampliar a compreensão da obra e do seu caráter histórico será necessário um
1
Graduando do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual do Paraná - UNESPARCampus Curitiba II - Faculdade de Artes do Paraná - FAP. cristhianjoe@gmail.com
2
Prof.ª Dra. Associada da UNESPAR – Colegiado do Curso de Licenciatura em Artes visuais; membro do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arte (PPGARTES – Mestrado Profissional em Artes); membro e líder do
Grupo de Pesquisa interdisciplinar em Arte (GIPA – UNESPAR/CNPq).
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aprofundamento sobre o contexto da saúde mental no Brasil na década de 50 do século XX.

2 A OBRA FÍLMICA “NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA” (2016)
O Docudrama dirigido por Roberto Berliner apresenta para o expectador, o drama de uma
médica psiquiatra brasileira que na década de 50 do século XX, não mediu esforços para cuidar
dos pacientes com transtorno mental. Dedicando seu trabalho em desenvolver pesquisas, trocas
de experiências, para propor tratamentos mais humanizados, utilizou a arte como ferramenta para
ajudar seus pacientes a serem livres para experienciar a criação, e desenvolver a sua poética a
respeito da vida. O cinema é capaz de criar pela imagem em movimento e representar a partir da
técnica inerente à arte, uma leitura imagética, informativa, reveladora de um determinado momento
histórico e de uma determinada realidade.
O filme possibilita conhecer que ainda no Brasil dos anos 50, os tratamentos para pacientes
com transtorno mental, eram pautados na lobotomia e no eletrochoque, tratamentos esses que
tinham como objetivo deixar os pacientes mais calmos, como em uma espécie de transe, de forma
muito invasiva. A comunidade médica psiquiátrica da época praticava esse tipo de processo, era
muito difundido e incentivado a prática desses que eram considerados o futuro da psiquiatria para
doenças como a esquizofrenia, contexto retratado nas cenas iniciais do filme.
A médica Nise da Silveira foi transferida para o setor de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II3, por se manifestar contrária os tratamentos agressivos praticados na época.
Sua transferência para um setor então abandonado pelo hospital, uma espécie de castigo e uma
forma de isolá-la do restante da comunidade médica, limitando assim, suas atividades enquanto
psiquiatra. Foi entregue a ela um setor depredado e esquecido para desenvolveu o seu trabalho.
Tal situação levou a personagem histórica a utilizá-la como uma oportunidade para pesquisar e
desenvolver métodos mais humanos, e eficazes de tratamento para a esquizofrenia e outros transtornos mentais de seus pacientes.
Além de toda a repressão, e falta de apoio que sofreu durante o desenvolvimento de suas pesquisas, seus métodos humanizados para a recuperação de pacientes com transtornos mentais, não foi
bem recebida pela comunidade médica, seus avanços eram considerados frivolidades e perda de
tempo. Somente muito tempo depois de muitas pesquisas, e muita luta, o trabalho de Nise foi reconhecido, levando-a ser considerada a matriarca, ou a pioneira da terapia ocupacional no Brasil.
3. DOCUDRAMA ROBERTO BERLINER: A RELAÇÃO DA FICÇÃO E DO DOCUMENTÁRIO

3
“O espaço terapêutico possuía três distribuições – por sexo, classe econômica e comportamento – para alocar
os pacientes nos pavimentos. O primeiro pavimento era destinado para os homens e o segundo para as mulheres. A
instituição comportava 350 pacientes; os indigentes eram recebidos gratuitamente e os pensionistas pagavam diária
de acordo com sua classe (da 1ª à 3ª classe). Os pensionistas de primeira classe possuíam quarto individual; na segunda
classe, o quarto era dividido para dois alienados; já na terceira, ficavam em enfermarias para 15 pessoas. [...] As atividades
laborais, ou seja, aquelas que tinham características de trabalho como terapêutica, eram recomendadas por motivos
higiênicos e morais. No entanto, era obrigatório apenas para a terceira classe; para os pacientes das duas primeiras classes
era recomendada somente a frequência à biblioteca, não existindo a obrigatoriedade de trabalho como coadjuvante na
cura do paciente. A diferença de tratamento também se refletia nos cardápios e nos horários das refeições.” (CCMS,
2014. Hospício de Pedro II da construção à desconstrução)
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Roberto Berliner, iniciou sua carreira produzindo documentários, com o projeto Som Rua,
uma série de documentários sobre moradores de rua, entre outros trabalhos documentais, foi
considerado um dos mais importantes documentaristas do Brasil, produziu o filme “Nise: O coração
da loucura” como um drama documental, opta por classificar a sua obra em uma espécie de “meio
do caminho” entre o documentário e a ficção, decidiu ter uma licença poética para retratar a vida e
a obra da médica psiquiatra Nise da Silveira de uma forma narrativa, ficcional, porém, sem perder
o compromisso e fidelidade com os acontecimentos, como cita Fernão Pessoa “O documentário
é visto como um campo tradicional, com regras a serem seguidas. Extrapolar estas fronteiras é
um atestado de inventividade e criatividade.” (RAMOS, 2001, p.2), o diretor opta por extrapolar
essas barreiras, opta por se inspirar em trabalhos anteriores que trilharam esse caminho, como o
documentário ficcional Imagens do inconsciente, e assim novamente recria esse cenário que não se
traduz como puramente ficcional ou puramente documental.
O drama que é considerado o gênero base das narrativas, foi escolhido pelo diretor, permitindo
ser subdividido e misturado com outros gêneros, a fim de criar um gênero que se adapte e descreva
a obra em questão, segundo Ana Maria Bahiana, “GÊNERO-BASE DA NARRATIVA cinematográfica
de ficção, o drama pode ter tantas subdivisões quanto ambientes, temas e escolhas estilísticas, sem
alterar seus traços essenciais de heroísmo, renúncia, suplantação e dilemas morais” (BAHIANA,
2012, p.91).
O diretor do drocudrama agregou ao drama, um gênero de ficção, as características do
documentário, ou seja, passa a ter também um compromisso com esses fatos que está apresentando,
e de uma certa maneira impõe um limite para a sua liberdade poética, limite esse que está pautado
nos fatos, nos registros históricos existentes, que embora também apresentem um recorte e sejam
de uma certa maneira tendenciosos, são os registros documentais já legitimados pela sociedade e
historiadores, que servem de referência e base para a construção do roteiro e da obra cinematográfica
finalizada. Segundo o historiador Marc Ferro, “A história é compreendida do ponto de vista daqueles
que se encarregam da sociedade: homens de estado, magistrados, diplomatas, empreendedores e
administradores” (FERRO, 1992, p.8).
Para o autor do texto O que é o documentário?, Fernão Pessoa Ramos pensar e assumir
um capo específico para o documentário, seria assumir a possibilidade de uma representação
objetiva e transparente da realidade, porém, mesmo que ao produzir um documentário o objetivo
principal seja esse, a ideologia dominante sobrepõe facilmente essa premissa, visto que não existem
imparcialidades ao representar um contexto, mesmo que esse seja um recorte do acontecimento,
um fato registrado, ainda sim é constituído a partir de uma visão de mundo, que automaticamente
é ineficaz em retratar a totalidade dos acontecimentos ou a universalidade de seus pressupostos,
como é possível perceber nas considerações do autor:
Podemos perceber que, neste discurso, surgem embaralhados dois campos: o da
impossibilidade de afixarmos um saber, ou uma representação; e a pré-concepção de que
o documentário, necessariamente, traz a pressuposição de uma representação totalizante
que afixe este saber. Ao apontarmos para o caráter ideológico (para seu caráter de discurso,
de representação) das formulações em torno da fragmentação do sujeito que sustenta a
representação (geralmente acompanhadas da ética da reflexividade), também afirmamos
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que o questionamento dominante hoje do campo documentário, constitui-se a partir de uma
visão de mundo que não traz em si, automaticamente, a universalidade de seus pressupostos.
(RAMOS, 2001, p.3)

Mesmo tento em vista que atribuir veracidade e realidade ao cinema documental seja de certa
forma uma impossibilidade, o documentário enquanto gênero possui características e maneiras
próprias, que estão associadas a forma de construção de filmes com essa classificação desde a sua
concepção enquanto gênero cinematográfico. “O cinema não ficcional é voltado para o instante da
tomada, para o transcorrer da duração na tomada e para maneira própria que este transcorrer tem
de se constituir em presente, que se sucede na forma do acontecer.” (RAMOS, 2001, p.9). A partir
desta concepção é que as definições e fronteiras são embaralhadas em uma produção que tem como
objetivo a fusão da ficção com a não ficção.
Assim como nas palavras da própria Nise da Silveira “Mundo externo e mundo interno não
se acham separados por fronteiras intransponíveis. Esses dois mundos interpretam-se em graus
diferentes” (Imagens do Inconsciente 3, 1983-86, 70min, 16mim). Partindo dessa referência
para Roberto Berliner, “imagens do inconsciente”4 já havia proposto o rompimento das barreiras
entre ficção e documentário, e a partir dessa visão embaralhada de dois gêneros cinematográficos
praticamente antagônicos surge a concepção de Nise: o coração da loucura enquanto drama
documental, um filme portanto híbrido que busca a observação da realidade e história recriada
(ESCOREL, 2004, p.410)

4. CINEMA COM ENTENDIMENTO HISTÓRICO
O filme, aqui, não está sendo considerado do ponto de vista semiológico. Também não se
trata de estética ou de história do cinema. Ela está sendo observado não como uma obra de
arte, mas sim como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente
cinematográficas. Ele não vale somente por aquilo que testemunha, mas também pela
abordagem sócio-histórica que autoriza. (FERRO, 1992, p.87).

Assim como Marc Ferro cita em seu livro “Cinema e história”, o filme com um entendimento
histórico é considerado uma imagem-objeto, ou seja, ele passa a valer, passa a ser considerado por
uma abordagem sócio-histórica que autoriza, todas as escolhas, seleções, e recortes presentes no
filme são considerados. Cada decisão tomada que estará presente ou influenciará na obra final será
considerada e poderá afetar a sua abordagem sócio-histórica.
Um filme que decide retratar um recorte histórico em um tempo presente, como é o caso do
filme estudado, possui uma série de decisões e recortes desde a elaboração do roteiro até o corte
final que será disponibilizado ao público, este estudo visa compreender o caráter histórico e social
da obra já finalizada, como as características da obra contribuem para uma compreensão histórica
mais abrangente e ao mesmo tempo específica do contexto e da vida da personagem retratada.
Partindo do recorte histórico escolhido pelo diretor Roberto Berliner, que se preocupou
com o caráter histórico tanto sobre o aspecto da fidelidade das informações e acontecimentos
retratados no filme, quando sobre o aspecto do registro histórico que essa obra se tornaria após
4

“Imagens do inconsciente”, direção de Leon Hirszman. 1988.
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seu lançamento oficial.
O que é evidente no caso dos “documentos”, os filmes de notícias, não é menos verdadeiro
no caso da ficção. A porção do inesperado, do involuntário pode ser muito grande aí. [...]
Esses lapsos de um criador, de uma ideologia, de uma sociedade, constituem reveladores
privilegiados. Eles podem se produzir em todos os níveis do filme, como também em sua relação
com a sociedade. Assinalar tais lapsos, bem como suas concordâncias ou discordâncias com
a ideologia, ajuda a descobrir o que está latente por trás do aparente, o não visível através do
visível. (FERRO, 1992, p.88).

Ao se propor representar a história dessa pesquisadora e psiquiatra tão importante para a
sociedade brasileira em um docudrama, optando pela liberdade poética da ficção para construir
um roteiro que fosse mais comercialmente aceito, ou que se aproximasse mais da forma como a
sociedade está acostumada a consumir longas metragens ficcionais, o diretor evidencia essa história
para diferentes camadas da sociedade, tornando o invisível para muitos, visível.
Os lapsos do criador presentes na obra não parecem surgir ao acaso, cada aspecto social e
histórico evidenciado tem uma função dentro da construção do enredo e da narrativa bem como
situar o espectador no contexto geral, a partir dessas escolhas e recortes é possível também
perceber as críticas embutidas na obra, e quanto mais o espectador se permite ser inserido nesse
contexto e realidade apresentada, mais profundamente ele repara nesses aspectos críticos da obra.
O entendimento histórico do filme analisado portanto, parte do embasamento teórico
proposto pelo historiador Marc Ferro, onde os aspectos históricos presentes e evidenciados na obra
são tão necessariamente relevantes quanto os aspectos invisíveis ou não aparentes, que por sua
vez, são subjetivos, visto que, necessitam da análise ou compreensão do espectador e do contexto
social em que se insere.

5 CINEMA E MEDIAÇÃO

Pretendemos também como o estudo da obra fílmica discutir o processo de mediação a partir de
cenas selecionadas que relacionem história, memória, imagem e educação. Para as cenas serão
propostos recortes com a finalidade de abranger os conceitos intrínsecos, ou não aparentes presentes no filme. Os recortes escolhidos de forma intencional com o objetivo de ilustrar os pontos
explorados e ampliados a partir da perspectiva da mediação. Na sequência realizaremos uma descrição livre da cena escolhida, ressaltando os pontos principais para a discussão juntamente com
trechos do roteiro presente na cena em questão. Nessa primeira experiência escolhemos a passagem: Intervenção na construção visual da obra de um paciente, do filme “Nise: o coração da loucura” - 2016 (min: 46:59 – 54:25):
Dra. Nise, logo após se instalar no setor de terapia ocupacional do hospital iniciou seu trabalho,
com tratamentos mais humanizados, que eram pautados na produção artística, desenho, pintura,
escultura, modelagem, entre outros. Alguns artistas locais foram atraídos pelo trabalho e passaram
a ajudá-la como mediadores em seu ateliê experimental.
Na sequência a médica organiza um passeio com as pessoas envolvidas no tratamento psiquiátri-
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co, com o objetivo de proporcionar uma experiência fora das paredes do hospital. Assim todos são
levados a um bosque para o contato com a natureza para vivenciar uma experiência fora de suas
rotinas.
Após, o retorno para o espaço hospitalar o processo de experimentação e construção poética teve
início. A partir da experiência vivida extra muro do sanatório os pacientes deveriam realizar de forma muito livre e individual um trabalho artístico e visual. Mas, a artista Marta que acompanhava
a atividade no ateliê, enquanto mediadora, começou a interferir nos trabalhos dos clientes (forma
como Nise gostava que se referissem a seus pacientes), e de forma muito enfática ela é repreendida por Nise, com o argumento de que cada cliente fará o que quiser, como quiser, e no tempo que
preferir, a presença dos artistas deveria ser apenas de mediação e apoio para que o trabalho poético acontecesse.5
Para pensar na forma livre de experienciar a criação e desenvolver uma poética reportamo-nos
ao mestre, Paulo Freire em sua obra pedagogia do oprimido “Ninguém educa ninguém, ninguém
se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo” (FREIRE, 1981, p.79).
Nise estava propondo uma produção poética baseada na experiência, com a mediação do mundo,
também baseada no trabalho de Gustav Jung6, ela buscava na linguagem do inconsciente a representação visual, por essa perspectiva a interferência de Marta foi considerada tão prejudicial ao
processo.
É interessante pensar como a cena é construída para reforçar esses conceitos que estão implícitos
no filme, mas de alguma forma passam a se tornar explícitos e visíveis de uma maneira muito sutil e
intuitiva, mesmo que o espectador não conheça a fundo processos de mediação, mesmo que nunca
tenha tido contado com a obra de Freire ou Jung, é possível perceber e compactuar que naquele
momento a interferência da artista estava causando perturbação ao processo desenvolvido e aos
clientes que estavam produzindo.
Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura eu notei que a abstração era constante na
produção dos clientes, porém, com o convívio no ambiente acolhedor e livre como é o caso
do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita.
A esquizofrenia está associada a perda da linguagem lógica, mas hoje eu tenho certeza de
que eles estão se comunicando numa outra linguagem, uma língua esquecida por nós, que nós
precisamos reaprender.
Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. (Nise: o coração da loucura, 2016,
1:01:39 min – 1:02:30 min)

A fala da personagem Nise no momento da exposição dos trabalhos artísticos dos clientes,
transcrita acima, o convívio no ambiente acolhedor e livre foi crucial para que diferentes imagens
passassem a surgir na produção dos clientes, como as formas geométricas, e na sequência paisagens,
formas figurativas de pessoas animais, entre outras. Para essas obras ela atribuiu o nome de imagens
do inconsciente.
Novamente conectando com a obra de Paulo Freire, onde ele ressalta em seu livro “pedagogia
5
BERLINER, Roberto, Nise: o coração da loucura, 2016 min: 46:59 – 54:25
6
Segundo Dilva Frazão “Carl Gustav Jung (1875-1961) foi um psiquiatra suíço, fundador da escola da Psicologia
Analítica. Desenvolveu os conceitos da personalidade extrovertida e introvertida, de arquétipos e do inconsciente
coletivo.” (FRAZÃO, 2019, p.1)
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da autonomia”, que ensinar exige querer bem aos educandos, que proporcionar um ambiente seguro
de troca afetiva entre mediador, educador e mediado é crucial para a construção de novos saberes,
novas experiências, novas conquistas e principalmente para o erro, para a falha, para a frustração.
Em diversos momentos do filme, os clientes ou pacientes precisam lidar com a frustração, seja
dentro do ateliê ou com as questões da vida e do convívio dentro do hospital, porém eles encontram
dentro do ateliê, nesse espaço afetivo construído pela médica e sua equipe, um lugar para lidar com
essas questões e entrar em contato novamente com seu próprio equilíbrio.
Mesmo com muita repressão da comunidade médica do hospital, Nise conseguiu dar
continuidade a sua pesquisa, às suas experimentações, e essa jornada da personagem inspira e
envolve o espectador até o fim, a cada novo desafio, a cada novo obstáculo o espectador se prende
ainda mais na história e torce para que a personagem resista e avance.
Toda essa partilha proporcionada por uma obra fílmica também proporciona um segundo
estágio de mediação, a do público com a tela, ou a do público com a própria obra, que agora se
identifica com a personagem, que reconhece suas dificuldades e que está interessado em continuar
a partir dali a descobrir quem é essa personagem na vida real.7
Para reforçar ainda mais esse desejo ao final do filme o diretor opta por colocar um trecho de
uma fala da médica Dra. Nise da Silveira para que o espectador conecte a personagem à pessoa, essa
psiquiatra revolucionária passa a ter um rosto, uma voz, um corpo tangível, passa a se tornar visível,
uma realidade não aparente surge e o filme se encerra.
4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
A relação estabelecida pelo diretor entre drama e registro documental são fundamentais
para o entendimento da relação com a história que propõe, bem como as realidades não visíveis ou
não aparentes.
Todo o processo de visibilidade que a obra proporcionou, a personagem histórica, também
passa a ter um caráter fundamental para a compreensão e ampliação da discussão a respeito do
cinema com entendimento histórico, enquanto memória e registro.
O processo de construção do docudrama baseado nos gêneros cinematográficos documentário
e drama ficcional, e tendo em vista obras anteriores que propuseram esse embaralhamento e mistura
desses gêneros antagônicos, como o já citado documentário Imagens do Inconsciente dirigido por
Leon Hirszman, propõe uma espécie de dualismo que é repercutida na concepção da obra e atribui
a mesma um caráter híbrido, e, portanto, tão ficcional quanto documental.
As relações entre o trabalho de Nise e a mediação ainda serão explorados mais a fundo
7
Segundo Laura Aidar a médica, “Nise Magalhães da Silveira (1905-1999) foi uma psiquiatra brasileira
reconhecida por transformar o tratamento de saúde mental no Brasil em meados do século XX. Atuante no Rio de
Janeiro, Nise da Silveira se voltou contra os métodos agressivos normalmente usados em pacientes, como eletrochoques
e lobotomia (retirada de parte do cérebro). Nascida em Maceió (Alagoas) em 15 de fevereiro de 1905, desenvolveu e
aplicou tratamentos humanos como a arteterapia e a interação com animais.” (AIDAR, 2021, p.1)
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tento em vista a análise da obra fílmica as a bibliografias presentes a respeito de seu trabalho e as
confecções estabelecidas com o trabalho de mediadores como os citados nesse artigo, entre outros.
O aprofundamento do entendimento histórico e do contexto vívido por Nise no Brasil de
1950, bem como o entendimento do contexto mental de seus pacientes e a relação estabelecida
entre seu trabalho e a contribuição para o avanço dos tratamentos, será concebida a partir do
trabalho de Robert Rosenstone, Michel Foucault, Roger Odin, Nise da Silveira, entre outros.

REFERÊNCIAS
REFERÊNCIA FÍLMICA:
NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA, Brasil - 2016. Direção: Roberto Berlinder, Duração: 1h48m
IMAGENS DO INCONSCIENTE, Brasil – 1988. Direção: Leon Hirszman, Duração: 3h 25m
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAHIANA, Ana M. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2012.
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A OBRA “PARASITA” (2019) E O CONTRASTE HISTÓRICO SOCIOCULTURAL
Beatriz Marinho Tuletzki1
Orientação: Prof.ª Dra. Zeloi Ap. Martins2
RESUMO: A proposta de pesquisa tem como perspectiva estudar a relação entre história, cinema e
cultura a partir da obra fílmica “Parasita”, 2019, dirigida por Bong Joon-ho, onde são retratados dois
paralelos, classes baixas e altas da sociedade. O principal foco são duas famílias, os Kim, que vivem
abaixo da linha convencional da pobreza Sul coreana, e do outro lado, os Park, representando o nível
maior das classes, criando situações de contraste, relações e interação entre ambas, principalmente,
a partir do momento em que uma se insere na vida da outra. O objetivo da pesquisa é estudar, na
obra fílmica, as diferentes formas de relação humana, conforme o meio em que estão inseridos,
além do contraste e heranças sociais, e de sua forma de representação no cinema, das influências
históricas e culturais de uma sociedade, e de como temos essa percepção, através de elementos e
movimentos visuais. A fundamentação teórica metodológica para análise e discussão no que diz
respeito à história, ao cinema, e a cultura pautada nos autores: Marc Ferro, Robert A. Rosenstone,
Peter Burke entre outros.
PALAVRAS CHAVE: Cinema. História. Sociocultural. Obra fílmica “Parasita”.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O artigo é o resultado de uma pesquisa em desenvolvimento que tem por pretensão dar
continuidade e ampliar os estudos que venho realizando entre a relação cinema, história e cultura.
As inquietações advindas dessa relação são objetivas na obra fílmica selecionada para o estudo
– “Parasita” - 2019, dirigido por Bong Joon-ho. O objetivo é de estudar a obra “Parasita” – 2019
evidenciando o retrato crítico da realidade sul-coreana, ampliando e provocando a pensar sobre
questões relacionadas aos contrastes sociais e relações familiares.
A problematização da pesquisa se configura a partir das seguintes questões: Quais as
possibilidades de vislumbrar o filme como um entendimento histórico? Cabe questionar se a
construção da memória histórica, apresentada na obra cinematográfica, “Parasita” – 2019, a
partir de um campo de significado diferenciado da história escrita, com imagens, sons, figurinos
e outros poderiam ser chamados de “história como visão”. Embora a pesquisa ainda esteja em
desenvolvimento, já organizamos a sistematização de leituras que contribuíram significativamente
para o embasamento teórico, e o desenvolvimento inicial do trabalho, com o levantamento de dados
1
Estudante de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Faculdade de
Artes do Paraná (FAP).
E-mail: beatrizmarinhotuletzki@gmail.com
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de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES - Mestrado Profissional em Artes) da Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR (Campus Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná - FAP). Líder do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em
Arte - GIPA – (UNESPAR/CNPq)
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sobre a produção fílmica do diretor e o contexto histórico do cinema coreano para a construção de
uma linha de raciocínio.
2. O DIRETOR BONG JOON-HO E SUA TRAJETÓRIA
O diretor, Bong Joon-ho é um sul coreano que nasceu, em 14 de setembro, de 1969, em
Taegu, Coreia do Sul. Faz parte de uma família de artistas, o pai era designer gráfico e professor de
artes, e seu avô materno, um romancista, que passou a morar na Coreia do Norte após a Grande
Guerra de 1950. Para dar continuidade a sua formação Joon-ho foi morar em Seul. Na universidade
cursou sociologia e trabalhava no jornal do Campus, criando e produzindo seus cartuns para
apoiar os movimentos pró-democráticos da época. Cursou cinema na Academia Coreana de Artes
Cinematográfica, onde desenvolveu diversos trabalhos, inclusive sendo roteirista de filmes de
outros diretores.
Mas foi no ano de 2000, que surgiu a oportunidade de dirigir seu primeiro longa-metragem
“Barking dogs never bite3”, em 2003 dirigiu “Memories of murder4”, e em 2006, o longa metragem
“O Hospedeiro5”. No ano de 2013, teve seu primeiro filme em inglês “Snowpiercer6”. Podemos
contabilizar um total de 13 filmes e séries lançados pelo diretor, ao longo de mais de 20 anos de
carreira. Em 2017, com “Okja7” da Netflix, estreou no festival de Cannes, e finalmente, em 2019,
com “Parasita”, foi o ganhador do Oscar. Traçando uma linha sobre suas produções, podemos
observar uma preferência sobre gêneros como suspense, thriller, drama e fantasia, com algumas
situações cômicas, além de uma forte conotação social.
3. A CONCEPÇÃO DA OBRA FÍLMICA “PARASITA” – 2019
A obra fílmica “Parasita” – 2019 estreou no Brasil no dia 7 de novembro de 2019. Foi o
ganhador do Oscar em 2020. Melhor filme estrangeiro e do prêmio Palma de Ouro, Recebeu as
nomeações nas categorias de melhor direção, melhor edição, melhor design de produção e melhor
roteiro original. O enredo do filme retrata dois paralelos opostos da sociedade na Coreia do Sul,
propõe discutir as diferenças entre as classes baixas e altas. A família – Kim, que vivem abaixo
da linha convencional da pobreza sul coreana, e da família – Park, representando a classe alta. A
obra retrata situações de contrastes, relações adversas, e a interação entre as famílias, a partir do
momento em que uma se insere na vida da outra.
Para captar como uma obra fílmica se configura como “entendimento histórico”, devemos
considerar sua capacidade de registrar o “real” de uma sociedade, onde é necessário buscar
compreender as suas especificidades, tanto da imagem fílmica, quanto do que consideramos
3
Um retrato da vida de um professor universitário e seus conflitos com o cachorro de seu vizinho. Disponível
em: https://www.imdb.com/title/tt0269743/. Acesso em agosto de 2021.
4
Baseado em uma peça de assassinatos não solucionados em meados de 1980. Disponível em: https://mubi.
com/pt/films/memories-of-murder. Acesso em agosto de 2021.
5
Um thriller sobre o monstro do lago Hans. Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/70059029. Acesso
em: agosto de 2021.
6
Ficção sobre os últimos sobreviventes que vivem em um trem que viaja pelo mundo. Disponível em: https://
www.netflix.com/br/title/80177458. Acesso em agosto 2021.
7
As criações de novas espécies de animais, sendo a principal, um super porco, e a luta de uma garotinha pelo fim
da ganância capitalista. Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80091936. Acesso em agosto de 2021.
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um vestígio histórico. A relação entre essas peculiaridades poderia ser abordada focando-se na
capacidade que o cinema tem de reproduzir, ou de (re) criar a partir da técnica inerente a arte, uma
leitura imagética, informativa, de um momento ou recorte histórico e de uma determinada realidade.
A tessitura de uma história se configura por meio das palavras escritas sobre papel, construindo
uma narrativa do acontecimento para o leitor, e para o seu entendimento, o leitor, cria em sua
“memória” uma imagem do acontecimento narrado. A obra cinematográfica também representa
um ponto de vista a respeito do acontecimento, baseando-se nas suas particularidades e artifícios
de linguagem. Dada sua constituição tecnológica, o valor da imagem em movimento capturada por
uma câmera tem, de forma simplificada, um valor de realidade irrefutável possibilitando a criação
de uma história visão. Ainda deixando de lado os possíveis e presentes truques e manipulações, “a
imagem fílmica, portanto é antes de tudo realista, ou melhor, dizendo, dotada de todas as aparências
(ou quase todas) da realidade” (MARTIN, 2013, p.22).
O filme é uma criatura, uma narração de acontecimentos que alimentam imaginações.
Por anos capturando turbulências, alegrias, medos, nossa atenção, imaginação, tempo e o
nosso dinheiro. Um ambiente cinematográfico é um ambiente vivo, estabelecendo relações e
sobrepondo experiências vividas, ou possíveis em universos particulares nas telas de cinemas.
“O cinema nasceu do desejo pela imagem em movimento, um impulso distinto da narrativa
pela voz, que o teatro saciava, ou pelo texto, província da literatura” (BAHIANA, 2012, p.70).
Conciliar todas essas opções foi uma variante, principalmente se olharmos de modo global, onde
em cada continente, o tempo e motivações, dessa percepção foi distinto um do outro.
4. A JORNADA DO CINEMA SUL COREANO
O cinema desde os seus primórdios buscou trazer ao púbico uma representação do real,
independente de algo imaginativo ou extremamente realista, com temáticas voltadas para questões
da política, do sistema de educação, da desigualdade social e outros.
“Por anos os filmes sul coreanos têm capturado as turbulências, alegrias, medos e esperanças
do passado e do presente do nosso país – e ajudado a moldar a forma como nossa sociedade
tem evoluído no processo”. (KANG, c2021 apud CENTRO DE EDUCAÇÃO COREANA, 2021).

Ao estudar a história do cinema Sul Coreano observamos quatro momentos distintos na
construção de uma linha temporal: a era do ouro, a censura, o renascimento e a onda Hallyu.
A era do ouro no século XX, foi à primeira fase, juntamente com o colonialismo japonês
sobre os coreanos. O primeiro filme lançado foi “The Righteous Revenge”, 1919, de Kim Do-san, no
Cinema Dansungsa, no centro de Seul, a capital do país, combinando filmes com peças de teatro,
esse marco também foi o ponto de partida para o surgimento do primeiro longa metragem lançado
em 1923 lançado em 1923 “The Vow Made below Moon8”. Um momento importante para os artistas,
onde o filme trouxe no seu elenco a primeira atriz de cinema coreano, Lee Wol-hwa. Porém, até
1940 o cinema sul coreano não teve grandes avanços, mas teve filmes com temáticas evidenciando
o domínio do Japão no país do Sul.
8
Yeong-deuk e Jeong-sun uma história de noivos e amizades erradas. Disponível em: https://artsandculture.
google.com/exhibit/the-age-of-motion-pictures/wQw3xXM5. Acesso em agosto de 2021.
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Na década de 50 do século XX, período marcado pela guerra entre as Coreias, Norte e Sul, foi
que a produção de novas obras começou a ganhar visibilidade, mas muitas também foram perdidas
nessa divisão. Como exemplo desse marco de reconhecimentos, a obra fílmica “Aimless Bullet”, de
1961, dirigido por Yu Hyun-mok que aborda as dificuldades do pós-guerra no Sul, foi e continua
sendo reconhecido como a obra clássica do país.
Ao mesmo tempo em que a década de 60 do século XX, proporcionou um marco dourado
na vida dos cineastas sul coreanos, onde exploraram questões de desigualdade social como
temática para a produção das obras fílmicas foram tomados pelo golpe militar. Foi estabelecido no
país o regime ditatorial que perdurou cerca de vinte anos, onde o controle perante as mídias foi
avassalador, tendo seus cenários, formas de tratamento, cenas e temáticas censuradas, dando inicio
ao então chamado, período da censura.
“A censura foi o maior obstáculo ao desenvolvimento do cinema coreano desde sua origem,
tanto que é quase impossível descrever a história do cinema na Coreia do Sul [...] sem discutir
a influência da censura”. (PARK, 2002, p.120 apud ROSS, c2021).

A entrada da Coreia no acordo comercial dos tigres asiáticos9 contribuiu para a rápida
industrialização do país a partir de 1970. Isso fez com que o controle governamental recuasse
um pouco sobre o território cinematográfico e nas outras mídias comunicadoras e criadoras de
conteúdo. Foi nos anos 80, que os cineastas tiveram mais liberdade para suas criações para abordar
mais livremente suas temáticas, seguindo linhas que partiam dessa liberdade, retratando questões
sociais, e com uma maior expressão pessoal, sendo observado tanto nas telas de cinema, quanto em
músicas, séries e novelas.
Essa fase foi chamada de renascimento, que fez com que o universo fílmico recebesse um
maior reconhecimento, tendo a criação de um sistema de cotas dentro dos cinemas sul coreanos,
onde 30% das sessões de cinema, teriam que ser destinadas para a apresentação exclusiva de
obras nacionais, incentivando a produção e afirmando a autossuficiência. Essas ações contribuíram
também, para a criação de escolas de cinema pelo país, tanto em sistemas públicos quanto privados,
entrando para grades curriculares, e formando uma nova estrutura na sociedade. Com esses novos
recursos e oportunidades, juntamente com o surgimento do festival anual de cinema de Busan
(1980), podemos compará-lo ao de Cannes, sendo tão grande quanto, e servindo justamente para
privilegiar produções nacionais.
Uma nova onda atinge o lado sul do país nos anos 90, a onda Hallyu, com o aumento em grande
escala e fora do continente, a Coreia passou então a apresentar e desenvolver duas linhas, a Hard
Power e Soft Power, onde a primeira busca retratar a força de uma nação através do militarismo, as
forças físicas, e a segunda, uma força da representação cultural, abordando as questões históricas
e socioculturais, gerando consequentemente propagandas, seja pela culinária, música, na indústria
farmacológica e estética do país, e entre outros pontos culturais.
O estudo sobre a sociedade coreana abre a possibilidade de o pesquisador conhecer
sobre seus bens culturais, costumes, crenças, e outras tantas coisas. Na obra fílmica “Parasita”, as
provocações são feitas com movimentos de câmera, quase que de maneira sutil, a principal forma
9
Termo referente à junção do rápido desenvolvimento através de exportações de quatro países asiáticos:
Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan.
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de retratar os contrastes presentes na sociedade retratada no filme, uma temática atemporal e que
não é delimitada apenas no continente asiático, mas globalmente.
“Seres Humanos expressão seus sentimentos da mesma forma, eles sentem o mesmo sentimento.
Se você olhar para dois estrangeiros conversando, você logo vera se eles estão brigando ou
apaixonados”. (EDITORIAL DE CURADORIA E CINEMA MUBI, 2019).
No filme “Parasita” a partir de elementos como história, a cultura, a memória da
sociedade coreana abrem-se perspectivas de o expectador interagir com os diferentes modos de
comportamentos e relações entre os personagens retratados na tela, podemos aprender com os
conflitos e vínculos de determinados grupos, os quais depositam suas marcas, na história, sendo
questões mutáveis e imutáveis, tendo uma procura de novos domínios, narrativas e interpretações,
se tratando de adotar métodos.
“O filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo que diversas gerações de homens
de Estado e pensadores conseguiram ordenar num belo equilíbrio. Ele destrói a imagem
do duplo que cada instituição, cada individuo conseguiu construir diante da sociedade [...]
Desvenda o segredo, apresenta o avesso de uma sociedade, seus lapsos”. (FERRO, 1992,
p.86)

Consequentemente impactando a forma de ver, produzir e reproduzir histórias e culturas na
literatura, nas crenças, na política, nas artes plásticas e outros, tendo a formações de novas ordens
sociais e suas proliferações pelo mundo.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Embora a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento, à mesma já alcançou até o momento
as etapas de sistematização das leituras, que contribuíram significativamente para o embasamento
teórico da pesquisa. O levantamento dos dados sobre a produção fílmica da obra “Parasita” –
2019 contribuíram para o entendimento, e a conexão sobre formas de ver os diferentes retratos
históricos e socioculturais que moldam uma sociedade, formando ciclos e servindo de referência
para produções artísticas, que influênciam e se manifestam de modos diversos sobre seu público. A
contextualização histórica do cinema coreano também contribuiu para a construção de uma linha de
raciocínio histórica, revelando quais foram os impactos e como são retratados, refletidos e podendo
ser reinterpretados na obra fílmica, enfatizando essa relação entre história e cinematografia.
REFERÊNCIAS FÍLMICAS
BARKING DOGS NEVER BITE. Direção: Bong Joon-ho. Produção: Cho Min-hwan e Jo Min-hwan,
2000. Disponível em: <https: //imdb.com/title/tt0269743/>. Acesso em: 28 agosto 2021.
MEMORIES of murder (2003) MUBI. MUBI, c2021. Disponível em: <https://mubi.com/pt/films/
memories-of-murder/awards>. Acesso em: 28 agosto 2021.
O HOSPEDEIRO. Direção: Bong Joon-Ho. Produção: Choi Yong-bae, Neung-yeon Joh, 2006.
Disponível em:<https://www.netflix.com/br/title/70059029.>. Acesso em: 28 agosto 2021.

645

OKJA. Direção: Bong Joon-Ho. Produção: Dede Gardnern, Jeremy Kleiner, Lewis Taewan Kim,
Dooho Choi, Seo Woo-sik, Boong Joon-Ho e Ted Sarandos, 2017. Disponível em:<https://www.
netflix.com/br/title/80091936>. Acesso em: 28 agosto 2021.
PARASITA, Coreia do Sul – 2019. Direção: Bong Joon-Ho – Duração 2h12min
SNOWPIERCER. Direção: Bong Joon-Ho. Produção: Steve Nam, Lee Tae Hun, Dooho Choi e Jeong
Won-jo, 2013. Disponível em:<https://www.netflix.com/title/70270364>. Acesso em 28 agosto
2021.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAUER, Patricia. Bong Joon-Ho Diretor e roteirista sul-coreano. Britannica, 2021. Disponível em:
<https://www.britannica.com/biography/Bong-Joon-Ho>. Acesso em: 28 agosto 2021.
BAHIANA, A. M. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2012.
BONG Joon-Ho: A biografia AdoroCinema. Adoro Cinema, 2020. Disponível em:<https://www.
adorocinema.com/personalidades/personalidade-95119/biografia/>. Acesso em: 28 agosto 2021.
BONG Joon-Ho – Filmes, Biografias e Listas na MUBI. MUBI, c2021. Disponível em: <https://mubi.
com/pt/cast/bong-joon-ho>. Acesso em: 28 agosto 2021.
BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. SP: EDUSC, 2004. p.11-24.
3ª PRODUÇÃO Especial de Cultura Coreana: Cinema. .CENTRO DE EDUCAÇÃO COREANA.
São Paulo, 2021. Organização: Governo. Disponível em:<https://www.youtube.com/
watch?v=Q8csdHcb1xg>. Acesso em: 28 agosto 2021.
CERQUEIRA, Wagner. Coreia do Sul. Mundo educação, c2021. Disponível em: <https://
mundoeducacao.uol.com.br/geografia/coreia-sul.htm>. Acesso em: 16 março 2021.

CORÉIA do sul taxa de desemprego. Ceic, 2021. Disponível em: <https://www.ceicdata.com/pt/
indicator/korea/unemployment-rate>. Acesso em: 28 agosto 2021.
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O FILME HISTÓRICO COMO UM MODO DE PENSAMENTO HISTÓRICO:
POSSIBILIDADES DE ANÁLISE A PARTIR DA OBRA ROBERT ROSENSTONE.
							

Prof.ª Dra. Zeloi Ap. Martins1

RESUMO: A pesquisa proposta com o título “Filme histórico como um modo de pensamento
histórico: possibilidades de análise a partir da obra Robert Rosenstone”, nasce de inquietações
decorrentes da temática filmes históricos enquanto pensamento histórico. Dentre essas inquietações tem-se que as imagens são traços que expressam uma experiência histórica perceptivo-sensorial e remetem aos processos cognitivos, de memória, representações mentais e visuais.
Com essa afirmação, e dando continuidade as discussões que já vem sendo desenvolvidas sobre
o tema “história e memória em obras fílmicas”, bem como o tema do “filme histórico”, o objetivo será de analisar as visibilidades e invisibilidade no filme histórico, como modo de pensamento
histórico, na perspectiva teórica de Robert Rosenstone. A pesquisa, quanto a sua natureza, é de
caráter qualitativo, cujo as fontes de informação são, em primeiro lugar, a bibliografia da área
de história, cinema, memória, filme histórico, em segundo lugar documentos históricos que podem dar apoio para a análise fílmica. Outra fonte de informação e coleta de dados relevante
são os próprios filmes que serão trabalhados. Serão selecionadas obras fílmicas, que de acordo com objetivos da pesquisa permitam discutir a concepção de filme histórico, a partir das
visibilidades ou invisibilidades na obra fílmica, elementos que constituem a linguagem fílmica,
imagens, som e cores, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: História. Filme Histórico. Visibilidades e Invisibilidades.
1. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O presente texto caracteriza-se por sua abertura para discutir as relações entre história e
cinema. Facilmente a temática enfatizada no título poderia ser abordada a partir do senso comum, ou seja, ser tratada a partir de imagens que enchem os olhos e os sonhos, entre outros,
vividos por qualquer pessoa no mundo impregnado de imagens, de histórias. Mas, para além
disso, destacamos que as imagens são traços que expressam uma experiência histórica perceptivo-sensorial e remetem aos processos cognitivos, de memória, representações mentais
e visuais. Com este entendimento a pesquisa, ora proposta, tem a pretensão de dar continuidade
as discussões que já vem sendo desenvolvidas sobre o tema “história e memória em obras fílmicas”, bem como o tema do “filme histórico”. Tais temas descortinam possibilidades de aprofundamento e novas análises.
1
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Podemos nos perguntar como o avanço da tecnologia e das novas mídias refletiu na produção
das obras fílmicas? Os filmes podem contar História? Eles podem ser compreendidos como um
entendimento-histórico? O historiador Robert Rosenstone questiona:
Mais de um século após o nascimento do cinema, historiadores, crítico, resenhistas eo público
em geral ainda se perguntam (na verdade, a maioria duvida) se essa promessa do filme como
história foi cumprida. Para aqueles que se importam com esse tópico, as importantes questões
levantadas pela narração do passado nas mídias visuais ainda precisam ser respondidas – ou
até mesmo colocadas de verdade. Será que essas representações realmente contam como
história? Elas aumentam ou diminuem o nosso conhecimento do passado? Será que alguma
representação fílmica do passado pode ser levada a sério? Será que algum filme conta como
“pensamento histórico” ou contribui para algo que possamos chamar de entendimento
histórico? Uma obra visual desse tipo pode ser adequadamente rotulada como História com
H maiúsculo?

Na tentativa de responder esses questionamentos o historiador Rosenstone ao longo de sua
carreira acadêmica se propôs a estudar sobre “a história nos os filmes na história”. Em seus estudos
destaca que essas questões não foram preocupações relevantes ao logo de mais de cem anos da
história do cinema. Mas no século XXI essa questão ganha sua devida importância.
(...) Todo dia, fica mais claro até mesmo para o mais acadêmico dos historiadores que as mídias
visuais são o principal transmissor de história pública na nossa cultura, que para cada pessoa
que lê um livro sobre um tópico histórico abordado por um filme, especialmente por um filme
popular como a lista de Schindler (1993), muitos milhões de pessoas provavelmente terão
contato com o mesmo passado apenas nas telas. (ROSENSTONE, 2010, p. 28 - 29)

Convém destacar que as reflexões sobre as relações entre o cinema e a história nem sempre
convergiram, muitos se posicionaram contrários a essa mídia visual. Tal dificuldade foi enfrentada
por muitos historiadores que ousaram lidar com a temática que relacionava história e cinema, especialmente no tocante a legitimidade. O historiador nos alenta que o mais sensato seria admitirmos
que: “vivemos em um mundo moldado, mesmo em sua consciência histórica, pelas mídias visuais, e
investigar exatamente como os filmes trabalham para criar um mundo histórico” (ROSENSTONE,
2010. p. 29).
Os apontamentos do historiador são extremamente importantes para o trabalho de pesquisa que
venho desenvolvendo nos últimos anos. Voltamos nossos estudando para os saberes na Arte (literatura, música e atualmente o cinema) e aprofundar as diferentes visões e concepções do conhecimento histórico, na relação com esses diferentes saberes é o nosso objetivo de pesquisadora2. Entende-se que há muito o que se avançar nesse campo de pesquisa que no Brasil ainda é desafiador.
Compreender como a história é levada às telas dos cinemas, a partir de regras, códigos, convenções e práticas utilizadas pelos cineastas para a abordagem dos vestígios do passado em suas
obras fílmicas se torna desafiador. Para isso o aprofundamento das leituras dos textos do historiador é importância, para compreender questões relativas aos trabalhos que discutem as narrativas
2
1- No período de setembro de 2015 a dezembro de 2016 desenvolvemos a pesquisa sobre: O cinema como
fonte para a investigação historiográfica: estudo da obra fílmica do cineasta Humberto Mauro - O Descobrimento do
Brasil. – 1937. No período de 2- “Filme histórico”: uma investigação sobre a concepção de memória e tempo. - Este
estudo tem como perspectiva a relação entre cinema e história. No período de 3- O filme “joaquim” (2017) e a resistência
ao herói: convergências entre “história como visão” e resistência.
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fílmicas, e as perspectivas teóricas da historiografia a respeito do filme histórico, e deste como
modo de pensamento histórico que deve levar em conta a sua legitimidade no entendimento
histórico. A pretensão com a pesquisa é de estudar as visibilidades e invisibilidades no filme
histórico, como modo de pensamento histórico.
2. AS DISCUSSÕES SOBRE A RELAÇÃO CINEMA E HISTÓRIA
O cinema vai ser incorporado ao fazer histórico a partir da década de 70, do século XX, como
uma categoria de “novo objeto” de pesquisa, para os pesquisadores que se interessaram por essa
temática. Foi com o historiador francês Marc Ferro, que as discussões sobre cinema ganharam
destaque na historiografia, com a obra “Cinema e História”. Essa obra é uma leitura fundamental
para compreender a relação cinema e história. A reflexão do autor sobre a problemático cinema
e história pode ser vista em especial no artigo “O filme: uma contra-análise da sociedade?”. O
cinema foi visto pelo historiador como testemunho singular do seu tempo, e instiga a estudar
sobre os filmes:
Resta estudar o filme, associá-lo ao mundo que o produz. A hipótese? Que o filme,
imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção,
é História; o postulado? Que aquilo que não se realizou, as crenças, as intenções, o
imaginário do homem, é tanto a História quanto a História (FERRO, 1992, p.86)

O filme para o historiador tem uma configuração que lhe é própria, consegue trazer à
tona elementos que possibilita uma análise da sociedade diferenciando-se das proposições dos
seguimentos tanto de direita quanto de esquerda. O autor define duas formas de leitura do
cinema possíveis ao historiador: “leitura histórica do filme e a leitura cinematografia”. A primeira
trata da leitura do filme com base no período histórico em que foi produzido, possibilitando a
análise através da história, e a segunda perspectiva trata do filme enquanto discurso sobre o
passado, possibilitando que a história seja analisada através do cinema.
Para Robert Rosenstone, historiador pós-moderno, que em seus trabalhos discute as
narrativas e as perspectivas teóricas da historiografia, na defesa de uma renovação da própria
narrativa através de outros modelos de escrita e argumentação. Em seu livro lançando em
2006, History on Film on History, (A história nos filmes os filmes na história), publicado nos Estados Unidos, e traduzido para português em 2010, ele procura entender as possibilidades de um
filme pode dar base para discussão histórica, assim como faria um historiador via a historiografia, e ao mesmo tempo ele pergunta se um cineasta poderia fazer história como um historiador?
e se obra fílmica poderia trazer o passado de um outro modo?
Além dessa obra Rosenstone escreveu Crusade of the Left: The Lincoln Battalion in the
Spanish Civil War (1969), (tradução da autora - A Cruzada da esquerda: O Batalhão de Lincoln
na guerra civil Espanhola), Romantic Revolutionary (1975), (tradução da autora - Revolucionário
romântico), Mirror in the Shrine: American Encounters with Japan (1988), (tradução da autora - O
espelho no santuário: encontros americanos com o Japão) e Visions of the Past: The Challenge of
Film to Our Idea of History (1995), (tradução da autora - Visões do passado: os desafios do filme para
nossas ideias sobre história). Organizou as obras - Revisioning History: Film and the Construction
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of the New Past (1995), (tradução da autora - Revisando a história: o filme e a construção do
novo passado) e Experiments in Rethinking History (2004, (tradução da autora - Experimentos no
processo de repensar a história). A companon to the Historical Film (2013), (Tradução da autora Um companheiro para o Filme Histórico).
O filme estabelece um campo de significado diferenciado da história escrita, o que poderia
ser chamado, nas palavras de Robert Rosestone, de “história como visão”. Para o historiador, apesar
de o filme não ter a preocupação com a fidelidade histórica, isso não impede que o mesmo, por meio
da sua especialidade plástica condense a história, pois pode criar outro tipo história através dos
vestígios e pistas do passado com suas imagens, com seus sons, linguagem e até o seu texto. O filme
estabelece um campo de significado diferenciado da história escrita.
Para compreender uma obra fílmica como “entendimento histórico”, deve-se considerar a peculiaridade de sua capacidade de registrar o “real” do acontecimento social, escolhido pelo cineasta,
para construção da sua narrativa a partir de vestígios históricos. Faz-se necessário identificar as
especificidades, tanto da imagem fílmica, quanto dos vestígios históricos.

(...) Temos que aprender a transformar o passado em história e a ler o fizemos. uma nova
mídia, como as imagens em movimento em uma tela acompanhadas de sons, cria uma
mudança enorme na maneira como contamos e vemos o passado - e também na maneira
como pensamos o seu significado. (ROSENSTONE, 2010, p.54).

As imagens podem colocar uma história em cena, produzindo novos sentidos, propiciando
novas formas de pensamentos tornando a história visível. A tessitura de uma história pode ser configurada através das palavras escritas pelos historiadores, pelos romancistas, pelos cineastas construindo uma narrativa do acontecimento para seus leitores e espectadores. Os filmes baseados em
acontecimentos reais são classificados como longa metragem dramático que segundo Robert Rosestone,
O longa metragem dramático, dirigido pelos descendentes de Griffith, tem sido, e continua a ser,
a mais importante forma de história das mídias visuais em termos de público e influência. Em
todo o mundo, o termo cinema significa longas-metragens dramáticos, com os documentários
relegados a um status marginal eo filme inovador mal sendo reconhecido, exceto em pequenos
círculos de aficionados. Este padrão certamente se confirma nos filmes “históricos”. Obras
como Gandhi (1982), A noite de São Lourenço (1982), e outros - nota da autora - (...) alcançam
uma audiência vasta e muitas vezes se tornam o foco do debate público sobre a história. Um
debate que muitas vezes gira em torno da exatidão ou não dos fatos apresentados nos filmes.
(...) a exatidão dos fatos dificilmente é a primeira ou a mais importante pergunta a ser feita
em relação ao tipo de pensamento histórico que acontece na tela. (ROSESTONE, 2010, p.33)

Observa-se que o cinema é mais um instrumento para o ensino e aprendizado a respeito
dos acontecimentos do passado. Enquanto os livros as palavras impressas como principal meio de
comunicação, os filmes, são produzindo por uma infinidade de elementos que somados constroem
a narrativa fílmica: figurinos, cenários, fotografia, atores, diálogos, ações, interações, escolha da
locação, maquiagem, personagens, diretor e roteirista.
(...) o mundo familiar e sólido da história nas páginas impressas e a igualmente familiar,
porém mais efêmera, história mundial na tela são semelhantes em pelo menos dois aspectos:
referem-se a acontecimentos, momentos e movimentos reais do passado e, ao mesmo
tempo, compartilham do irreal e do ficcional, pois ambos são compostos por conjuntos de
convenções que desenvolvemos para falar de onde nós, seres humanos, viemos ( e também
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de onde estamos e para onde achamos que estamos indo, embora a maioria das pessoas
preocupadas com o passado nem sempre admita isso). (ROSENSTONE, 2010, p.14)

O espectador pode mobilizado, por meio das imagens, tanto numa obra fílmica, como numa
pictórica, como na imagem da escritura na literatura, a partir das referências pessoais, construir a
sua visão do acontecimento seja ficcional ou não.
3. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Os estudos contemporâneos sobre cinema e história, possibilitam ampliar nossas reflexões
a partir das novas abordagens teóricas e metodologias, como as evidenciadas na pesquisa do
historiador Rosestone: A imagem cinematografia, “imagem como visão” pode recriar cenas da
história através da sua arte de teatralizar cinematograficamente ausências. As obras fílmicas,
imagens e sons da linguagem escrita do real são aparatos da memória artificial, do mundo imaginário
povoado por imagens em movimento, da linguagem da realidade que traz imbricada, na tessitura do
fazer pela imagem enquadrada, o antagonismo, as divergências, a história, a paixão, a revelação do
mundo perdido no romance, na carta, na oralidade, e nos acontecimentos do cotidiano, o tempo
como testemunho, as possiblidades de resistência.
O que esta em questão, portanto, é discutir a concepção de filme histórico, no tocante
ao que Rosenstone chama de pensamento histórico, a partir das visibilidades ou invisibilidades
na obra fílmica, elementos que constituem a linguagem fílmica, imagens, som e cores, entre
outros, assim como a identificação dos elementos narrativos – “o que o filme diz e como diz”;
a identificação de elementos de encenação - narrativa ou alegórica; a articulação dos diálogos
dos filmes em relação a outros documentos, os materiais artísticos, textos escritos, fotografias,
pinturas, entre outros. Nessa discussão, e a partir dela, somos levados a produzir novos sentidos
de mundo, novas terras imaginadas tanto daquilo que poderia ter sido no passado, como daquilo
que deve e ou pode ser no presente, ampliando a nossa visão com as “imagens como visão”.
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A NOÇÃO DE “ESPECTADOR” NO QUE SE REFERE AO LUGAR OCUPADO POR QUEM OLHA
UMA OBRA FÍLMICA - UMA REFLEXÃO FOUCAULTIANA
Nara Corrêa Vargas1
Stela Maris da Silva2
RESUMO: O texto a ser apresentado visa discutir a noção de espectador, utilizada por Michel
Foucault, no que se refere a obra artística, desde a Modernidade. Foucault mostrou a experiência
do modo de vida cínico, na experiência da arte moderna, no que chamou de jogo parresiástico entre o
artista, o espectador e a obra, colocando a vida do espectador à prova da verdade, como escândalo,
transformando o seu éthos. O “espectador” é um ponto de referência diante de uma obra, ocupando
um lugar que pode ou não de modificar. A pesquisa de natureza teórico qualitativa envolverá a
análise do jogo parresiástico que pode ocorrer na relação de alguém, um espectador, com uma obra de
fílmica, mostrando o espectador, que sai do lugar estável em que se encontra, criando as condições
para uma crítica do presente e sua possível alteração com o “outro olhar”.
PALAVRAS-CHAVE: Espectador; Cinema; Parresía Cínica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Fazer um trabalho de pesquisa e de escrita a “quatro mãos” exige um certo cuidado e
metodologia de trabalho. A metodologia e o caminho exigem que conheçamos onde queremos
chegar e quais as condições e possibilidade da tal. Como pesquisadoras do Grupo Interdisciplinar em
Artes da Unespar Campus Curitiba II, de início o desafio metodológico diz respeito, especialmente,
no pesquisar em artes, envolvendo diferentes áreas. O desafio leva a uma primeira questão sobre o
que se espera com a pesquisa, não como espectadoras de um processo, mas como uma experiência
onde estamos envolvidas diretamente com uma problemática, o cinema, uma filosofia, a delimitação,
uma preocupação com a produção de conhecimento. Ou ainda, como Pina Bausch (1940-2009),
perguntar “o que te move?”
Recorremos a Foucault, numa entrevista concedida para Michel Bess, em novembro de
1980, em Berkeley, quando ele aponta três palavras, três princípios que orientam as suas ações, ou
o que o movia, na relação com os outros: “Refus, curiosité et innovation” (FOUCAULT, M., 2013, p.154)
Como princípios, podemos dizer, são os fios de uma trajetória para responder às questões fazendo
uma ontologia da atualidade, uma ontologia de nós mesmos. Recusa, cuiriosidade e inovação são
opções para um pensamento crítico que tome forma numa ontologia da atualidade. Recusar como
1
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ponto de partida, recusar um certo sistema de relações de poder, resistir a rigidez de modelos de
governabilidade paralisantes, mas criar condições de possibilidade para transformar, ou inovar,
atualizar o sujeito tanto no âmbito político, como ético e estético.
Mas, também recorrer a Pina Bausch3 para com ela fazer a experiência da pesquisa uma
prática política colocando, no caso dela, o objeto de sua arte sempre em conflito com o sistema que
o engendra, e no nosso caso, no fazer pesquisa como prática política na experiência do impensável,
tecendo as relações entre a parresía cínica e os seus possíveis desdobramentos e implicações no
domínio da arte.
Ainda voltando a Foucault apresentamos mais uma consideração, ou seja, ao proferir a
conferência A pintura de Manet4 sobre a pintura de Manet, Foucault pede desculpas por não ser um
especialista em Manet, não ser um especialista em
pintura, mas o que pretendia era analisar, explicar alguns pontos relativos à materialidade dos
quadros, as propriedades materiais da tela no que se refere ao
espaço da tela5, a iluminação6, e ao lugar do espectador7. A exemplo de Foucault temos também
que pedir desculpas por propor como análise nesse trabalho, uma obra fílmica escrita por Murilo
Hauser, dirigida por Karim AÏnouz, A vida invisível (2019), e não sermos especialistas em cinema.
Assim como Foucault que não foi estudar Manet e tantos outros artistas e obras para interpretálos, mas para mostrar as visualidades, renovando a imagem do pensamento sobre a arte, nossa
intenção é identificar os jogos dos visíveis e os invisíveis do filme, na perspectiva do espectador.
Foucault renovou a imagem do pensamento, imagem essa que tem diferentes níveis. “Pensar é,
primeiramente, ver e falar, mas com a condição de que o olho não permaneça nas coisas e se eleve
até as “visibilidades”, [...] se eleve até os enunciados” (DELEUZE, G., 1992, p.119) em diferentes
patamares o pensamento como invenção de possibilidades de vida, de existência como obra de arte.
As condições do “ver” e “falar” podem ampliar às visibilidades para ir além da história dos
comportamentos e das mentalidades, para se elevar às condições dos comportamentos históricos e
das mentalidades históricas. As condições de “ver” e “falar” na arte são as que se perguntam o que se
canta, o que se pinta, o que se encena, o que se dança, em cada época, e isso muda quando se atualiza
aquilo que na história da arte estaria em vias de ser diferente. Nesse sentido “Refus, curiosité et
innovation é uma atitude crítica do próprio pensamento. Essa atitude foi a atitude de Pina Bausch se
perguntando o que dançava na sua dança, de Lygia Clark (1920-1988) nas artes visuais e literatura,
3
Philippine Bausch nasceu em Soligen, cidade alemã, em 1940. Muito cedo iniciou seus estudos em dança
na Escola Folkwang, e logo, aos 19 anos foi para Nova York onde teve contato com a fotografia, com a ópera, entre
outros. Aos 33 anos assumiu a direção do Balé do Teatro Municipal de Wuppertal, o que mais tarde seria chamado de
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Ela rompeu com todas a tradição da dança, buscando o jazz, a música popular para
compor com o clássico e trazendo para as suas coreografias uma linguagem corporal diferente como em “A Sagração da
Primavera” (1975) e “Café Müller” (1978).
4
A pintura de Manet é título do livro e da conferência que Foucault proferiu em Milão (1967), na Albright-Knox
Art Gallery de Buffalo (8 de abril de 1970), sobre o Bar des Folies-Bergères, em Florença (novembro de 1970), em Tóquio
(1970), e a mais conhecida, a de Tunis (1971), com o título A pintura de Manet.
5
Sobre o espaço da tela analisou : La musique aux Tuileries, Le bal masqué à l’Opéra, Le Port de Bordeaux, Argenteuil,
Dans la serre, La serveuse de bocks, Le chemin de fer, e L’exécution de Maximilien,
6
Sobre a perspectiva da iluminação analisou: Le Fifre, Le déjeuner sur l’herbe, Le balcon, e Olympia
7
Sobre o lugar do espectador, analisou: Un bar aux Folies-Bergère.
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se perguntando sobre os objetos e a possibilidade de supressão desses, chegando a virtualidade
como empreendimento. Tais atitudes acabaram por colocar em jogo o papel do espectador em suas
obras.
Pina Bausch entendia “ver” como ver de algum lugar e “olhar algo é estar imerso nele. Com
isso a noção de espectador remete a uma relação de cumplicidade pois o “ver” é um ver a própria
realidade na obra. Solange Caldeira escreve que o teatro de Pina “remete o espectador a sua própria
realidade e exige uma cumplicidade. Algumas vezes, um doloroso envolvimento, ao reconhecer seu
próprio ‘eu’ sendo dissecado”.8 (CALDEIRA, S. 2010) Escreve ainda a pesquisadora:
“O espectador-leitor do texto de Pina Bausch não deve participar passivamente na narrativa
porque ler é entrar em diálogo com o texto, em um processo ativo de produção de sentido.
O espectador-leitor necessariamente contaminado por outras leituras e por experiências de
vida, grau cultural e preconceitos diversos atualiza com cada nova leitura a obra.”9 (CALDEIRA,
S. 2010)

Muito próximo dessa noção de atualização do espectador é o que Lygia Clark provoca
com suas obras no ato de se fazer, nas situações limites que permitem ao espectador a escolha, o
imprevisível. Na obra Caminhando (1964) o espectador passa a participar da obra na criação da fita
Moebius, cortando a fita, torcendo uma das pontas e unindo as pontas. Ocorre aí uma transferência
de poder do fazer do artista, para um fazer do espectador que realiza a obra, e assim essa obra passa
a ser no próprio ato.

Pina Bausch, Lygia Clark, Karim AÏnouz se atualizam em suas diferentes obras, obras que
também se atualização a cada “outro olhar do espectador”. Tal afirmação tem base nas reflexões e
atualizações ocorridas a cada leitura de Michel Foucault de seus diferentes estudos e multiplicidade
de temas.

Este trabalho é parte da pesquisa em curso10 envolvendo o tema espectador desenvolvido
pelas autoras, fruto de inquietações sobre o estatuto da relação entre ética e estética em Foucault,
especialmente no que refere a relação entre o artista, a obra e o espectador. A pesquisa é de
natureza teórico, filosófica, qualitativa e envolve a análise do possível jogo parresiástico que pode
ocorrer entre o artista, a obra e o espectador, o qual ocorre modificando a noção de espectador,
especialmente em obras que envolvem o corpo nu na dança. Tal relação situa-se no terceiro eixo da
8
A construção poética de Pina Bausch. Revista Poiésis, n 16, p. 118-131, dez. de 2010. Disponível em: http://
www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis16/Poiesis_16_ART_PinaBausch.pdf. Acesso em out 2021.
9
A construção poética de Pina Bausch. Revista Poiésis, n 16, p. 118-131, Dez. de 2010. Disponível em: http://
www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis16/Poiesis_16_ART_PinaBausch.pdf. Acesso em out 2021.
10
Projeto de pesquisa: “Do “excesso” no corpo nu de Olympia (1863) de Manet, como “atitude” da Modernidade, ao
excesso do corpo nu na obra coreográfica contemporânea: pistas foucaultianas”.
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obra foucaultiana, na noção de estilística da existência e o tema “cinismo”, tratado por Foucault em
seu último Curso no Collège de France, publicado com o nome “A Coragem de Verdade: O Governo
de Si e dos Outros II” (1984).

Em se tratando de obra de arte, assim como em outras questões, Foucault não propõe uma
busca da verdade e sim estar num processo constante, de recusa, de inovação de reelaboração do
próprio pensamento, conforme consideração acima. Assim o nosso interesse toma esse fio condutor
para analisar o jogo parresiástico que pode ocorrer na relação de alguém, um espectador com a obra
de fílmica A vida invisível (2019) mostrando como o espectador, pode sair do lugar estável em que se
encontra, criando as condições para uma crítica do presente, e a possível alteração do próprio olhar
para o “outro olhar”.
Visando argumentar sobre o proposto, o texto está dividido em três partes, além das
considerações iniciais: na primeira será discutido como Foucault coloca a questão da visibilidade,
e o cinema; na segunda será apresentada a reflexão sobre a obra A vida invisível; e na terceira parte
apresentamos a discussão sobre parresía e jogo parresiástico, o espectador e a coragem da verdade.
FOUCAULT ARTE E CINEMA
Nas aulas de História da Arte e Estética da Pintura Ocidental em Tunis (1967–1968) e nos
estudos que realizava sobre Manet, Foucault estava, de certa forma, buscando entender os lugares
de visibilidade próprios da pintura. Desde a análise de Las Meninas até os estudos sobre Manet, ele
percebia que a pintura permite diagnosticar as condições de possibilidade de configurações visíveis,
seja na forma representativa de Las Meninas ou na materialidade da Olympia de Manet. Tais estudos
então no bojo dos estudos das relações entre sujeito e verdade, o atravessamento dos jogos de
verdade, o “mesmo e o outro”, além do visível, do invisível e o dizível.
Sendo visto em uma perspectiva enquanto obra de arte, no cinema se encontram elementos
que, a depender de como são vistos e de como se fala sobre eles, esses desnudam verdades. Por ser
uma arte, “o artista [...] reflete teoricamente sobre as suas obras, pois não poderia ser original ou
não poderia estabelecer um estilo caso não desenvolvesse reflexões sobre os seus atos criativos”
(GRAÇA; BAGGIO; PENAFRIA, 2015). Ou seja, ao criar a arte, o artista, como o cineasta, teoriza e
conceitua em cima de seu fazer artístico, buscando um desvelamento da verdade intrínseca a sua
obra. Alerta Nóvoa (2016), que o cinema possui dimensões, como: cinema-divertimento, cinemadocumentário, cinema-ideologia, cinema-arte etc. Para cada uma dessas formas possuir uma finalidade,
e visa um aspecto específico. Entretanto, é importante lembrar aqui que a verdade do conceito,
e ou nas diferentes dimensões, na visão de Foucault pode ser desnudada na relação entre obra,
espectador e artista.
Segundo Sergio Lima, “[...] o aparecimento da imagem é um acontecimento” (LIMA, 2012,
p.8) nesse acontecimento há algo que fascina. Talvez se posso afirmar que o fascínio é algo sentido,
decorrente do visto, quando uma imagem (enquanto representação de algo) toca profundamente
uma pessoa. Nas palavras de Blanchot (1987, p. 22-23):
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Quando o que é visto impõe-se ao olhar, como se este fosse capturado, tocado, posto em
contato com a aparência? Não um contato ativo, no qual existe ainda iniciativa e ação num
verdadeiro exercício de sentido tátil, mas em que o olhar é atraído, arrastado e absorvido num
movimento imóvel e para um fundo sem profundidade. O que nos é dado por um contato a
distância é a imagem, e o fascínio é a paixão da imagem.

Essa noção é importante por abrir caminho para uma relação entre aquilo que se vê (percepção)
com aquilo que afeta ao sujeito (sensação), de modo a tornar o artista, a obra e o espectador partes
integrantes na imbricação entre vida e verdade. Vale apontar que fascínio e angústia fazem parte
da mesma relação (Cf. MOTTA; RIVERA, 2004), principalmente quando esta surge mediante o fim
da paixão que a pessoa sente por aquilo que percebeu, seja por uma ruptura com a imagem, seja por
uma mudança de perspectiva. Assim, quem se fascina está aberto à angústia.
Sem adentrar nessas questões, chamamos a atenção para o que Deleuze coloca quanto a
visão de Foucault sobre o cinema, escreve ele que Foucault encontrava-se “singularmente próximo
do cinema contemporâneo.” (DELEUZE, 1992, p. 119). Ele interessou-se por algumas obras fílmicas,
por alguns poucos filmes-sintomas tais como: Les Camisards, Lacombe Lucien, Porteiro da Noite, Hitler,
um filme da Alemanha, La Voix de son Maître... e poucos cineastas tais como Werner Schroeter, René
Allio, Nagisa Oshima, Marguerite Duras, René Férest, Hans- Jürgen Syberberg.
Para o historiador e crítico de cinema Baecque, Foucault vê o cinema como uma tática pois
“entra numa estratégia de deslocamento intelectual: o filme é uma tática a fim de abordar uma região
crítica e teórica cuja efervescência, no início e no meio dos anos 1970, pode suscitar seu interesse”.
(BAECQUE, in: ARTIÉRES, P. et al, 2014, p. 269).
O FILME A VIDA INVISÍVEL (2019)
Considerando a visão de Foucault sobre cinema, ou seja, um espaço para abordar a região
crítica e a concepção de arte como espaço onde se pode restituir e se reencontrar o jogo dos
discursos, onde podemos observar condições sob as quais se dão os processos de constituição
do sujeito, vemos no filme A vida invisível (2019) uma obra para observar e tratar do jogo entre
espectador, artista e obra analisando o jogo parresiástico cínico que pode leva a noção de excesso, de
possibilidades do “outro olhar.”
A vida invisível (2019) é um longa-metragem, escrito por Murilo Hauser com a colaboração de
Inés Bortagaray e Karim Aïnouz, com a pesquisa de Suzane Jardim, cuja base está em A vida invisível
de Eurídice Gusmão, romance escrito por Martha Batalha (2016), e mostra a invisibilidade feminina
num certo período histórico. Importante destacar que a obra literária de Batalha teve bastante
repercussão, tanto do ponto de vista literário, mas também pela temática.
Falar da obra literária A vida invisível de Eurídice Gusmão (2016) é partir de sua escrita, na qual
não faltam e não sobram palavras, na qual a trama se estrutura na ficção, mas com ares de um
dejá vu, e a técnica da autora se apresenta impecável e ganhadora de inúmeras premiações.
Talvez, seu maior reconhecimento foi ter os direitos autorais da obra vendidos para o cinema,
pouco mais de ano da sua publicação. (BARROS, A.M, VASCONCELOS, A. M. 2021, p.480)

Em outubro de 2019, Murilo Hauser, Inés Bortagaray e o diretor Karim Aïnouz participaram
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no Fórum Mostra Internacional de Cinema11, de mesa de debates cujo tema era a transposição da
narrativa literária para a linguagem audiovisual12. Hauser apontou o desafio de descobrir qual era a
história do filme de fato, considerando que o livro de Batalha tem muitas.
O filme foi caracterizado tanto como gênero drama, como romance. Além da direção de
Karim Aïnouz, destaca-se o protagonismo da atriz Carol Duarte, no papel de Eurídice Gusmão, e
Julia Stockler, no papel de Guida, além da importante participação de Fernanda Montenegro, no
papel de Eurídice na maturidade.
Aïnouz já era conhecido do público brasileiro por produções que marcaram o cinema
brasileiro: Madame Satã, longa-metragem de 2002, O céu de Suely (2006). O Abismo Prateado e Praia
do futuro de 2011 e 2014, respectivamente.
A vida invisível é a história de duas irmãs, Eurídice e Guida, filhas de um casal de portugueses,
Manuel e Ana, que vivem no Rio de Janeiro (Brasil), na década de 1950. Na juventude as irmãs
se separam e seguem suas vidas com experiências muito diferentes. Guida foge de casa com um
marinheiro grego, Eurídice fica e se depara com um rumo completamente diferente do sonhado,
qual seja o de ser uma pianista, entrar no Conservatório de Viena e logo lhe surge um casamento
arranjado com Antenor, personagem de Gregório Duvivier. Ela não sabe Guida retorna ao Brasil
grávida, procura os pais, e é expulsa definitivamente de casa. A separação das irmãs marca as suas
vidas, e ao mesmo tempo a separação de suas próprias vidas, assim como a infindável esperança do
reencontro, que seria a possibilidade do reencontro com suas próprias vidas. Sem saber do casamento
da irmã, Guida acredita na falsa notícia dada pelo pai, de que Eurídice se tornara uma pianista em
Viena. Daí o drama das duas irmãs que, mesmo sem saber, vivem no Rio de Janeiro e desejam o
reencontro. Eurídice incansavelmente procura a irmã. Guida tem o filho e o abandona, sentindo
que não terá condições de fazer viver a criança. Escreve tudo que sente para a irmã, dizendo que
descobriu o que é ser uma mulher sozinha no mundo. A maternidade, imagem da mulher da época,
também acontece para Eurídice. Ela enfrenta esse acontecimento tocando piano. As muitas cartas
de Guida nunca chegam para a destinatária, são guardadas a sete chaves pelo marido de Eurídice e
com isso as duas em suas buscas, um da outra, não voltaram a se encontrar.
A narrativa fílmica coloca o espectador em tensão nessa busca que passa a ser de todos.
Fixados no filme é possível perceber o “fora do Filme” no sentido do “outro” em Foucault. Os
dispositivos que interditaram Guida e Eurídice foram percebidos pela tensão presença–ausência,
vida visível–invisível. Exemplo disso está nas cenas em que Eurídice tocava o piano, pois nelas ela
ficava invisível aos olhos de quem a via. Eles não conseguiam saber da sua linguagem, do seu mundo,
da sua vida. Tal verdade da vida dessas mulheres é a vivida por muitas mulheres ou homens que
percebem em suas histórias situações muito próximas.
Podemos escolher diferentes ângulos, ou cenas para perceber as relações entre esse filme
e nós espectadores, quando se estabelece uma ambiguidade entre o virtual e o real. O espectador
é aquele que está olhando o filme, para ser olhado pelas personagens. Mas como se estabelece
esse jogo, o jogo de parresía. A obra fílmica A Vida Invisível (2019) dirigido por Karim Aïnouz é uma
experiência para se observar e tratar do jogo limite, finitude e transgressão. Jogo dos interditos
relacionados a vida da mulher, a violência, aos desejos de excesso.
11
12

Evento promovido pelo Itaú Cultural.
Terminologia utilizada por Marcella Affonso (2019) em matéria publicada no site do Itaú Cultural.
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O ESPECTADOR E A CORAGEM DA VERDADE
Em A coragem da verdade (1984), Foucault trata da trans-historicidade da parresía, como
gesta cínica, para além do movimento filosófico específico, ressurgindo em outros domínios do
pensamento. Assim, levantar-se-á as características da “estilística da existência”, para mostrar na
estilística da Arte da Modernidade na “atitude parresiástica cínica”, a que ultrapassa limites, que
é excesso (elementar da existência), é verdade que ultrapassa os limites do real, faz a crítica do
presente com um “outro olhar”, uma “vida outra”.
Nessa perspectiva, num jogo parresiástico cínico, o parresiasta vai se construindo na relação,
por exemplo com uma obra de arte, como discurso de verdade cínica, deixando de ser apenas um
espectador que vê o que nega, mas um espectador que pode se transfigurar, assim como transfigurar
a obra do artista.
No jogo o espectador é convocado para uma nova atitude, um “outro olhar”, um cuidado
para consigo, para um vigiar os seus pensamentos. Isso acontece quando há a ultrapassagem dos
limites, uma transgressão desencadeada pela obra, fazendo o espectador perceber o elementar, que
desmascara o espectador na sua verdade. Tal irrupção, se ocorrer, leva o espectador a modificar-se,
naquilo que se chama de o “outro espectador”, aquele da “vida outra”, la vrai vie.
No jogo parresiástico entre o artista, o espectador e a obra, em especial, destaca-se a vida do
espectador que se submete à prova da verdade como escândalo, na medida em que, ao contemplar
a obra, pode acontecer a transformação do seu éthos. Foucault afirma que os dois aspectos do jogo
parresiástico são: “— a coragem de dizer a verdade a quem queremos ajudar e dirigir na formação
ética de si mesmo — a coragem de manifestar em relação e contra tudo a verdade sobre si mesmo,
de mostrar tal como somos”. (FOUCAULT, M. 2009, p. 310). É a esse segundo aspecto, mais
especificamente, que estamos nos referindo ao tratar do jogo parresiástico cínico com o filme A vida
invisível, a coragem de manifestar a verdade tal como somos.
Após uma análise do ponto de vista do jogo cínico, a ideia é dar a ver que a invisibilidade
das irmãs Guida e Eurídice que escandaliza coloca o espectador necessariamente implicado diante
da verdade até o extremo. O espectador dá lugar ao “outro do espectador”, o lugar da transgressão.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
O franco falar (parresía) ou a franca narrativa de Karim AÏnouz, em A vida invisível pode ser
considerada um “dizer verdadeiro corajoso de vida”, de dizer e fazer, de parresía cínica, pois ele
assume o risco de colocar na obra fílmica a visível vida das irmãs, mas ao mesmo tempo, deixa ver a
verdadeira vida invisível das mesmas e de muitas mulheres da época.
Isso coloca a nu, para ele e para os seus espectadores, a verdade da invisibilidade de muitas
mulheres à época atualizando essa questão para o hoje. Ao atualizar a questão o espectador se
modifica, numa experiência limite, modifica o seu olhar para a obra e pode se modificar para ser o
“outro do espectador”.
Portanto, a experiência do limite, da transfiguração, que pode ocorrer como acontecimento
de excesso, pode atualizar o espectador, como “outro” na sua verdade. E isso faz pensar que o

661

escândalo moral provocado pela invisibilidade das mulheres e suas vidas no filme estudado permite
ampliar a noção de parresía cínica no âmbito da arte, mas também atualizar a obra fílmica. Seja a arte
transgressora de Pina Bausch, nos movimentos de excesso de Lygia Clark, ou em Karim AÏnouz com
o filme analisado, o que percebemos é que todos trazem as condições de possibilidade de atualização
das obras e dos espectadores a cada “outro olhar” dos espectadores.
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RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE O DOCUMENTÁRIO ‘ALVORADA’
E O DISCURSO DA MÍDIA HEGEMÔNICA SOBRE DILMA ROUSSEFF
Wagner de Alcântara Aragão1

RESUMO: Este trabalho consiste uma análise dialógica do discurso manifesto pelo documentário
‘Alvorada’, das diretoras Anna Muylaert e Lô Politi (Brasil, 2021). O documentário expõe o cotidiano
do Palácio da Alvorada (residência oficial da Presidência da República) durante o processo de
impeachment de Dilma Rousseff. A premissa é a de que o filme apresenta um perfil comportamental
da então presidenta bem diferente daquele forjado pela mídia hegemônica. A partir da concepção
de linguagem dada estudos do Círculo de Bakhtin, este trabalho tem o objetivo de identificar as
relações dialógicas entre a narrativa de ‘Alvorada’ e a construída, naquele período, pelo noticiário
dos grandes veículos de mídia.
PALAVRAS-CHAVE: Alvorada, documentário, análise dialógica do discurso, Dilma Rousseff, mídia
hegemônica

1 ‘ALVORADA’ E O ‘CINEMA DO GOLPE’
‘Alvorada’ é um documentário brasileiro exibido pela primeira vez em abril de 2021, no
Festival É Tudo Verdade, e lançado no mês seguinte em plataformas de streaming. Dirigido pelas
cineastas Anna Muylaert e Lô Politi, foi produzido entre julho e setembro de 2016, período em que
tramitava no Senado o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. O título do
filme faz referência ao nome da residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada,
em Brasília, cenário onde se desenvolve a narrativa.
A sinopse do documentário, que tem 82 minutos de duração, é a seguinte:
Na intimidade do Palácio da Alvorada, o cotidiano da presidente Dilma Rousseff, primeira
e única mulher a governar o Brasil, durante o desenrolar dramático do golpe que a tirou do
poder. Rodado entre julho e setembro de 2016, o filme testemunha a tensão e a perplexidade
que escalavam no círculo da presidente, em reuniões, telefonemas intermináveis e sussurros
ouvidos da cozinha à guarda do palácio de Oscar Niemeyer. Ao mesmo tempo, revela uma
personalidade surpreendente nas conversas informais em que Dilma fala de política, história,
literatura – e de si própria (VITRINE FILMES, 2021)

O filme integra um movimento que vem sendo denominado pela crítica como “cinema do
golpe” (REIS, 2021). Tratam-se de produções audiovisuais que abordam episódios relacionados à
deposição de Dilma Rousseff, e que denunciam a inconstitucionalidade daquele impeachment.
Vão ao encontro de manifestos, posicionamentos e outras obras que classificam como golpista tal
1
Doutorando em Comunicação, pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Jornalista e professor da rede estadual de ensino da educação profissional do Paraná.
E-mail: waasantista@protonmail.com.
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processo. ‘A radiografia do golpe’, livro do sociólogo Jessé Souza, está entre as produções nesse
sentido, e assumida neste trabalho como referência para o entendimento da crise daquele momento.
‘Alvorada’ passa a constituir com ‘O Processo’2 e ‘Democracia em Vertigem’ - dois dos
mais destacados filmes do mencionado cinema do golpe -, uma espécie de trilogia. Ainda que não
tenham sido concebidas e realizadas com essa intenção, as obras guardam interrelações que
permitem identificá-las assim. A começar que as três são dirigidas por mulheres – ‘O Processo’, por
Maria Augusta Ramos, e ‘Democracia em Vertigem’, por Petra Costa. Também se tratam, todos, de
documentários; cada um deles com perspectivas próprias.
Logo, ‘Alvorada’ entra em exibição já com um considerável leque de narrativas cinematográficas,
em torno da deposição de Dilma Rousseff, construídas. Distinguir-se entre as demais certamente
foi desafio para as diretoras. É de um desses pontos de distinção que este estudo parte.
2 UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO DE ‘ALVORADA’
Pela sinopse de ‘Alvorada’ e por manifestações das diretoras em entrevistas à imprensa e
debates virtuais promovidos no período de lançamento da obra, uma característica do documentário
emerge em relação aos demais que compõem a trilogia: um maior foco na ‘personagem’ Dilma
Rousseff.
Este estudo foi concebido, então, com o intuito de averiguar como a personagem é
apresentada em ‘Alvorada’. A premissa, balizada pela já mencionadas sinopse e manifestações das
diretoras, era a de que o filme buscava mostrar uma Dilma Rousseff distinta da imagem engendrada
no discurso reverberado pela mídia hegemônica.
Diante desse ponto de partida, optou-se como embasamento a análise dialógica do
discurso. Esta constitui-se, conforme explica Rohling (2014), em um aparato teórico-metodológico
fundamentado nos estudos de linguagem do Círculo de Bakhtin. Tais estudos envolvem conceitos
desenvolvidos por um grupo de filósofos da linguagem, da Rússia, que se reuniram regularmente
entre os anos de 1919 e 1929 (FARACO, 2009), tendo Mikail Bakhtin, Valetin N. Volochínov e Pavel
Medved como principais nomes.
A concepção de linguagem difundida pelos estudos do Círculo de Bakhtin estabelece o
dialogismo (ou relações dialógicas) como essência dela, a linguagem. É dizer que a linguagem só
existe, só se constitui enquanto tal, “na comunicação dialógica daqueles que a usam” (BAKHTIN,
2008 [1963], p. 209). Ou, ainda, em outras palavras: tudo o que falamos, escrevemos, expressamos
mantém diálogo com o contexto, com os interlocutores; mais: com o que já foi dito, escrito e expresso
sobre, e mesmo prevendo, antecipando o que poderá vir a ser manifesto acerca de algo. Essas
manifestações (falas, escritos, imagens e outras formas de expressão) são entendidas, na concepção
bakhtiniana, como enunciados ou discursos.
Dessa maneira, a análise dialógica do discurso promove a análise, propriamente dita, de um
determinado enunciado a partir da perspectiva de que esse enunciado mantém relações dialógicas
com discursos outros. Relações que podem ou referendar ou rechaçar tais discursos; reconhecer,
2
Este pesquisador apresentou no 7º Seminário Nacional Cinema em Perspectiva o trabalho “‘O Processo’
e a palavra ‘golpe’”, uma análise dialógica do discurso do documentário em questão. Disponível em <https://fe717dd16cf7-4215-96ab-43c6c7426a01.filesusr.com/ugd/7d3881_536448b635bb46d88c6e88872713f605.pdf>.
Acesso
em: 15/10/2021.
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ironizar, rebater, e assim por diante. E que são, portanto, balizadoras para opções de léxico, estilo e
estética aplicadas por um interlocutor em seu enunciado/discurso.
Nesta pesquisa, tomamos ‘Alvorada’ como objeto de estudo, e consideramos o documentário,
em seu todo, como um enunciado, a construir um discurso. Nesse sentido, definiu-se como
objetivo geral identificar as relações dialógicas entre o discurso de ‘Alvorada’ e as narrativas (isto
é, enunciados/discursos) circulantes no debate político no período do processo de impeachment,
notadamente pelos meios hegemônicos de comunicação3, acerca de Dilma Rousseff.
3 O CONTRADISCURSO DE ‘ALVORADA’
De antemão, ‘Alvorada’ se anunciou como um enunciado de contraponto a incontáveis
outros discursos veiculados sobre o perfil, identidade, comportamento e temperamento da
presidenta Dilma Rousseff. Essa anunciação está na sinopse (“Ao mesmo tempo, [o filme] revela
uma personalidade surpreendente nas conversas informais em que Dilma fala de política, história,
literatura – e de si própria”) e nas declarações públicas das diretoras, dadas entre os meses de abril
e maio, localizadas para esta pesquisa4.
3.1 As capas das revistas
As expressões mais evidentes sobre as narrativas forjadas por veículos da mídia hegemônica
a respeito de Dilma Rousseff estão registradas nas capas de três das quatro revistas semanais
de maior circulação no Brasil – Veja, Isto É e Época (a outra, com linha editorial divergente da
predominante no trio, era a Carta Capital). Albert e Fernandes (2017), por exemplo, ao analisarem
12 capas de Veja entre os anos de 2014 e 2016, que estampavam a então presidenta, constatam que
“as imagens geralmente eram sarcásticas, tratando a presidente com um tom de ironia, ou eram
escuras, indicando escândalos e aspectos negativos do governo”.
André e Silva (2017) vão além. Afirmam que a revista “deixou de fazer jornalismo em essência
para forçar estereótipos, como é o caso da objetificação de Dilma, e ainda tentar exercer algum
controle no meio político”. Os pesquisadores ressaltam ainda “discurso de ódio”. O quadro 1 traz
reproduções de algumas dessas capas:

3
Jornais, revistas, sites e programas de rádio e televisão pertencentes aos maiores conglomerados de
mídia no período, tais como Organizações Globo, Grupo Folha, Grupo O Estado de São Paulo, Grupo Abril, entre outras
emissoras de radiodifusão e editoras.
4
Entre reportagens, entrevistas e participações em debates das duas diretoras, em que relatam sobre
‘Alvorada’, podemos citar: i) “Alvorada: documentário humaniza impeachment de Dilma Rousseff com olhar feminino”,
de Bia Viana, em A Tribuna (Santos), edição impressa de 20/05/2021; ii) “Tutaméia entrevista Anna Muylaert e Lô Politi”,
Tutaméia, no Youtube, 12/04/2021; iii) “Momentos Finais | Anna Muylaert e Lô Politi”, canal 3 em Cena, no Youtube,
11/04/2021.
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Abril 2016

Abril 2016

Setembro 2015

Abril 2016

Quadro 1 – Capas de revistas construindo narrativas sobre Dilma. Elaboração: este autor.

Essa é uma amostra dos discursos já ditos sobre Dilma Rousseff quando, em julho de 2016,
Lô Politi e Anna Muylaert entram na residência oficial da Presidência da República para iniciar a
gravação do documentário. Diante dessa narrativa, o que espectador esperaria se não flagras de
descontrole ou de isolamento social? Ou, ainda, expressões de uma mulher perdida no posto que
ocupa, frente àquela conjuntura?
Vejamos, então, que enunciados (cenas, sequências) ‘Alvorada’ traz e que discurso, enfim, o
filme constrói.
3.2 As enunciações do documentário
A introdução do documentário (letreiros com título, nomes das realizadoras e outras
informações) tem, como áudio de fundo, a voz do então deputado federal Jair Bolsonaro no instante
em que, ao declarar “sim” à abertura de processo de impeachment, dedica o voto ao coronel Carlos
Alberto Brilhante Ustra. O militar foi o torturador de Dilma Rousseff quando ela, estudante, foi
presa pela ditadura, no início dos anos 1970. Bolsonaro seria eleito presidente da República dois
anos depois, em 2018, posto ocupado em 2021, quando ‘Alvorada’ é lançado.
O primeiro enunciado do filme nos traz a possibilidade de discorrer sobre o conceito de
cronotopo dado por Bakhtin (2014 [1924-1970]). Em síntese, trata-se de uma interligação nas
relações de tempo e espaço de um discurso. No caso em tela, temos uma série de deslocamentos
possíveis de cronotopo, que o enunciado do documentário proporciona ao reenquadrar (conceito a
ser abordado mais adiante) uma enunciação anterior.
A fala do, na ocasião, parlamentar, dá-se na sessão da Câmara dos Deputados que deliberou
pela aprovação da abertura, pelo Senado, do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Essa
sessão ocorreu em 17 de abril de 2016, quase três meses antes, portanto, do início das gravações
do documentário. Tanto em um quanto em outro momento, Bolsonaro se limitava a ser um
deputado federal com 25 anos de Casa, do baixo clero, cuja única notoriedade derivava de falas
preconceituosas, atentadoras aos direitos humanos e à democracia, que se acostumara a proferir
sem ser incomodado (ao contrário, ganhando cada vez mais espaço na mídia para reverberar suas
aberrações5).
5
Programas de entretenimento na televisão aberta, como CQC (Band) e SuperPop (RedeTV!), davam
amplo espaço e repercussão às falas preconceituosas e atentadoras do então deputado.

666

Quando a declaração mencionada é expressa em ‘Alvorada’, o discurso, daquele mesmo
enunciador, tem seu cronotopo transferido. Não é mais ao parlamentar caricato que o espectador
ouve, do plenário da Câmara dos Deputados. O que se ouve - embora as palavras sejam as mesmas,
e atiradas do mesmo lugar – é o enunciado do sujeito que em 2021 ocupa o Palácio da Alvorada, o
mesmo lugar em que estava, cinco anos antes, a vítima das ofensas despejadas pelo parlamentar.
As telas de introdução do filme têm sequência com a voz de Dilma Rousseff ao fundo, dizendo
palavras de agradecimento a manifestações de apoio popular recebidas. Finalizadas as telas de
introdução, as primeiras imagens apresentam cenários e pessoas do Alvorada, como assessoras
diretas da presidenta e outros funcionários, todos executando suas tarefas – por exemplo, agendando
reuniões ou cuidando do funcionamento das instalações daquela estrutura.
A primeira aparição de Dilma no vídeo ocorre aos 7’25”, em recorte de um encontro com o
governador do Maranhão, Flávio Dino, à época no PCdoB, da base de apoio à presidenta. Com base
em análises teóricas sobre roteiro audiovisual para cinema – como os “três atos” de Comparato
(1992) e de outros autores - identifica-se, a partir de então, o momento em que o filme trata de
apresentar a personagem. Há tomadas em que vemos Dilma de costas para a câmera, mas na
cabeceira de uma mesa e de frente aos que estão sentados ao redor – lideranças sociais, intelectuais
e políticas endossando apoio à presidenta. O espectador vê uma Dilma escutando atentamente os
interlocutores, movimentando a cabeça em sinal de concordância.
‘Alvorada’ caminha como um documentário de observação até que, em 12’10’’, tem-se a
personagem em conversa com a equipe de produção, em uma estética idêntica à de uma entrevista.
Não se tratou de uma entrevista de fato. Conforme contam as diretoras em notícias na imprensa,
em debates e ‘lives’ por ocasião do lançamento do filme6, em determinada altura do processo de
produção percebeu-se a presidenta incomodada com a presença da equipe acompanhando seus
passos e as atividades do Palácio. A conversa teve o objetivo de tirar dúvidas, evitar mal entendidos,
combinar limites.
Mas, ainda segundo Anna Muylaert e Lô Politi, o momento rendeu uma interlocução mais
profunda. A decisão foi, então, a de inserir a conversa na narrativa do documentário. Essa conversa
aparece dividida em quatro partes:
TRECHOS DA CONVERSA
Entre 12’10’’ e 13’16’’
Entre 35’53’’ e 37’54’’
Entre 56’50’’ e 57’40’’
Entre 70’34’’ e 73’02’’

TEMA
Conversa sobre condições para gravação e conjuntura política
Dilma fala de suas características psicológicas
Infere-se que a conversa gira em torno da iminência do impeachment
Reflexões filosóficas, embasadas por exemplos da literatura

Quadro 2 – Trechos da conversa com Dilma inseridos na narrativa do documentário. Elaboração: este autor.

As sequências listadas no quadro 2 são as únicas em que se vê Dilma em interlocução direta
com a produção. Em todos os demais momentos, o filme se mantém mesmo como um documentário
de observação. É captada a agenda pública do Palácio da Alvorada – as reuniões entre Dilma e sua
assessoria, os encontros com convidados externos, além de outras passagens em que Dilma não
está presente. Nessas ocasiões, vê-se a rotina da residência oficial: os serviços de manutenção,
o paisagismo externo, o almoço dos funcionários no refeitório, entre outras situações. O Palácio,
6

Ver referências na nota de rodapé anterior.
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dessa maneira, faz-se tão protagonista quanto sua moradora, na narrativa do filme.
O discurso de ‘Alvorada’ vai sendo engendrado, assim, com enunciações sobre o cotidiano
do Palácio mescladas às palavras proferidas por Dilma na conversa com as diretoras, cujos trechos
são distribuídos no decorrer da narrativa, como indicado no quadro 2. Sobressai-se, dessa forma,
o conceito de polifonia dado por Bakhtin (2008 [1963]). As diversas vozes compondo o discurso
do gênero literário romance, característica apontada pelo filósofo da linguagem, se faz recorrente
também no cinema, e na obra cinematográfica em questão. ‘Alvorada’, em sua totalidade, é discurso
arquitetado pelas suas realizadoras (Lô Politi e Anna Muylaert); contudo, nesse discurso de ambas
vemos e ouvimos vozes múltiplas – expressas pelas falas e imagens, não só de Dilma, como de todos
os outros personagens, com maior ou menor grau de protagonismo, captados e apresentados pelo
documentário.
3.3 As relações dialógicas
No primeiro trecho da conversa com Dilma inserido (ver quadro 2), vê-se a presidenta
sentada em sofá de uma das salas do Alvorada, explicando à equipe que nem tudo poderá ser filmado.
Ela diz não ser uma “personagem”, em tom de rechaço a uma eventual ideia de que a câmera deve
acompanhá-la o tempo todo e, mais que isso, de que ela deve ‘representar’ para a câmera.

Figura 1: Frame de cena de ‘Alvorada’

Figura 2: Frame de cena em plano médio.

No segundo e terceiro trechos, Dilma se refere à sua própria personalidade. Inicialmente,
de maneira geral; depois, contextualizando para aquela conjuntura, em que a deposição pelo
impeachment se mostrava iminente. Diante de uma pergunta de uma das documentaristas (Anna
Muylaert), sobre “se manter no eixo”, a presidenta é taxativa: “Eu não desequilibro (pausa de segundos
em silêncio). Teve uma época em que me esforcei para entender como que o outro desequilibrava, que é
importante, para você não julgar ninguém (…) Se não você fica muito...insensível, se não entender como
o outro desequilibra”. Anna Muylaert ainda emenda: “nem na cadeia?”, sobre o tempo em que Dilma
esteve presa pela ditadura. Na resposta, a presidenta não se refere diretamente a si: “Olha, acho esse
mulherio muito forte. Muito poucas se desequilibraram. Muito poucas. Muito poucas”, repete, sobre as
amigas de luta contra a repressão.
As relações dialógicas com enunciações outras estão perceptíveis nessa sequência. Quando
as interlocutoras (isto é, as documentaristas) indagam Dilma sobre “estar no eixo”, dão à presidenta
a oportunidade de abordar tema recorrente em discursos externos: o suposto desequilíbrio
emocional da mandatária. Em réplica direta a esses discursos outros (ainda que não mencionados
explicitamente naquela conversa), há a negativa do ato de ‘desequilibrar’. Não considera, contudo,
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mérito apenas seu. Ao lembrar que as amigas, mesmo encarceradas pelo regime ditatorial,
preservavam o equilíbrio emocional, Dilma enuncia-se de modo a elaborar um discurso que assinala
o quão se manter “no eixo” em momentos de dureza pode denotar resiliência.
No trecho seguinte (quando a abordagem é sobre o perfil comportamental da presidenta
naquela circunstância de crise política e deposição iminente), tem-se mais uma enunciação de Dilma
a engendrar um contradiscurso àquele em voga no noticiário da mídia hegemônica. A presidenta
afirma estar tranquila: “Ao contrário do que as pessoas pensam (…) eu não tenho medo de perder (…) Não
tenho mais nada a perder. Aí, dá uma imensa tranquilidade na vida. Agora, isso não significa que não se
ilude, né?, sistematicamente.”
É uma declaração na qual identificamos léxicos opostos à imagem que se criava da presidenta.
O “não ter medo de perder” e o “não ter mais nada a perder” dialogam (refutando) com discursos
que forjavam uma liderança política desesperada diante de uma derrota inevitável. A própria Dilma
assinala essa relação, ao iniciar a reflexão com um “ao contrário do que as pessoas pensam”.
O quatro trecho da conversa entre as documentaristas e Dilma, inserido na obra, realça
pensamentos filosóficos da personagem. A presidenta discorre sobre a concepção do ‘mal’ e da
figura do ‘diabo’, trazendo referências da literatura e do teatro. Ressalta não “acreditar no mal”,
classificando-o como “banal”. Em determinado instante, essa reflexão, de cunho mais subjetiva,
abstrata e teórica, Dilma traz para a realidade em seu entorno. Diminuindo o tom de voz, quase que
sussurrando, começa a exemplificar: “O Eduardo Cunha é banal”, e retornando ao volume anterior
de sua voz, continua: “O grande mal é uma construção, tem de ser uma construção de ficção. Nós somos
muito frágeis para sermos tão maus”.
A alteração no tom da voz, antes de mencionar o nome do então presidente da Câmara dos
Deputados, e o fazer essa citação como um cochicho, configura-se numa evocação a discursos
anteriores. É um chamar de atenção para as narrativas que colocavam o parlamentar como
algoz da presidenta. Afinal, um entre tantos fatos e episódios que escancaravam o viés golpista
do impeachment estava no que motivou a aceitação, em dezembro de 2015, de um dos pedidos
protocolados: Eduardo Cunha agiu em retaliação a Dilma e a seu partido (PT)7. Por meio de ‘Alvorada’,
vemos Dilma Rousseff minimizar a envergadura de Cunha, ao classificá-lo não como “mal”, e sim
como “banal”.
3.4 A polifonia
Como já dito, a polifonia é marca do discurso construído por ‘Alvorada’. Além da voz da
própria presidenta Dilma, o documentário reenquadra uma série de enunciações outras as quais,
articuladas, vão compondo o contradiscurso que emerge do filme.
Esse contradiscurso ao forjado pelo noticiário da mídia hegemônica se verifica em sequências
diversas, e por recursos variados de linguagem. Ora, vemos, a partir da observação da câmera,
ambientes do Palácio da Alvorada tomados por militantes e lideranças, e ouvimos manifestos de
7
Em entrevista à TV Bandeirantes em abril de 2017, o então presidente Michel Temer, vice de Dilma
Rousseff, do mesmo partido (PMDB) e aliado de Eduardo Cunha, confessou que a aceitação de um pedidos decorreu
de vingança política. “Se o PT tivesse votado [a favor de Cunha na Comissão de Ética da Câmara], é muito provável que
a senhora presidente continuasse [no cargo]. Disponível em <<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/
temer-admite-que-cunha-so-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-camara/>. Acesso em:
06/08/2021.
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respaldo à presidenta. Também vemos coletivas de imprensa, sobretudo com veículos estrangeiros,
e dessas passagens sobressaem-se falas acerca do caráter golpista da crise em questão.
Há instantes de maior tensão, principalmente quando a câmera capta reuniões com ministros
e assessores mais próximos. Em pelo menos duas oportunidades, Dilma solicita a interrupção das
filmagens. Em outra, em que está com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, elaborando um
texto, uma discordância sobre o conteúdo desse documento causa – pelo condicionamento dado
pelos discursos externos sobre “descontrole” da presidenta – a sensação de conflito.
Entre outras sequências mais, convém destacar a enunciação de uma liderança social, Creuza
Maria Oliveira, fundadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Na cena, tem-se
um encontro de Dilma com mulheres trabalhadoras. A câmera foca em Creuza, que enaltece a força
simbólica daquele momento: ela e outras mulheres, negras, trabalhadoras, eram recebidas no palácio
presidencial. Evidencia-se, nessa passagem, relação dialógica do discurso construído por ‘Alvorada’
com a misoginia recorrente nos enunciados externos sobre Dilma – inclusive os retratados pelas
capas de revista.
As relações dialógicas entre o discurso do documentário e as narrativas externas sobre
Dilma Rousseff se estabelecem, como se constata e já foi citado, por meio de enquadramentos de
discursos outros. Bakhtin (2014 [1924-1970]) define enquadramento de discurso como a inclusão do
enunciado original em outro contexto. Essa transposição não é aleatória; carrega intencionalidades.
O reenquadramento de um discurso pode ter como objetivo enaltecê-lo, ou contestá-lo, ou
desnudar incoerências; enfim, dar-lhe um novo sentido.
Como vimos, em ‘Alvorada’ temos o reenquadramento como provocador de deslocamento
do cronotopo (no caso da fala do então deputado) e, principalmente, como ‘matéria-prima’ para
a construção do contradiscurso proposto pelo filme. O reenquadramento das falas de Dilma e de
Creuza contribui sobremaneira para uma narrativa que combate a imagem caricata elaborada pela
mídia hegemônica, sobre a presidenta, e expõe a luta de classes e a misoginia como pano de fundo
para a derrubada da mandatária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A premissa que esteve no ponto de partida deste estudo confirmou-se. O documentário
registra para a história uma personagem distinta daquela estampada por capas de revistas, por
exemplo. Não se vê, em ‘Alvorada’, uma mulher destemperada, tampouco isolada ou ‘carta fora do
baralho’. Ao contrário. O discurso do documentário aponta para uma liderança a receber respaldo
de vários segmentos e a manter controle psicológico às vésperas de ser deposta do cargo para qual
fora eleita, menos de dois anos antes, com o voto de 54,5 milhões de brasileiros e brasileiras8.
Na construção desse contradiscurso, o filme lança mão de relações dialógicas que serão
mais ou menos perceptíveis a depender do grau de envolvimento que o espectador mantiver com
o tema. Quem esteve envolvido em episódios da conjuntura política de 2016, ou acompanhou com
regularidade o noticiário, terá condições de identificar a quais enunciados ‘Alvorada’ - enquanto
discurso – responde. Aos menos conhecedores do tema e das circunstâncias daquele momento
histórico, as relações dialógicas tendem a ser pouco ou nada explícitas; ou mesmo, sequer notadas.
8

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do segundo turno do pleito presidencial de 2014.

670

A polifonia marcante do documentário deixa para reflexão uma pergunta: quem é o/a
enunciador/a central do discurso: as documentaristas, por meio de reenquadramentos de
enunciações outras? Ou dessas enunciações, alguma se alça à condição de interlocutor/a principal?
Dilma seria essa personagem? Ou o Palácio da Alvorada, mais do que cenário, configura-se, no filme,
como o protagonista, o enunciador máximo do discurso engendrado?
Também se lança à reflexão o cronotopo do enunciado em que se constitui ‘Alvorada’: é o
Brasil, de 2016, contexto da produção, ou o Brasil, de 2021, contexto de sua enunciação? Em que
medida o Brasil de 2021 é uma extensão do de cinco anos atrás e, em que medida, o Brasil de 2021
ignora aquele de 2016? Estudos de recepção poderiam auxiliar na resposta; que este artigo contribua
com esses e outros intentos em busca de uma compreensão mais acurada daquele período crítico da
história nacional.
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MADAME SATÃ E O PAGADOR DE PROMESSAS: FOTOGRAFIA FÍLMICA E O ESPECTADOR
Manoelle Fuzaro Gullo 1
Salete Machado Sirino ²

RESUMO: Em um filme, cabe a direção de fotografia a responsabilidade de materializar as ideias de
um roteiro em imagens, a partir do conceito estético definido pela direção fílmica. A escolha da iluminação, dos planos, da angulação e do movimento da câmera objetivam tanto a construção do discurso fílmico quanto a compreensão deste por parte do espectador. Contudo, aquém das questões
técnicas, é necessário também levar em conta a participação desse espectador como parte da construção dos sentidos fílmicos de acordo com seus próprios conhecimentos. Buscando elucidar como
detalhes da fotografia agregam informações a obra, além de referência bibliográficas sobre o tema,
são analisados brevemente os filmes O pagador de promessas e Madame Satã a partir de um contato
mais superficial e comparando como o conhecimento da autora sobre fotografia interfere em sua
interpretação sobre as escolhas de câmera e luz permitindo que ela participe mais “ativamente” da
narrativa. As reflexões acerca das diferentes camadas de informações que podem estar contidas em
um plano de um filme e como o leitor pode inferir em conteúdo mais abstratos dependendo de seu
próprio entendimento sobre as escolhas técnicas do que aparece em quadro, ressaltam a importância de se saber ler uma imagem.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia fílmica; Narrativa cinematográfica; Cinema Brasileiro
O QUE É A FOTOGRAFIA EM UM FILME
Um filme é composto de vários fotogramas que reproduzidos sequencialmente trazem o
movimento as telas e, atualmente, mais do que uma observadora que captura e reproduz cenas, a
câmera e as escolhas de planos, lentes, movimentos e iluminação tornaram-se essenciais para trazer
dinamismo e/ou intenções que permitem a imagem a guiar os espectadores e a falar por si só. A
força da imagem nos filmes é algo que acompanha o dispositivo cinema desde sua criação, Machado
(2009) coloca que, a princípio, a câmera era utilizada em serviço de um estudo objetivo da ação ou
do cenário, como um observador estático e passivo, mas que passou a exprimir pontos de vista cada
vez mais subjetivos assumindo uma posição ativa diante da narrativa.
As mudanças que alavancaram a sétima arte começaram a surgir quando os criadores de
filmes perceberam o poder de uso e manipulação das imagens que, diferentemente do teatro, o
cinema poderia proporcionar. Conforme foi se consolidando como arte, o dispositivo cinema foi
ganhando maior expressividade e, ainda sem poder usufruir de elementos sonoros, cada vez mais, as
1
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escolhas estéticas e visuais se tornavam importantes para aproximar o público da obra. As imagens
deveriam expressar sentimentos e contextos por si só.
Considerando toda essa visualidade das obras cinematográficas, os elementos que
aparecem em um quadro se tornaram de suma importância para auxiliarem o entendimento e até
enriquecimento da narrativa. A escolha de um espaço cênico, os elementos de arte, a interpretação
dos atores e as escolhas de montagem e som são fundamentais para a trazer sentido, contexto e
intertextualidade para o que se é exibido. Entretanto, nenhum dos elementos citados seria possível
se não fosse pela fotografia. Entende-se, portanto, que os enquadramentos são o primeiro aspecto
da participação da câmera no processo de transformar o registro da realidade em matéria artística.
Trata-se de escolher o que filmar e organizar o conteúdo do enquadramento, pois cada plano do
filme precisa ser pensado vislumbrando a composição da imagem e da narrativa almejada. Aquém
do simples registro das imagens, a fotografia passou a ser uma ferramenta importante para levar ao
público a atmosfera e as intenções que se busca atingir em um roteiro.
No livro A linguagem do cinema (2013), Edgar-Hunt et al., explica que a distância, a altura e o
ângulo da câmera acrescentam significado ao quadro, pois cada plano tem seu próprio vocabulário
e a câmera possui propriedades que tanto transformam quanto abstraem o material retratado a
sua frente. O autor ainda explica que mais do que a mise-en-scène mostrada em quadro, se bem
trabalhada, a fotografia também é capaz de deixar subentendido ao espectador o espaço fora da
tela.
Para Ismail Xavier, a fotografia transforma o roteiro em uma linguagem visual e por meio de
seus recursos, materializa o discurso fílmico:
A valorização de cada imagem, de cada composição, como expressão concentrada da visão
poética do cineasta; também procura dar ênfase à carga semântica contida em cada imagem,
transformada em uma espécie de hieróglifo; estabelece, ademais, a defesa da imagem como
algo mais do que uma representação analógica. (XAVIER, 2005, p. 119).

Já para Jacques Aumont (1995), o filme deve ser pensado como representação visual e
sonora, que produz seus sentidos a partir do cruzamento de vários elementos como: o próprio
enquadramento; a relação entre o campo e o fora de campo, componentes do espaço fílmico; a
articulação interna das cenas, e destas com o filme como um todo, bem como com o trabalho sonoro
do filme, que pode, inclusive, contrapor-se ao sentido do que é visto ou verbalizado.
Segundo Maria Short (2013), fotografias podem transmitir ou inspirar desejos e mesmo
expressar pensamentos, sentimentos e ideias que transcendem as diferenças históricas e culturais,
podem criar e evocar lembranças ou simplesmente retratar um assunto e ser informativa. Em suma,
a compreensão, sensações e impressões de um filme são consequência das escolhas de diversos
aspectos, sendo a fotografia um dos principais deles.
Contudo, ao se trabalhar com a fotografia de um filme, deve-se considerar que não só as
formas de enquadramento, movimentos, luzes e cores, mas também todos os elementos que
estão em quadro podem ganhar sentido dentro de um contexto ou dependendo da visão de quem
assiste ao filme. Todo elemento que compõe uma cena pode se tornar um signo e as interpretações
que podem acompanhar esse signo são a semiótica. Santarella (1983), ao definir semiótica, diz
que quando algo se apresenta ele passa a ser um campo aberto para possibilidades. Sendo assim,
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pequenos detalhes presentes na cena que podem dizer algo à uma/um espectadora/espectador
mais atento ou dependendo até mesmo de seu próprio conhecimento de mundo.
Para Edgar-Hunt et al (2013), um filme é uma matriz de signos inter-relacionados erguidos
pelo cineasta para guiar o público na viagem. Coloca que um signo é qualquer coisa que pode ser vista,
ouvida ou sentida e que se refere a algo que não existe em um primeiro momento, geralmente é a
referência a algo ausente ou abstrato, e acresce que um signo pode ter muitos significados possíveis
e seu entendimento é arbitrário, uma vez que a reação, a ideia, ou imagem que provoca na mente
está relacionada a parte psicológica do receptor. Nesse sentido, em 1994, Umberto Eco discorre
sobre a importância do leitor/espectador em seu livro Seis passeios pelos bosques da ficção, em que
Umberto coloca o leitor como parte da história que se pretende contar uma vez que um texto – ou,
no caso, um filme-, que constrói um mundo com múltiplos acontecimentos e personagens, pede ao
seu receptor que preencha uma série de lacunas.
Apesar de todo esse conhecimento técnico que envolve o ato de fotografar um filme e de como
algumas escolhem podem afetar o público, poucos filmes brasileiros foram analisados até hoje com
esse viés. Muito se discorre sobre os contextos políticos e sociais que marcam fortemente grandes
clássicos do cinema nacional, mas a fotografia em si, que é a base dos produtos audiovisuais, acaba
sendo deixada em segundo plano. Desse modo, muito da qualidade técnica das obras brasileiras
acabam passando despercebidas pela falta de formação de um púbico que entenda a linguagem
cinematográfica para além do roteiro e da simples representação de uma cena e que tenha condições
de acessar conscientemente camadas mais abstratas de um plano.
Considerando o exposto acima, o presente artigo pretende, para além da fotografia em si,
levantar fatores semióticos e esse entendimento intrínseco no receptor através da análise de dois
filmes nacionais, O pagador de promessas (1962) e Madame Satã (2002), e explicitar a questão sobre
como o entendimento a respeito de conceitos técnicos de fotografia podem influenciar de forma
consciente na percepção de elementos da imagem que agregam conteúdo para o filme a partir do
conhecimento e percepções da própria autora.
O PAGADOR DE PROMESSAS – APREÇO ESTÉTICO
Premiado como Melhor Filme Longa-Metragem da Palma de Ouro do Festival Internacional
de Cinema de Cannes, na França – 1962 –, como Melhor Filme do Festival Internacional de São
Francisco, nos Estados Unidos – 1962 – e ganhador do Diploma de Mérito do Festival Internacional
de Cinema de Edimburgo, na Alemanha – 1963, O Pagador de Promessas é um filme que baseia-se na
peça homônima de Dias Gomes.
O filme, escrito e dirigido por Anselmo Duarte e direção de foto do inglês Chick Fowle,
conta história de Zé do Burro (Leonardo Villar), um homem que ao tentar ajudar seu burro doente,
Nicolau, faz uma promessa em um terreiro de candomblé para que o burro melhore, e, tendo seu
pedido atendido, doa suas terras igualmente entre os mais pobres e carrega um cruz desde suas
terras até a Igreja de Santa Bárbara em Salvador, local esse onde prometeu deixar a cruz. A chegada
à Igreja que deveria simbolizar o cumprimento da promessa de Zé acaba se tornando a real jornada
do personagem após seu pedido de colocar a cruz dentro da igreja ser negado pelo padre local.
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Paralelamente a saga do personagem principal, o filme levanta temas diversos, como a cultura
Baiana da lavagem da escadaria de Santa Bárbara e a capoeira; conflitos religiosos causados pelo
preconceito católico em relação ao candomblé – considerado pagão pela Igreja -; a responsabilidade
e a ética midiática, ou a falta dela, diante de uma notícia; reforma agrária e política de combate ao
comunismo.
Quanto a fotografia, em um primeiro momento, parece ser simples. A câmera, na maior parte
do tempo, se atém a planos fixos (mais estáticos), com alguns momentos de travelling e movimentos
que acompanham as personagens ou ressaltam momentos de tensão. A composição e algumas
técnicas de enquadramento podem até passarem despercebidas por espectadores menos atentos
a esse detalhe, mas que certamente são agradáveis ao olhar. Como exemplo desse apreço estético
podemos citar o uso de linhas e enquadramentos dentro do quadro principal que direcionam o olhar
para uma ação específica (Figura 1).
Figura 1. Uso de linhas que formam um novo quadro dentro do enquadramento e que direcionam o olhar para uma
determinada situação.

Os efeitos dos enquadramentos dentro do quadro, formas e linhas são sentidos por quem
observa mesmo de forma inconsciente. O entendimento por parte de quem manuseia uma câmera
de como o cérebro humano lê imagens estáticas e/ou em movimento facilitam para que essas
informações de direcionamento do olhar sejam acessíveis para qualquer público. Contudo, novas
camadas de sentido podem ser acessadas se o leitor consegue reconhecer o uso dessas técnicas e
participar ativamente do que elas tentam destacar ou dizer.
Usando ainda a FIGURA 1 para exemplificar a existência dessas camadas abstratas, na imagem
A, além da restrição do quadro pela cruz, a mesma ainda forma uma seta apontando para o diálogo
do casal. Na imagem B, Zé é visto em um espaço restrito, que comunica com a situação de aperto em
que a personagem se encontra para cumprir sua promessa. A forma circular com que a seguidora
do candomblé é enquadrada na imagem C destoa das formas mais quadradas e rígidas presentes na
maior parte dos enquadramentos, essa forma circular remete a cena inicial do filme em que vemos
a parte superior de um atabaque sendo tocado (forma redonda) e contrapõe o formalismo católico.
Já na figura D, a imagem da cruz (catolicismo) em primeiro plano na direita e escondendo Zé, acaba
perdendo força para a ação das religiosas do candomblé enquadradas duas vezes a esquerda, tanto
pelo enquadramento da câmera quanto pelo enquadramento das formas em tela.
O conhecimento sobre linguagens do cinema e técnicas de fotografia permite também
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perceber que o trabalho de luz, sombra e de câmera reforçam sensações e informações da narrativa
já desde seu início, quando os créditos do filme são sobrepostos a imagens do caminho percorrido
por Zé do Burro e Rosa (Gloria Menezes), sua esposa, mostrando as dificuldades que o casal enfrenta
durante sua trajetória. Planos mostrando sombra de Zé indicando o calor de um sol a pino, o solo
rachado do sertão nordestino simbolizando a aridez, a chuva forte com vento e a lama que dificultam
a caminhada e as montanhas que precisam escalar carregando a cruz, são mostradas para enfatizar
o quão penoso e duro foi a caminhada até chegarem no local onde a promessa seria paga, mas não
sem antes ainda subirem vários degraus de escada (Figura 2).
Figura 2. Cenas de abertura do filme O Pagador de Promessas.

A escolha por planos mais próximos das intemperes do caminho e das expressões das
personagens aproximam o público tanto das dificuldades pelas quais o casal passa quanto das
próprias personagens e sua humanidade. Todas essas dificuldades no caminho exaltadas pela
fotografia parecem dar subsidio também para que desde o início o público perceba a determinação
de Zé em pagar sua promessa e o porquê de sua resistência em desistir de deixar a cruz na igreja
depois de toda as adversidades do caminho superadas e faltando tão pouco para concluir seu
objetivo.
Da mesma forma, outros elementos que reforçam sensações são trabalhados pela foto
durante todo o filme, como o uso de luz e sombra e de posicionamento de personagem e ângulo
de câmera. A sombra, muitas vezes, ressalta algo ruim e em vários momentos é possível perceber
relações de poder e submissão sendo reforçadas por em personagem que aparece em tela mais alto
ou mais baixo em relação ao outro.
Como exemplo de significância de luz e sombra podemos citar a cena em que, após ter
sua entrada na Igreja vetada pelo Padre (Dionísio Azevedo), Zé, chateado, se senta na escadaria.
Imageticamente o personagem parece estar sentado naquele local apenas para fugir do sol, mas se
considerarmos o humor do personagem no momento da cena, sua forma de sentar e a forma como
o mesmo foi tratado pelo padre, a sombra pode ser interpretada como uma forma de externizar o
sentimento de Zé do Burro sem que nada precise ser dito em palavras. Além do fugir do sol pelo
cansaço, o que era luz, uma esperança de concluir sua promessa, de repente fica obscurecido pelo
empecilho colocado pelo padre e torna-se desanimo (Figura 3). Nota-se ainda que o personagem é
colocado a margem da escadaria, da mesma forma que a Igreja marginaliza outras religiões.
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Figura 3. Sombra como forma de exteriorização de sentimento.

Sobre a posição de personagens e relações de poder, um momento no filme em que essa
característica da foto fica muito evidente é quando Zé do Burro e o Padre estão subindo as escadas
lado a lado e quando Zé explica que Nicolau é um burro de estimação e que sua promessa foi feita
em um terreiro de candomblé, rapidamente o Padre se coloca em posição superior na escadaria e
essa relação do padre inferiorizar o fiel é reforçada ainda mais pelo uso de uma câmera em contraplongée (inclinação de aproximadamente 45º para baixo) filmando o sacerdote e um contra plano
em plongée (inclinação de câmera de aproximadamente 45º para cima) mostrando Zé evidenciando
que o padre se acredita superior ao homem pagão (Figura 4).
Figura 4. Fotografia ressaltado relações de poder e submissão

		Mascelli (2010) fala sobre como o ângulo da câmera determina tanto o que é abrangido
pelo plano quanto o ponto de vista do público e por isso a seleção de ângulos é um fator extremamente
importante. O autor explica sobre essa inclinação de câmera em plongée e em como ela diminui o
personagem em relação ao cenário ou por suas ações e como causa um efeito de diminuir o prestígio,
tirar a honra ou causar sensação de derrota da personagem, enquanto o contraplongèe causa efeito
contrário. Para objetos religiosos ou arquitetura sacra mais especificamente a angulação pode
causar assombro, pois o espectador é colocado numa posição inferior e, em O pagador de promessas,
essa angulação é levada ao limite quando Zé, já morto, finalmente consegue ter sua cruz colocada
dentro da igreja (Figura 5).
Figura 5. Ângulo em supino (ângulo de 90º de baixo para cima) colocando o símbolo religioso em superioridade máxima.

Nesse plano, se além de considerarmos as escolhas de câmera também analisarmos a
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narrativa do filme e partirmos de um embasamento religioso, a foto parece exaltar um poder divino
tão grande que nada mais se coloca entre Deus e seu filho Zé do burro e que a força da fé supera
qualquer adversidade, pois a fé do fazendeiro era tão grande que nem a morte conseguiu impedi-lo
de cumprir sua promessa para Iansã/Santa Bárbara de colocar a cruz na Igreja.
A breve análise aqui feita sobre o filme O pagador de promessas, mostra como dentro de
todo um formalismo técnico pode-se também incluir subtextos abstratos na obra e enriquecer as
possibilidades de participação do público.
MADAME SATÃ – A FOTO DO SUBMUNDO
Uma coprodução entre Brasil e França, o filme aborda diversas questões sociais ao trazer para
as telas a chamada cultura marginal urbana na pele do protagonista, o transformista João Francisco
dos Santos (Lázaro Ramos). Com direção de Karim Aïnouz e fotografia de Walter Carvalho, Madame
Satã (2002) conta a história de um transformista do Rio de Janeiro no ano de 1932 que sonha em se
tornar um grande astro dos palcos, mas, com um temperamento difícil, João vive se envolvendo em
problemas nas ruas e com a polícia. Integrado a narrativa biográfica da personagem, o filme aborda
questões relacionadas ao submundo da boemia - uso de drogas, álcool, prostituição, violência -,
homossexualidade e preconceitos de classe, raça e gênero.
Diferentemente de em O pagador de promessas, a fotografia de Madame Satã não é tão
agradável ao olhos. Naquele as imagens limpas e bem equilibradas visualmente permitem pleno
entendimento dos elementos enquadrados, enquanto neste, a proximidade dos planos, o balanço
de uma aparente câmera na mão, o excesso de movimentos de câmera e a utilização de foco curto
resultando muitas vezes em imagens embaçadas que acabam causando um certo desconforto
(Figura 6). Em alguns momentos a cenas chegam a parecer imagens de gravações caseiras, fazendo
alusão a um certo amadorismo.
Figura 6. Uso de foco curto e planos próximos – imagem embaçada e pouca definição

Contudo, o conhecimento sobre técnicas de fotografia permite que se perceba todo um
trabalho estético dentro do que a princípio pode parecer um trabalho mal feito. Assim como
Chick Fowle e apesar das imagens muitas vezes tumultuadas, com um pouco de conhecimento de
fotografia, é possível perceber que Walter Carvalho também consegue trabalhar a câmera para
direcionar o olhar do espectador para o que deve ser observado ao mesmo tempo que mantém um
equilíbrio visual na imagem (Figura 7) e muitas vezes movimenta-se por entre as personagens de
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forma tão próxima que acabamos nos sentindo parte do momento vivido em cena.
Figura 7. Enquadramentos no quadro limitando/direcionando o olhar e equilíbrio na composição das imagens.

Técnica de enquadramento dentro do próprio plano é facilmente perceptível, mas o equilíbrio
na composição da imagem como a mostrada no canto inferior direito da figura 7 reforça ainda mais
o conhecimento técnico do fotógrafo. Em um enquadramento praticamente simétrico, as linhas dos
muros, escadas e ruas fazem com que o olhar percorra o quadro até o fundo da imagem, onde a ação
da cena está ocorrendo. Para equilibrar os dois lados da imagem, enquanto a chegada da polícia
ocorre na parte direita, na esquerda tem-se duas pessoas em situação de rua e uma luz de rua que
mantêm os dois lados da imagem com o mesmo peso visual.
Á partir dessa percepção de que Walter Carvalho tem plenos conhecimentos de técnicas
fotográficas, os planos desfocados, planos muito próximos e movimentos excessivos de câmera
perdem o status de trabalho amador e ganham um novo significado. Se contextualizarmos a vida do
próprio João Francisco, tais escolhas parecem se encaixar perfeitamente em sua vida conturbada.
Assim como a personagem o público também acaba passando por muitos momentos em que não
se consegue compreender/ver bem o que está acontecendo, como se as imagens acompanhassem
os surtos de embriaguez por entorpecentes ou psicológicas de João. Outro elemento da foto que
se comunica com a boemia e o submundo em que a narrativa se passa e consegue repassar isso
ao espectador é a escolha de ambientes pouco iluminados e, em alguns momentos, com muitas
sombras.
Na verdade, Walter Carvalho tem tanto conhecimento técnico da fotografia cinematográfica
que consegue transgredir esse conhecimento em benefício do efeito abstrato da narrativa para o
púbico. Mascelli (2010), ao explicar sobre algumas escolhas de câmera e seus efeitos, diz que o uso de
closes enfatiza o que é significante na narrativa e que usa-los de forma inadequada pode confundir o
público. Da mesma forma, o autor explica que o foco seletivo deve ser utilizado para atrair a atenção
do espectador para o assunto mais importante, uma vez que o mesmo será mostrado em tela de forma
nítida, enquanto todo o resto ficara fora de foco e, por tanto, não atrairá tantos olhares. O mesmo
ainda diz que através de um tratamento de câmera subjetivo e distorcido, é possível transmitir ao
público atitudes embriagadas, frenéticas ou insanas da personagem, e, conforme vimos na FIGURA
6 e conforme as escolhas de câmera durante o filme, é exatamente isso que a fotografia traz no filme
e que se comunica tão bem com a realidade psicológica do personagem João.
Diferentemente também de O pagador de promessas, em Madame Satã a possibilidade do uso
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de cores é bem explorada de acordo com as sensações, sentimentos e até da própria personalidade
do personagem principal. Com base em Heller (2013), pode-se inferir que em alguns momentos do
filme, o uso de uma iluminação mais amarelada, quase dourada, está remete ao glamour e ao luxo
que João espera da vida de performer; o uso de elementos vermelhos pode fazer relação com as
suas paixões, fúria e ódio; e os tons verdes, também muito presente na paleta de cores, associado
com elementos marrons e com a escuridão (preto), podem causar a sensação de algo intragável, ao
mesmo tempo o verde é uma cor relacionada a esperança.
No caso desse filme, o conhecimento sobre as técnicas fotográficas por parte do diretor de
fotografia permite que ele rompa com as regras e formalidades para inserir nas imagens sensações
abstratas para o público. Como espectador, o conhecimento sobre técnicas fotográficas permite
que essas escolhas sejam reconhecidas e compreendidas, fugindo de um julgamento inicial de que
não há um apreço estético na obra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo dessas breves análises da fotografia dos filmes O pagador de promessa e Madame
Satã e dos aspectos aqui levantados, podemos refletir à cerca da explicação Edgar-Hunt et al. (2013)
sobre como a escolha de planos e formas de utilização da câmera podem trabalhar de direta ou
indiretamente sensações, intenções, significados, sentimentos de personagens ou do próprio público.
Alguns detalhes podem ser tão sutis que em um primeiro momento, ao menos conscientemente,
podem passar despercebidos, mas quando notados agregam valores narrativos que enriquecem a
obra de diferentes maneiras, inclusive poeticamente.
Conforme pudemos ver nesse artigo, o conhecimento sobre linguagem do cinema e aspectos
da fotografia permite que a autora acesse mais camadas das obras ao analisa-las do que se não o
tivesse. Ao identificar nas imagens elementos passíveis de agregarem sentido, seu próprio conteúdo
pessoal fica mais acessível e estimulado para encontrar as relações das escolhas de fotografia
com o que é dito de forma mais ampla na narrativa ou mesmo com o mundo pessoal e interior das
personagens.
Sobre o conteúdo pessoal do espectador, podemos refletir também sobre o que disse
Umberto Eco (1994) ao colocar o leitor/espectador como parte da narrativa. Algumas percepções
e significados só são conscientemente inferidos à partir de um conhecimento prévio sobre técnicas
de fotografia, montagem, utilização de luzes/sombras e cores e também a partir do exercício de
revisitar uma mesma obra mais de uma vez.
Quando assistimos um filme pela primeira vez, tomamos conhecimento de seu enredo,
contexto e desfecho. Quando assistimos uma segunda vez, já sabendo dos acontecimentos
narrativos, conseguimos reparar, compreender e significar de forma diferente elementos presentes
nas imagens ou até mesmo nos sons. E a cada novo significado, outros vão surgindo, dando as vezes
a sensação de que não importa quantas vezes assistiremos uma oba, algo novo/diferente sempre
poderá ser explorado.
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Nesse sentido, mais uma vez podemos recorrer à Umberto Eco (1994), que em seu livro diz
que para saber como uma história termina, basta lê-la (assisti-la) uma vez, mas para se tornar um
leitor maduro é preciso as vezes ler algumas histórias incessantemente para então entender o que
o autor queria de nós, como parte da narrativa.
Em suma, o que se pretende ressaltar com esse artigo, não é apenas a necessidade de se
conhecer técnicas de foto e de entender o roteiro e os personagens de um filme para então fazer
as escolhas de câmera durante a gravação. O que pretende-se destacar é a importância do público
como parte ativa da obra e ressaltar como saber ler uma imagem pode ser significante. Em um
mundo onde cada vez mais produtos imagéticos são consumidos das mais diversas formas, ter a
consciência de que uma imagem pode possuir diversos discursos abstratos nos torna mais críticos e
alertas em relação a fotografia e seus subtextos, tanto como criadores de audiovisual quanto como
consumidores.
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
BRASILEIRA, NO ESPAÇO ESCOLAR, A PARTIR DA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS
Orientadora Prof. Dra. Solange Straub Stecz
Orientanda Miriam Galvan Pereira
RESUMO: Este trabalho tem como foco que alunos do Ensino Médio, 3.ºs anos, no Colégio Estadual
Santa Rosa, no Bairro Cajuru, Curitiba/PR, trabalharem com a produção de documentários,
na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira. Serão apresentadas obras clássicas e
contemporâneas, para que identifiquem temas a serem trabalhados e inseridos no seu cotidiano.
Pretende-se que ao lê-las, os estudantes possam, através de seu entendimento, inseri-las em seu
cotidiano através da criação de seus próprios documentários na região em que vivem. Os alunos serão
apresentados às etapas de uma produção cinematográfica, assim como aos processos de produção
documental. Para esses momentos serão organizadas atividades como seminários e oficinas,
colaborando para o aprofundamento teórico destes. Os alunos serão convidados a pensar sobre
como conhecem e entendem a avaliação na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira.
Após, apresentados à possibilidade de se fazer essa avaliação baseando-se nos conhecimentos que
adquirirem no decorrer das aulas programadas, encerrando com a produção de um documentário,
onde poderão colocar suas experiências com o conhecimento adquirido, individual ou coletivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Documentário; Cinema; Literatura Brasileira.

RESUMEN: Este trabajo se enfoca en estudiantes de secundaria, 3er grado, en el Colégio Estadual
Santa Rosa, en el barrio Cajuru, Curitiba / PR, trabajando con la producción de documentales,
en la disciplina de Lengua Portuguesa / Literatura Brasileña. Se presentarán obras clásicas y
contemporáneas, para que identifiquen temas a trabajar e insertarlos en su día a día. Se pretende
que al leerlos, los estudiantes puedan, a través de su comprensión, insertarlos en su vida cotidiana
a través de la creación de sus propios documentales en la región en la que viven. Se introducirá a
los estudiantes a las etapas de la producción de películas, así como a los procesos de producción
de documentos. Para estos momentos se organizan actividades como seminarios y talleres,
contribuyendo a la profundización teórica de estos. Se invita a los estudiantes a pensar en cómo
conocen y comprenden la evaluación en el curso de Lengua Portuguesa / Literatura Brasileña.
Posteriormente, se les presenta la posibilidad de realizar esta valoración en base a los conocimientos
adquiridos durante las clases programadas, finalizando con la realización de un documental, donde
pueden poner sus vivencias con los conocimientos adquiridos, de forma individual o colectiva.
PALABRAS CLAVE: Documental; Cine; Literatura brasileña.

INTRODUÇÃO
Ranciere, em “O espectador emancipado”, na voz de seu personagem, o prof. Joseph Jacotot,
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diz que “um ignorante pode ensinar a outro ignorante aquilo que ele mesmo não sabe ao proclamar
a igualdade das inteligências e opor a emancipação intelectual à instrução pública”. (p. 07)
“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre
si, mediatizados pelo mundo”.(FREIRE, 1981, p.79). Essa fala aproxima Paulo Freire e Rancière,
remetendo à informação de que existe uma igualdade de inteligências e que a educação é
emancipadora, quando este coloca a educação como problematizadora.
A educação fará diferença na vida do estudante na medida que aponte caminhos para que
este problematize e que emancipe, partindo da premissa de que, juntos, os estudantes, podem
educar uns aos outros.
Rancière afirma também que nada adianta homens gastarem tempo em busca de “raciocínios
dos livros”, se não tiver autonomia intelectual (Rancière, 2002).
Envolver o estudante para que o mesmo queira ler, aprofundar conhecimentos em Literatura
Brasileira, são premissas deste trabalho. Partindo das ideias de Freire e Rancière, acima destacadas,
e entendendo que nossos estudantes leem cada vez menos e apreendem conteúdos cada vez
menos, esse trabalho busca apresentar e buscar novas formas de envolver esses estudantes para
que os mesmos tenham uma nova forma de aprendizagem. Aqui surgiu a proposta desse projeto,
que além de propiciar conhecimento literário e de leitura, os estudantes aprendam a linguagem
audiovisual/documentário, o que poderá ser transformado em conhecimento útil como resultado
de uma educação transformadora.
Esse estudo faz parte do projeto de mestrado que está em andamento e, por isso, aqui será
apresentada a proposta do mesmo e os resultados que se pretendem.
Apesar de o cinema estar engajado nos meios culturais há pouco mais de uma centena de
anos, o mesmo começou a ser usado como recurso didático já nos seus primórdios. Em sua tese
STECZ (2015), cita referências a filmes que a empresa Serrador exibiu em agosto de 1910, no
pavilhão dos Campos Elíseos, em São Paulo, “para alunos de escolas, a pedido de um professor da
Escola Normal”. (ARAUJO,1981).
Ademais, vale destacar que a utilização de filmes no âmbito acadêmico permite estabelecer
um diálogo variado, complexo, multidisciplinar, fora dos moldes e limitações impostos pela teoria,
ou seja, há a promoção do debate em sala de aula, estimulando a reflexão e o raciocínio crítico, bem
como a autonomia intelectual (NAPOLITANO, 2010). Mas será a prática do cinema em sala de aula
que permitirá um olhar reflexivo sobre o objeto de estudo apresentado ao aluno, o que segundo
(NAPOLITANO, 2010) necessita de coordenação e planejamento do profissional docente para ser
efetiva.
A proposta do trabalho parte da inserção do audiovisual, por meio do documentário, como
ferramenta de construção da aprendizagem transformadora e emancipadora, levando o aluno a
aprimorar conhecimentos literários e de leitura.
PROBLEMA, OBJETO E OBJETIVO DA PESQUISA
O projeto traz como problema a pergunta: Em que medida o processo de produção de
documentários, baseados em temas que aparecem nas obras literárias, pode auxiliar o estudante a
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manter o interesse pelo processo educacional, tornando-o mais próximo da sua realidade.
O objeto dessa pesquisa é a reflexão sobre a produção de audiovisual/documentários, para
avaliação na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, tendo como referência temas
discutidos em obras da literatura brasileira.
Como objetivo geral pretendemos investigar o processo de produção de documentários.
Para tanto, serão aprofundadas as leituras de obras literárias, selecionados temas que podem
auxiliar o estudante a manter o interesse pelo processo educacional, tornando-o mais próximo da
sua realidade, fazendo com que a avaliação seja mais criativa e útil ao desenvolvimento educacional
e pessoal. Também trabalharemos sobre o processo de produção de documentários, uma vez que os
temas selecionados serão objeto de produções individuais ou coletivas, propiciando a relação entre
os textos e as relações dos autores em sua comunidade e em suas vidas.
Como objetivos específicos, esperamos aprofundar a leitura de obras literárias
contemporâneas de autores pré-determinados, selecionar temas que são relevantes à realidade para
cada grupo de estudantes que se encontram discutidos nas obras selecionadas, conhecer o processo
de produção de documentários e produzir documentários, de forma individual ou coletivamente,
utilizando os temas selecionados como base para demonstrar como estes se apresentam em sua
comunidade e em suas vidas.
EMBASAMENTO TEÓRICO - INTENÇÕES
   Não se constitui uma novidade a afirmação de que o audiovisual possui, dentre tantas
possibilidades, um grande potencial didático a ser explorado no ensino, no entanto, algumas
situações do cotidiano escolar, como passar um filme sem discuti-lo, na falta de um docente ou
utilizar o audiovisual para repor aulas, equipamentos que não funcionam, espaço inadequado ou
até o uso exacerbado das obras cinematográficas, colocam em discussão a utilização do audiovisual
quando não empregados convenientemente no espaço escolar.
Esta pesquisa pretende investigar se o processo de produção de documentários, baseado nas
obras de Literatura Brasileira, pode auxiliar o estudante a produzir conhecimento de maneira mais
produtiva e criativa.
Como ponto de partida, esse estudo utilizará a obra do crítico e professor francês Alain
Bergala, “A hipótese-cinema”, publicada em 2008. Bergala diz que arte não se ensina, se experimenta,
porém não se pode obrigar ninguém a ser tocado por um filme. O aluno deve ser sensibilizado. Tem
como objetivo levar a arte para a escola rompendo com aquilo que é preestabelecido, com as normas
instituídas.
Napolitano (2003), em “Como usar o cinema na sala de aula”, propõe que o professor atue
como mediador entre a obra e os alunos, não apenas prepare a aula antes do filme, mas também
proponha desdobramentos articulados a outras atividades. Afirma, ainda, que a escolha do filme não
deve ser aleatória, ou seja, “não é para si mesmo”, mas que deve levar em conta e tratar com respeito
os valores culturais, religiosos e morais dos alunos e de seus familiares, mesmo discordando deles.
Esse trabalho procura apresentar ao estudante o audiovisual, no formato de documentário,
porque entende-se que esse formato pode se aproximar de sua vivência. É possível ao estudante
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identificar em obras, mesmo que de momentos históricos diferentes, temas que fazem parte de sua
vida, de seus costumes, de sua história de vida. Coisas que acontecem com sua família, seu bairro,
sua comunidade.
Por isso, essa pesquisa pretende levar aos alunos a possibilidade de observar os conhecimentos
adquiridos fazendo uso de outros meios, como o audiovisual. Via de regra, um documentário é
uma produção artística, um filme não-ficcional, caracterizado pelo compromisso da exploração
da realidade. Isto não significa que represente a realidade “tal como ela é”: o documentário, assim
como o cinema de ficção, é uma representação parcial e subjetiva da realidade. Há diversos tipos
de documentários: aqueles que registram a vida e obra de pessoas, artistas, personalidades,
celebridades, documentários que registram ações da população, de comunidades, de grupos
culturais, documentários que registram a história de escolas de samba, de manifestações sociais e
culturais.
O documentário é em si um documento audiovisual, porém registrado por um ponto de vista.
Lembrando que o ponto de vista pode ser do diretor do documentário, pode ser o ponto de vista
de quem construiu a narrativa para o registro. Ele não é a história, ele não tem compromisso com a
verdade. A verdade do documentário é aquela do ponto de vista de quem a registrou.
Segundo Bergala, o estudante não deve ser “adestrado” para o processo de criação, ele deve
sentir. A arte é fruição deve servir para despertar a sensibilidade do ser/aluno. Que o cinema entre
na escola e na vida do aluno como sensibilização de sentidos. A arte como elemento de inovação e
experimentação.
A partir dessa afirmação, proponho que o aluno seja apresentado ao “mundo das obras
literárias” e que, a partir delas, possa recriar, através da sua emoção, seus sentimentos e sensações
o que apreendeu do tema, ou seja, primeiro conheça a obra, identifique temas/tema que possam
ser trabalhados e que sejam de seu interesse e depois recrie esse tema em seu ambiente, sua vida,
sua comunidade através de um documentário que comparem as duas realidades. Essa pesquisa
pretende levar aos estudantes a possibilidade de apresentar seus conhecimentos fazendo uso
de outros meios, como o audiovisual, por meio da produção de documentários a partir de temas
observados nas obras literárias trabalhadas. De acordo com Bergala:
A atitude da escola, em matéria de iniciação à arte, não pode ser “tirar o corpo fora” em termos
de cultura, partindo dos pseudosgostos de marketing. Uma verdadeira cultura artística só se
constrói no encontro com a alteridade fundamental da obra e arte. (BERGALA, 2008, p. 97).

A ideia de alteridade, de conhecer o mundo através do seu olhar pessoal, da sua maneira de
enxergá-lo está presente nesta proposta. Proponho que, na escola, não devemos reproduzir cinema/
arte e sim enxergá-la através da alteridade.
O medo da alteridade, muitas vezes, nos leva a anexar um território novo ao antigo à moda
colonialista, não enxergando no novo senão aquilo que já se sabia ver no antigo. Ora, o cinema
tem exatamente a vocação contrária: a de nos fazer compartilhar experiências que, sem ele,
nos permaneceriam estranhas, nos dando acesso à alteridade. (BERGALA, 2008, p. 38).

Esse estudo será desenvolvido no Colégio Estadual Santa Rosa, no Bairro Cajuru, Curitiba/
PR, na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira com, aproximadamente, 25 alunos, do
3.º ano do Ensino Médio. Os alunos serão apresentados às etapas de uma produção cinematográfica,
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assim como aos processos de produção documental. Para esses momentos serão organizadas
atividades como seminários e oficinas, colaborando para o aprofundamento teórico destes.
Para iniciar esse estudo, os alunos serão questionados sobre o que pensam sobre como
conhecem e entendem a avaliação na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira. Após,
apresentados à possibilidade de se fazer essa avaliação baseando-se nos conhecimentos que
adquirirem no decorrer das aulas programadas, encerrando com a produção de um documentário,
onde poderão colocar suas experiências com o conhecimento adquirido, individual ou coletivamente.
A avaliação continua sendo um “nó” que precisa ser desatado na escola. Mesmo quando o
conteúdo é apresentado e trabalhado de maneira diversa, em sala de aula, de forma que o aluno
tenha interesse em conhecê-lo, no final esbarramos com a avaliação, com uma nota específica,
que precisa ser comprovada por meio de algo que perpasse o tempo: como um texto, por exemplo.
Nesta pesquisa, a produção de filmes documentários será adotada como metodologia de ensino e
de avaliação.
A partir do desenvolvimento desta atividade, espera-se destacar o modo como a mediação
de recursos audiovisuais pode possibilitar um redirecionamento do olhar dos alunos para além da
teoria, da sala de aula e mesmo da disciplina. A experiência vivida na disciplina de Língua Portuguesa
e Literatura Brasileira nos conduziu à reflexão a respeito da necessidade de se pensar práticas
educativas que utilizem metodologias que favoreçam uma compreensão crítica dos conteúdos
discutidos na disciplina. Espera-se concluir, ao final dessa pesquisa, que a utilização do cinema
documentário enquanto metodologia de ensino-aprendizagem, sobretudo no Ensino Médio, sirva
como um meio de levar os alunos a problematizar de forma crítica o conhecimento adquirido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 1987).

Partindo desse pensamento do educador Paulo Freire, utilizo a ideia para fundamentar
também o desejo de que os estudantes, por meio da produção de documentários, se eduquem entre
si. A partir da necessidade de se conhecer, de se reconhecer no mundo e em suas comunidades
(onde moram, trabalham, estudam) possa ser um disparador para que se reconheçam como sujeitos,
capazes de transformar suas realidades através de suas falas e suas artes. Nessa perspectiva, Paulo
Freire procura não tornar o aprendizado rápido e acessível, mas que o estudante aprenda a “ler o
mundo”, aqui está o real aprendizado.
Na medida em que entendemos o documentário como um processo que não só pretende
mostrar a realidade absoluta e objetiva, mas que por intermédio dessa leitura dos temas escolhidos
seja possível revelar como a vida ali acontece e refletir sobre como é possível moldá-la, remoldá-la,
mudá-la.
Sabemos que um documentário jamais conseguirá reproduzir uma realidade fiel, porque o
final do mesmo se apresenta ao espectador, o resultado é uma representação do mundo real, passa
por ela construção de uma realidade empírica.
Este estudo leva em consideração que o documentário contemporâneo rompe cada vez mais
os limites entre realidade e ficção, que a imagem e as ideias são manipuladas tanto em um quanto
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em outro.
Aqui, pretende-se ter como resultado não que o espectador/estudante não apenas
discuta problemas sociais, mas que também busque formas particulares e que possam valorizar a
subjetividade do sujeito comum frente às realidades sociais, econômicas, políticas, educacionais de
suas comunidades.
Segundo, o artigo Cinema Brasileiro contemporâneo: uma breve visita, ao falarmos de
documentários contemporâneos:
Certamente não é possível estabelecer um critério que atenda a uma
diversidade de procedimentos significativos tão ampla, quando falamos dos
filmes brasileiros contemporâneos. Mas podemos notar nos documentários
contemporâneos certa tendência à particularização do enfoque, investigação
mais interessada em subjetividades e expressões individuais do que em
situações sociais. (BARROS et. al. 2014, p.108).
A produção

de documentários, a partir de temas extraídos de obras literárias, com certeza
contribuirá para o desenvolvimento dos estudantes. Assim como a literatura, os documentários são
vivos e diversificados, e refletem a possibilidade de uma realidade que poderá ser contada através
de temas que os próprios educandos destacarão das obras lidas, permitindo diferentes olhares
sobre ela.
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REFLEXÕES SOBRE O FILME TURMA DA MÔNICA – LAÇOS
E A EDUCAÇÃO
Bruna José Fontoura1
Rodrigo Uliano2

RESUMO: O cinema tem sido utilizado nos mais diferentes níveis educacionais e tem contribuído
para discussões e considerações sobre os mais variados temas e contextos que são representados
nas suas narrativas em movimento. Foi dentro desse cenário que surgiu este estudo que tem como
objetivo promover reflexões sobre o a utilização do filme brasileiro Turma da Mônica – Laços (2019,
Daniel Rezende). A pesquisa se classifica como documental e descritiva, de abordagem qualitativa
e que utiliza a técnica de análise de conteúdo, a partir da seleção de elementos que produzem
sentidos para a educação de estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. O filme, objeto
de estudo, é uma adaptação em liveactiondos quadrinhos da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa.
Nossa pretensão com a pesquisa é que essa possa promover discussões e colaborar nas aulas do
ensino fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Educação; Turma da Mônica.
INTRODUÇÃO
Há anos o cinema é utilizado como ferramenta na educação, essa estratégia ao longo dos
tempos foi se transformando e se intensificando a partir da evolução da tecnologia e das mídias
que estão cada vez mais presentes na sociedade. O filme é formado por sequências dentro de
uma narrativa, essas sequências são constituídas por cenas e estas são divididas para elaborar um
processo de decomposição da cena (XAVIER, 2005).
O cinema em sala de aula pode ser visto como um parceiro, que contribui e provoca práticas
pedagógicas diferenciadas, proporcionando momentos em que a imaginação, a criatividade ocupa
um espaço privilegiado na produção sensível e intelectual do conhecimento (FRESQUET, 2017).
Autores como Freitas e Coutinho (2013) corroboram com o mesmo pensamento, ao afirmar que
o cinema a educação tem uma função didática no processo ensino-aprendizagem, pois o cinema é
utilizado na educação para “ensinar, memorizar, repetir, explicitar, explicar, tornar claro, enfatizar,
desde conceitos, saberes, períodos históricos e movimentos artísticos, culturais e sociais, indo até
um uso predominantemente disciplinador e normalizador.” (FREITAS E COUTINHO, 2013, p. 478).
Com este olhar, o objetivo deste estudo é proporcionar reflexões utilizando o liveactionTurma
1
Mestranda do Programa de Pós-Graduação (PPGE/Furb), Universidade Regional de Blumenau, brunaj@
hotmail.com.br
2
Mestrando e bolsista do Programa de Pós-Graduação (PPGE/Furb), Universidade Regional de Blumenau,
rodrigo_uliano_77@hotmail.com
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da Monica – Laços, inspirado no universo criado por Maurício de Sousa, o qual contextualiza com
temas vividos pelas crianças que estão nos primeiros anos do ensino fundamental.
CINEMA E EDUCAÇÃO
Não é de hoje que sabemos a importância do cinema e a sua potencialidade como ferramenta
para o aprendizado.Assistir filmes é uma prática social tão importante quanto à leitura,principalmente
quando observamos sobre o ponto de vista que diz respeito à formação cultural e social das pessoas
(DUARTE, 2017).
Roquette Pinto foi um dos pioneiros a acreditar na função pedagógica para os meios de
comunicação ainda em 1930.Visionário, o autor já enxergava o cinema como uma mídia facilitadora
do processo de ensino e aprendizagem (FABRIS, 2008).
Almeida (2017) corrobora com o mesmo pensamento ao afirmar que o cinema é uma forma de
conhecimento e que esse tem um peso cultural e formativo importante para a construção social dos
indivíduos. Uma característica relevante é também a acessibilidade, muito além das salas de cinema,
os filmes estão mais próximos das pessoas, isso se dá devido pela presença das novas tecnologias e
da disponibilidade de acesso a novos canais e meios de comunicação, como, por exemplo, o cinema
e a popularização dos streamings.
Um aspecto sobre o cinema na escola é a importância dele estar associado a um contexto
maior de ensino. Klammer (2006) destaca a importância do planejamento prévio do professor sobre
a atividade, alinhado a uma estratégia maior, permitindo, assim, uma reflexão e o entendimento dos
alunos sobre a atividade.
Não seria pedagogicamente adequado um docente exibir filmes em suas aulas, apenas, para
preencher o tempo delas, sem qualquer objetivo com essa exibição. Ocinema deve ser um apoio
para a estratégia do aprendizado e não a matriz dele. Mota e Fusaro (2014) declaram isso ao afirmar
que a utilização “do filme em sala de aula não deve ser utilizada como mero entretenimento, mas,
sobretudo, como instrumento de educação sensória, óptica e sonora portadoras de um libertador
levar a pensar.” (MOTA; FUSARO, 2014, p. 42). Nesse mesmo viés, Pacheco (2016) assegura que a
linguagem cinematográfica é aquela que permite que o professor e o aluno participem e aprendam
juntos, propondo discussões importantes a partir dos contextos políticos e sociais que fazem parte
do cotidiano, contribuindo, assim, para uma análise reflexiva do dia a dia. Lopes (2013) reforça esse
mesmo pensamento, ao descrever as potencialidades do cinema na escola:
Ao levar o cinema para a sala de aula deve-se pensar o modo como ele pode ser
utilizado como ferramenta primeira de reflexão, fazendo com que, por exemplo, após
se analisar criticamente uma película cinematográfica o aluno procure complementar
e aprimorar seu raciocínio através do estudo das matérias do currículo; e que esteja
preparado para propagar este conhecimento adquirido, mais uma vez, através do
cinema, de forma similar ao processo que se deu com ele. (LOPES, 2013, p. 6).

Por conta disso, Dias (2010) protege essa ideia ao dizer que “desenvolver um trabalho
tendo como suporte pedagógico o cinema é estar em constante busca interativa com a sociedade
em que vivemos” (DIAS, 2010, p. 7). Transpondo a sala de aula, o cinema pode ainda se tornar uma
ferramenta de aproximação entre a comunidade e a escola, sendo possível o seu uso de diversas
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maneiras (CATELLI, 2009).Em Portugal, Cunha (2015) também estudou sobre como um educador
poderia utilizar o cinema em sua prática pedagógica. Então, durante a sua pesquisa, Cunha relata
que:
O cinema é fonte de conhecimento e de autoconhecimento e este processo se dá
porque o cinema se exprime através de sons e imagens que transmitem e suscitam
sentimentos. O cinema lida com o que é humano e é extremamente complicado pensar
em compartimentá-lo em disciplinas, pois ele aborda a concessão do humano em suas
diferentes dimensões (CUNHA, 2015, p. 130).

Assim, é possível perceber que o cinema é tão interdisciplinar que, notoriamente, pode
e deve ser utilizado como meio pedagógico em qualquer área do conhecimento e ensino, sendo
possível o uso da obra cinematográfica como um suporte audiovisual, tornando a aula mais dinâmica
e funcional.
O filme Turma da Mônica – Laços
Em 1959, surgiu a Turma da Mônica, a partir das mãos de um dos cartunistas mais conhecidos
do Brasil, Maurício de Sousa. Os primeiros quadrinhos traziam o personagem “Bidu” e “Franjinha”. A
“Mônica”, personagem icônica e inspirada na filha de Mauricio de Sousa, surgiu alguns anos depois,
em 1960, junto com o personagem “Cebolinha”. Atualmente, a Turma da Mônica é amplamente
reconhecida e estão presentes não só nos quadrinhos, mas também em outras mídias, como, por
exemplo, nos cinemas.
Em 2019, chegou aos cinemas o primeiro “liveaction”da turminha dirigido pelo autor Daniel
Rezende, turma da Mônica – Laços. Inspirado na história da Graphic Novel, a Turma da Mônica –
Laços foi lançada, inicialmente, através dos quadrinhos e assinado pelos autores Vitor e Lu Cafaggi
em 2013 (LEONEL, 2019).
O filme aborda o sumiço do Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto). Os amigos
Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) iniciam mais um dos
famosos planos infalíveis para descobrir o paradeiro do cãozinho. Juntos, vivem grandes aventuras
e enfrentam diversos desafios (RUSSO, 2019).
Os filmes, com temáticas educativas ou não, são constituídos por diversos signos, esses,
muitas vezes, são percebidos rapidamente pelo expectador ou ainda de forma indireta. É importante
que antes do uso de qualquer material audiovisual em sala de aula que seja verificado se os signos
contidos na película seguem a recomendação da faixa etária do expectador, principalmente quando
o objetivo é atuar com crianças (BONA, 2021).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DO FILME
A pesquisa qualitativa utilizada neste estudo é classificada como descritiva e experimental. O
método qualitativo é descrito por como “[...] aquele que se aplica ao estudo da história, das relações,
das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que
os humanos fazem a respeito de como vivem” (MINAYO, 2010, p.57).
Segundo Gil (2002, p. 42), uma pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
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relações entre variáveis”, podendo também envolver levantamento bibliográfico.
A pesquisa documental possibilita a análise de diversas fontes e documentos existentes. Essa
análise, entretanto, vai muito além da verificação de documentos pré-existentes, este método exige
do pesquisador capacidade reflexiva e criativa na maneira em que ele compreende o problema e nas
relações estabelecidas dos contextos inerentes ao objeto de estudo (SILVA, 2009).
Já a técnica de análise fílmica é realizada a partir da seleção de elementos que produzem
sentidos para a educação de estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental (BONA, 2021).O
filme, objeto de estudo, é uma adaptação em liveaction dos quadrinhos da Turma da Mônica, de
Mauricio de Sousa, produzido em 2019, pelo diretor Daniel Rezende. A obra em questão foi escolhida
por dialogar com temas sensíveis relacionados ao universo das crianças, seguindo o mesmo critério
de escolha. As cenas analisadas (descritas no quadro 1) foram selecionadas por atuarem com temas
relevantes e presentes nas escolas como bullying, trabalho em equipe e amizade.
QUADRO 1: CENAS ANALISADAS DO FILME TURMA DA MÔNICA - LAÇOS
Cena

1ª Cena
Amizade
é uma
“loucura”

2ª Cena
Emoções e
reflexões
sobre o
bullying

3ª Cena
Trabalho
em equipe e
empatia

Início da
Cena

Atores

Personagens

00:45
minutos

Rodrigo Santoro
e Kevin Vechiatto

O “Louco” e
Cebolinha

00:59
minutos

Kevin Vechiatto e
Giulia Benite

Cebolinha e
Mônica

01:07
minutos

Giulia Benite,
Kevin Vechiatto,
Laura Rauseo e
Gabriel Moreira

Imagem da Cena

Mônica,
Cebolina,
Magali e
Cascão.

Fonte: os autores.

Na primeira cena selecionada, o personagem “o louco” (Rodrigo Santoro), conhecido nos
quadrinhos de Maurício de Sousa, destaca a importância da amizade para Cebolinha(KevinVechiatto)
por meio da sua fala “Juntos vocês podem vencer qualquer desafio, separado não é loucura esperar
pelo pior.A cena também enfatiza a construção de um “laço”, elemento que aparece em vários
momentos no filme e que remete tanto ao nome do longa quanto simboliza a amizade entre os
personagens.
Segundo Tortella (2001) é através da escola que muitas crianças iniciam o processo de
socialização. Atualmente, essa convivência diária entre pares proporciona que novas experiências
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sejam vividas a partir de outros ambientes e estas contribuem para o desenvolvimento emocional,
social e físico, muitas vezes a partir da identificação. As relações de amizade disponibilizam “uma
base de segurança extrafamiliar, a partir da qual a criança ouadolescente pode explorar os efeitos
dos seus comportamentos em si próprio, nos seuspares e nos diversos contextos e ambientes”
(RUBIN et al., 2018, p.220).
Na segunda cena, Cebolinha e Mônica (Kevin Vechiatto e Giulia Benite) discutem sobre qual
caminho devem seguir na busca por Floquinho. Cebolinha escolhe a trilha do lado direito e a Mônica
insiste que o lado esquerdo é o correto. Após o início de mais uma discussão, uma das cenas mais
emocionantes do longa é explorada destacando as emoções da Mônica. Ao invés de dar “coelhadas”
em Cebolinha, a personagem chora e expressa toda a sua tristeza por ser ofendida pelo amigo. A
cena proporciona também uma sensível reflexão sobre o “bullyng” e a importância das emoções.
Fante (2005) traz importante e detalhada explicação sobre o que é o bullying:
[...]é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem
motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra o outro (s), causando dor,
angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e
infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais
e materiais, são algumas das manifestações do “comportamento bullying” (FANTE,
2005, p.28).

Trazer à tona e estimular conversas com temas sensíveis como o bullyng é extremamente
importante, não só nas escolas, mas em todos os ambientes sociais e o filme Laços estimula essa
reflexão. As crianças que convivem continuamente com o bullyng e a violência causada por ele
podem conviver e desenvolver problemas sérios comportamentais e emocionais como o estresse,
a diminuição ou perda da autoestima, ansiedade, depressão, baixo rendimento escolas e problemas
ainda mais sérios, por isso, estar atento e promover ações de conscientização entre toda comunidade
escolar e sociedade é sempre tão importante (MALTA, 2009).
A terceira e última cena analisada neste estudo apresenta novamente uma importante
competência e valor social para as crianças: o trabalho em equipe. Cebolinha (Kevin Vechiatto)
bola mais um dos seus planos infalíveis, porém, desta vez, leva em consideração as características
e habilidades de cada um dos seus amigos para alcançar o molho de chaves e, assim, resgatar o seu
cão, Floquinho.Após serem descobertos, Cebolinha (Kevin Vechiatto) pede para que, dessa vez,
cada amigo faça a sua sugestão sobre como podem fugir daquela situação. Após “ouvir” os amigos, a
turma alcança o resultado esperado resgatando o emblemático Floquinho.
Estimular o trabalho em equipe e o desenvolvimento das habilidades individuais,
potencializando as descobertas das crianças sobre si mesmas é uma tarefa associada à educação
emocional. A educação emocional tem como objetivo identificar, compreender e administrar as
próprias emoções, este tipo de educação proporciona que crianças e adultos saibam lidar com os
desafios, conflitos e situações variadas que os cercam (ALMEIDA, 1999).
Após a análise das três cenas é possível afirmar que o filme Turma da Mônica – Laços
proporciona a discussão e reflexão de temas importantes relacionados ao universo das crianças.
Identifica-se uma oportunidade de utilização do filme como uma ferramenta para abordar temas
como: a importância da amizade, o trabalho em equipe, as emoções e o combate ao bullyng. Assim
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como abordado por diversos autores já apresentados neste estudo, recomenda-se que o cinema seja
utilizado como apoio para um composto curricular maior e que esta atividade seja cuidadosamente
planejada pelos professores antes da sua execução com os alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar reflexões importantes sobre o
filme Turma da Mônica – Laços e a educação. O longa é uma adaptação em liveaction dos quadrinhos
da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, produzido em 2019 pelo diretor Daniel Rezende.
O estudo também abordou a importância do cinema e da sua utilização como ferramenta de
apoio nas atividades pedagógicas, contribuindo e estimulando o aprendizado contínuo e interativo.
A escolha deste filme se deu por acreditar que ele atua com temas sensíveis relacionados com o
dia a dia das crianças, dialogando e proporcionando reflexões sobre a importância da amizade, do
trabalho em equipe, da potencialidade das características individuais e do combate ao bullying.
Sugere-se para continuidade desse estudo o desenvolvimento de uma proposta pedagógica
que contemple a apresentação do filme e atividades interativas que possam envolver os alunos para
uma construção reflexiva e profunda sobre os temas abordados no longa.
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MEU MUNDO MINHA JANELA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL
Adriana Carla Dalazen Cichocki1
Professora Orientadora: Dra.Solange Stecz

RESUMO: Neste relato apresentamos reflexões sobre a produção audiovisual realizada pelos alunos
do Centro Juvenil de Artes plásticas, dentro do projeto “Meu Mundo Minha Janela” - coordenado pela
professora Solange Stecz do Programa de Pós-graduação em Artes da Unespar / Campus Curitiba
II/FAP. Tratamos como a produção audiovisual pode ser uma ferramenta pedagógica de grande
potencial para a construção do conhecimento, em especial no desenvolvimento do protagonismo
juvenil, considerando-se a complexidade do momento histórico em que vivemos e seus processos
de construção de subjetividades decorrentes dos novos modos de ler, ver, pensar e aprender,
impostos pela pandemia do novo coronavírus. Nessa direção e baseando-se nos elementos da
linguagem audiovisual, crianças e adolescentes produziram vídeos com o propósito de compartilhar
cenas do cotidiano durante o distanciamento social. Os vídeos são retratos sob óticas de crianças
e adolescentes que vivenciam desde o ano passado os efeitos de um mundo pandêmico. E como
referência teórica, trabalhamos com autores que nos ajudaram a transitar por diferentes campos do
conhecimento e saberes como Jorge Larrosa, Pierre Lévy, Michel Serres e Alain Bergala.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Protagonismo; Educação;
No início de 2020 nossas rotinas de vida mudaram de forma drástica com a chegada da
pandemia do Covid -19. Em março, estávamos organizados como de costume, para iniciar as oficinas
Artísticas presenciais no Centro Juvenil de Artes Plásticas, entre elas a oficina de Audiovisual,
que naquele momento tinha o nome de Videoarte. Com o início das restrições de mobilidade e de
isolamento social, precisamos migrar as oficinas para o formato on-line, algo nada comum para os
professores daquele Centro Cultural, até o momento.
O Centro Juvenil de Artes do Paraná (CJAP), que que teve sua criação através do Decreto
9.628 publicado no Diário Oficial de 16 de junho de 1953, funcionando atualmente como um
Centro Cultural, integra o Sistema Estadual de Museus do Paraná, pertencente à Superintendência
de Cultura da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. Em seu corpo
docente, conta com educadoras cedidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do
Paraná.
O CJAP é um espaço cultural público de ensino, produção, fruição e divulgação das artes para
crianças e jovens com idades entre 08 e 17 anos. Onde o público tem acesso a várias manifestações
culturais além das aulas de artes plásticas e eventualmente são realizadas visitas educativas às
exposições, bem como eventos nas diversas linguagens contemporâneas das artes.
1 Graduação em Educação Artística - Artes Plásticas pela Universidade Estadual do Paraná - Campus de Curitiba II
(1997). Especialista em Metodologia do Ensino da Arte (2004) pelo IBPEX - Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e
Extensão. Mestranda do Programa de Pós-Graduação PPG Artes / UNESPAR. E-mail: adrianadalazen@gmail.com
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O ensino também ultrapassa os limites de um ateliê de arte sem interferências ou de
livre-expressão. Acompanhando os debates do ensino contemporâneo, o fazer artístico é ligado
à contextualização dos conteúdos e ao fomento de debates críticos sobre as leituras do campo
expandido das artes.
Em 2020, o CJAP ofereceu oficinas regulares mesmo que à distância (devido à pandemia do
novo Coronavírus) de Desenho, Mosaico, Pintura, Fotografia, Artes Visuais, Modelagem, Videoarte/
Audiovisual e Teatro, contando com 264 alunos matriculados.
Inúmeros foram os desafios, já que não só havia a difícil adaptação do conteúdo como
também o desafio da adaptação física e tecnológica. A maioria dos professores nunca tinha aberto
uma sala de reunião on-line. Naquele momento, como não se imaginava o quanto tempo a situação
de isolamento duraria, resolveu-se utilizar o recurso de grupos de WhatsApp para contactar
os alunos e passar atividades práticas através de texto, tutoriais em vídeo, acompanhamento
em grupo e individual através do aplicativo. Disponibilizando também aos pais o acesso a esse
acompanhamento. Enfrentou-se outros obstáculos que foram a falta de acesso de muitos alunos
a internet ou ao equipamento, já que muitas não possuíam computador ou seu próprio aparelho,
dependendo da disponibilização do dos pais e responsáveis que também estavam se adaptando ao
novo modo de trabalho e rotina nos seus empregos e no cotidiano familiar.
Então naquele momento pandêmico, nos encontramos dando aulas “de chinelos”2,
transformando nossas casas em escritórios e salas de aulas e nossos alunos eram furtados da
autonomia e da troca com os colegas.
Realmente é um tempo de reflexão... “acho que podemos tomar isso como uma boa experiência
sobre o que a ausência de escola produz como espaço físico”, [...] “que a falta de sala de aula produz
uma ausência de vozes de outras crianças para aprenderem juntas.”, diz Inés Dussel (2020) em suas
considerações no texto “La clase en pantuflas”3.
Com o passar dos dias, mais do que todos imaginávamos, o isolamento, a ansiedade e a rotina
do lar trouxeram uma sobrecarga física e emocional e muitas crianças acabaram desistindo das
oficinas.
Na oficina de Audiovisual/ Videoarte, resolvi expandir o atendimento, já que não tínhamos
muitos inscritos até o momento, convidando filhos de conhecidos que não estavam inscritos e ou
moravam fora da cidade de Curitiba, já que o atendimento seria feito de forma on-line, isso abria
oportunidade para crianças e adolescentes que moravam distantes e ou teriam aulas no horário da
oficina e normalmente não teriam acesso a cursos do CJAP.
A proposta era de uma oficina artística e não de técnica. De ampliação do olhar estético e
criativo através do audiovisual, ou seja; perceber e produzir Arte, unindo imagem, movimento e som.
2
Referência ao texto “La clase en pantuflas” de Inés Dussel.
3
DUSSEL, Inés. La clase en pantuflas. Reflexiones a partir de la excepcionalidad - Texto transcrito de uma
discussão virtual organizada pelo Ministério da Educação através do Instituto Superior de Estudos Pedagógicos.
Disponível em: https://elmilenio.info/2020/04/30/ines-dussel/. Acesso em: 23, abr. 2020.
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Por isso eram conteúdo da oficina estudar um pouco sobre a história da fotografia, do cinema,
aparatos cinematográficos, elementos da linguagem audiovisual, stop-motion, dicas de como gravar
com o celular e de como editar vídeos usando aplicativos para smartphones e entre outras coisas e
além é claro, fazermos experiências práticas, e divertidas.
Iniciamos o grupo com um total de 08 alunos, sendo 06 de Curitiba, um do interior do
estado e um do estado do Mato Grosso. E assim como nas outras oficinas, a maneira de ensinar
tomou uma forma totalmente diferente do que estávamos habituados. Nada de trocas dialógicas e
experimentações no espaço físico, precisamos pensar em uma aprendizagem coletiva, mas realizada
apenas no individual. No início todos estranhamos, mas paulatinamente fomos nos acostumando às
trocas através de mensagens e interações on-line. Seguimos um cronograma de conteúdos semanais
que eram enviados via aplicativo de WhatsApp através de textos, vídeos (tutoriais gravados por
mim), sugestões de materiais através de disponibilização de links e tarefas práticas que deveriam
ser realizadas individualmente ou com auxílio de uma responsável. Depois, durante a semana,
trocamos informações e feedback dos resultados.
Após trabalharmos os vários conteúdos sobre a linguagem audiovisual, a história do cinema,
lancei um desafio para que cada aluno fizesse a captação de um “plano” de do espaço externo da sua
casa. A filmagem deveria ser realizada com a câmera parada, fixa em um ângulo e enquadramento.
Essa atividade recebeu o nome de “Lá Fora” e tinha as seguintes orientações:
Escolha um ou mais lugares da sua casa que tenha vista para “fora”, janela, sacada, cobertura,
jardim...escolha o ângulo que irá posicionar a câmera fotográfica: Ângulo normal, plongée (cima para
baixo) e contra plongée(de baixo para cima); Você pode colocar a câmera no chão, sobre o muro,
sobre um objeto ou ainda segurá-la de forma firme, sempre na horizontal, ou seja deitada. Nunca na
vertical!
Então faça um enquadramento em Plano Geral ou Grande Plano Geral, você vai filmar o que
está perto e longe, observe se tem algum movimento para ser filmado: pessoas, animais, pássaros,
plantas em movimento, carros passando entre outros. Filme de 30 segundos a 1 minuto, sem
movimentar a câmera, depois compartilhe no grupo suas filmagens. Lembre-se: a proposta é captar
imagens do que acontece fora da sua casa!
Após a captação e o compartilhamento, tivemos um momento de diálogo através do batepapo sobre os resultados e como é o “mundo”, lá fora das nossas casas, nesse momento de reclusão
e as diferenças e semelhanças. Foi uma experiência muito bacana observar os diferentes olhares...
Ainda inspirada nessa atividade e nos vários exemplos de filmes do início da história do
Cinema, feito pelos Irmãos Lumière, em que a câmera ficava fixa, e retratavam o cotidiano das
pessoas do início do século sem ainda contar uma história, resolvi lançar outro desafio, agora não
mais “o que vemos lá fora” e sim dentro de nossas casas.
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Para essa tarefa eles receberam as seguintes orientações: A proposta dessa semana será
registrar imagens das ações do cotidiano, tanto as “normais” quanto às “diferentes” que vocês têm
feito. Pode ser desde algo como arrumar a cama, uma brincadeira, a tarefa da escola, um passatempo...
enfim, cenas do seu cotidiano durante o isolamento social.
Então “Cenas do cotidiano do isolamento” é a temática da semana!
Sugiro que faça uma lista das atividades que tem feito, e a partir dela comece a filmar.Faça
vários vídeos curtos, de no máximo 30 segundos, ainda usando a câmera fixa. Peça ajuda a algum
familiar, pode filmar outras pessoas da sua casa também. Agora se não quiser que as pessoas não
apareçam, filme só um detalhe do que ela ou você estão fazendo.
Afinal, neste momento de isolamento social, nossas rotinas se modificaram drasticamente,
tivemos que deixar de fazer muitas coisas, mas por outro lado, passamos a fazer coisas que não
fazíamos, até aprendemos coisas novas.
Não sei vocês, mas eu precisei aprender várias coisas nesses últimos tempos. Aliás, quando
não tenho o que fazer, ou quero fazer algo diferente, procuro aprender, desafio a mim mesma a fazer
algo diferente...E vocês, o que têm feito normalmente no seu cotidiano, ou o que tem feito de novo?
Lembro que uma aluna me perguntou, por que filmar o que ela fazia ou o que a família fazia
em casa, e então trouxe a ela e aos demais o exemplo da Anne Frank. Annelies Marie Frank que foi
uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. E que se tornou uma das figuras
mais discutidas da história após a divulgação póstuma do Diário de Anne Frank. Então que assim
como Anne, que escrevia um diário durante os dois anos em que permanece escondida, contando
sobre o que se vai passando no Anexo Secreto, mas também sobre o que sentia e pensava e isso a
ajudou a aguentar os dias de reclusão naquele momento triste da história mundial. Assim também
nós faríamos, deixaram o nosso registro, o registro da nossa história durante aquele momento, que
também era um momento histórico.
As imagens captadas nesses dois desafios foram editadas e teríamos então dois produtos
audiovisuais com registros das impressões de um momento histórico não só mundial, mas pessoal,
intitulados: “Lá fora” e “Lá em Casa”.
Pouco tempo depois tive a grata surpresa de receber um convite da Profa. Dra. Solange Stecz
para participar do projeto “Meu Mundo, Minha Janela”, desenvolvido pelo Laboratório de Cinema
Educação - LABEDUCINE da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, em parceria com Werner
Produções.
Como esse projeto tinha semelhança com o que estávamos fazendo na oficina de Audiovisual,
resolvemos ampliar a participação e convidar os alunos das demais turmas do Centro Juvenil.
Naquele momento tínhamos 17 oficinas dentre elas oficinas de Desenho, Artes Visuais, Teatro e
Fotografia, com aproximadamente 250 alunos no total, crianças e adolescentes entre 08 a 17 anos.
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Todas as turmas foram convidadas a participarem, recebendo o convite com as informações
escritas e vídeo com um tutorial explicativo.
No convite a explicação: A Oficina de Videoarte dentro de seu planejamento e em tempos
de excepcionalidade, propõe aos alunos de todas as Oficinas do CJAP a participação no projeto
“Meu Mundo, Minha Janela”, desenvolvido pelo Laboratório de Cinema Educação - LABEDUCINE
da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, em parceria com Werner Produções.
Com o tema: Cenas do cotidiano durante o distanciamento social, o objetivo do projeto era
compartilhar momentos durante o distanciamento social através de vídeos feitos com celular, em
casa. E que era destinado a Alunos de Colégios da Rede Estadual e Municipal de Educação e de
cursos livres de audiovisual, no qual nos inserimos.
Como procedimentos tinham a orientação de que as filmagens deveriam ser gravadas na
horizontal  câmera parada ou em movimento (plano sequência), poderiam conter, narração em off
e trilha sonora (com licença livre), ter um tempo de 15 a 30 segundos, não deveriam fazer uso de
filtros ou efeitos de edição e deveriam ser enviados pelo aplicativo de WhatsApp (no privado) para
a Prof.ª (o) da Oficina em que participa ou para a Prof.ª Adriana (também participante dos grupos)
acompanhados das seguintes informações: Nome completo, Oficina que participa / Período, Idade
e end. Rede social: Facebook/Instagram.
Sobre a composição narrativa a orientação é que poderiam ser narrativas realistas ou
abstratas. Como por exemplos: entrevista com alguém de casa, ponto de vista da janela do quarto,
momentos no quintal, durante refeições, tocando instrumento musical, ajudando nas tarefas da
casa, estudando, realizando alguma atividade artística, participando de algum jogo ou brincadeira,
vendo TV, escrevendo no diário, compilado de imagens abstratas, entre outros. Explorar cores,
formas, texturas.
Finalizando com a orientação de que cada aluno poderia apresentar até três vídeos e qual
o prazo limite para o envio, data estipulada para que pudesse realizar a compilação das imagens e
edição dentro do prazo estipulado pelo projeto.
Havia também a observação de que após o recebimento dos vídeos, eles seriam organizados
e agrupados compondo uma narrativa coletiva. Dependendo da quantidade de material recebido
para a edição, seriam montados diferentes vídeos, com no máximo 3min, conforme regulamento do
Projeto “Minha Casa Meu Mundo”. Poderiam ser usados materiais de alunos de uma mesma turma
ou mesclados conforme a narrativa escolhida pelos responsáveis pela edição.
E que os vídeos seriam exibidos nos canais de comunicação do Centro Juvenil de Artes
Plásticas, no Canal do LabEducine no Youtube e enviados a festivais de Cinema Educação. E que
posteriormente, os alunos que enviassem os vídeos deveriam preencher um Termo de autorização
de uso de imagem, específico para o projeto.
Tivemos a participação de 30 alunos de diferentes turmas, os vídeos enviados passarão
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por um processo de curadoria e foram selecionados conforme a temática ou por aproximações o
que resultaram em 6 montagens colaborativas que receberam os títulos: Olhares em movimento,
Interferência cotidiana, Tem que ser divertido, Entre pensamentos e olhares, Passeando pela casa e
Meu lugar favorito.
Os vídeos são retratados sob a ótica de crianças e adolescentes que vivenciam desde o início
do ano de 2020 os efeitos de um mundo pandêmico. Cenas do cotidiano: brincadeiras, jogos, dança,
estudo, leitura, atividades artísticas, atividades de cuidado com a casa, entre outras. Assim como
momentos de interação familiar, contemplação, reflexão...
Embora não tenha sido trabalhado os elementos da linguagem audiovisual, os processos
de criação ou produção, percebemos como os participantes resolveram muito bem seus projetos,
criaram seus próprios processos criativos.
Observando isso, podemos perceber de certa forma, quem são e como são nossos alunos. Em
“Polegarzinha”, Michel Serres (2013), ressalta que é necessário conhecer a quem se vai ensinar. Pois
os jovens a quem ensinamos hoje, não são mais como os de décadas atrás, não tem mais as mesmas
vivências. Seus mundos são envoltos por tecnologias, conectados nos ciberespaços, seres cíbridos4
que tem um olhar e uma postura totalmente diferente das gerações 20 ou 30 anos mais velhos.
Experimentam espaços que nós, de gerações posteriores, nem imaginávamos existir. Eles dominam
muito bem os aparelhos tecnológicos e as mídias digitais, transitam muitas vezes mais e melhor, no
on-line do que no off-line.
Serres ainda diz que culturalmente, os jovens de hoje estão muito mais aptos a manipular
várias informações e desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Até porque na parte cognitiva,
ocorreram modificações, o uso das redes não ativa os mesmos neurônios nem as mesmas zonas
corticais que o uso do livro, do quadro-negro ou o do caderno. Conhecem, integralizam e sintetizam
de forma diferente de seus antepassados.
Para eles é normal a convivência multicultural, sem laços sociais, mas que procuram novos
laços, na maioria das vezes on-line, prova disso é o grande crescimento dos usuários do Facebook,
YouTube, Instagram, TikTok e Twitter entre outras plataformas digitais.
Essa nova demanda de alunos, tem o conhecimento o tempo todo entre as mãos, não mais
concentrado, mas “distribuído” e como isso se transformou a capacidade de aprender e as funções
cognitivas também se adaptaram, permitindo assimilar esse saber partilhado.
Portanto com essa experiência podemos perceber o quão verdadeiro é a colocação de Alain
Bergala: “A arte não se ensina, mas se encontra, se experimenta, se transmite por outras vias além do
discurso do saber, e às vezes mesmo sem qualquer discurso. O ensino se ocupa da regra, a arte deve
ocupar um lugar de exceção”. (BERGALA, 2008, p. 31). Os alunos verdadeiramente experimentaram
a Arte através das suas produções, dos seus olhares do mundo ao seu redor, naquele momento
muito mais fechado, pela questão do isolamento, utilizando o que para eles é “comum”, a tecnologia,
4
Cibridismo (ciber + hibridismo) é um termo que designa a hibridação entre os mundos on e offline, isto é, a
interpenetração crescente entre essas duas esferas, fazendo com que seja cada vez mais difícil, senão impossível, existir
em apenas uma delas. uma das mais importantes macrotendências do século. Disponível em: http://observatoriodesinais.
com.br/odesblog/como-o-cibridismo-esta-transformando-sua-vida-saiba-o-que-e-e-confira-os-sinais/. Acesso em:
09/08/2021.
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o “ciberespaço”5.
Imaginamos, assistindo aquelas produções, aqueles planos captados por cada criança ou
adolescente, que eles certamente observaram o “mundo”, o “seu mundo” Sofreram uma influência,
foram afetados pela experiência estética, pelo fazer artístico e como diz Jorge Larrosa (2002, p.24),
“o sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície
sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos.”
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar
a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender
a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se
tempo e espaço (LARROSA, 2002, p.24).

Supomos que nesta prática, cada participante tenha olhado para si, tenha observado suas
singularidades, sua relação com o outro (e este outro pode ter sido os irmãos, primos, pais, avós, já
que muitos apresentaram essas interações familiares) e realizado um processo de ressignificação
daquele momento complexo, ressignificando sua compreensão de mundo. Assim como afirma
Larrosa , que o saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana, singular
e concreta, para ele “A experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de
nossa própria vida” (LARROSA, 2002, p. 27).
Percebe-se a importância da experimentação audiovisual por crianças e adolescentes em
ambiente educacional informal, observando o protagonismo desses jovens, na escolha do que filmar,
onde filmar e como filmar. Foram eles os diretores, produtores, diretores de arte e fotografia.
Criaram seus próprios roteiros e executaram com maestria uma proposta experimental de
incrível diversidade de olhares.
Embora seja possível perceber a influência midiática no formato da captação de algumas das
imagens, os participantes foram capazes de desenvolver sua própria aprendizagem, suas próprias
competências, sua autonomia de escolhas, sentindo-se seguros e valorizados, também atribuíram
valor a esse aprendizado, adicionando elementos a ele.
Inclusive Bergala (2008) ressalta o pensamento de Jack Lang (Ministro da Cultura da França)
de que “a arte deve permanecer na escola como uma experiência “a parte”, cuja alteridade radical
os alunos devem experimentar.” Até porque muitas vezes, a escola é o único lugar em que a criança/
adolescente terá experiência artística. Não é necessário ser enfaticamente romântico e pensar,
que como na experiência de Bergala, outras crianças sejam “salvas” pelo cinema e/ou pela a escola.
Contudo, essas experiências, podem ser as que farão sentido, ao que eles são e ao que lhes acontece.
5
“O ciberespaço (que também chamei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas
também universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo.” (LÉVY, 1999, p.17)
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Afinal, retornamos a Larrosa (2002), a experiência é o que nos toca, nos passa, nos acontece, aquele
que não se expõe é um sujeito que não tem experiências.
Sobre essa “experiência”, Fresquet e Migliorin (2015, p. 5), ressaltam a importância do cinema
na escola, expondo as crenças a esse respeito e ressaltando que “o cinema na escola tenciona a
própria arte a estar à altura das experiências sensíveis desses jovens.”
O projeto MEU MUNDO, MINHA JANELA foi selecionado para a programação da 15ª
CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto, e foi apresentado pela Profa. Dra. Solange Stecz como
parte integrante do Encontro da Educação: XII Fórum da Rede Kino. Naquela edição, como reflexão
o tema era: TELAS E JANELAS: TEMPO DE CUIDADO, DELICADEZA E CONTATO e pretendia
abordar de um modo particular a relação das telas e janelas.
As produções também foram publicadas e podem ser acessadas no site do LabEducine6, nas
redes sociais e canal do YouTube7 do Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP.
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AÇÕES EDUCATIVAS NO FESTIVAL DE CINEMA DA LAPA NA PANDEMIA
Dorotéia Werner da Silva1
Orientadora Dra. Salete Machado Sirino

RESUMO: A 13ª edição do Festival de Cinema da Lapa foi realizada em 2020 com adaptações
para seguir as determinações sanitárias devido a pandemia do Covid-19. Para tanto, o festival foi
concebido em modelo híbrido. O festival inseriu em sua programação desde 2012 ações educativas
realizadas, presencialmente sendo 10 Oficinas de Cinema para alunos das Escolas Estaduais
e Municipais na Lapa e região, 4 Seminários de Formação para Professores. Em 2020 as ações
educativas foram realizadas no modo online e incluíram o Seminário Arte e Educação voltado aos
professores da Rede de Ensino do Paraná, Masterclass, gravações de podcasts e o concurso de vídeo
no celular, o ‘‘Celulapa’’, voltado à estudantes de todo o país. Pretende-se apresentar o alcance e o
resultado das reflexões da versão online no Festival de Cinema da Lapa, destacando a participação
dos professores e as novas possibilidades trazidas pelo meio virtual, as quais ampliam o alcance e
reflexões sobre cinema e educação e a arte na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual. Educação. Festival.
INTRODUÇÃO

As ações educativas fazem parte da programação oficial do Festival de Cinema da Lapa
desde o ano de 2012, sempre presenciais, foram ampliadas com o passar dos anos. A coordenação
pedagógica está a cargo da professora Dra. Solange Stecz, do Laboratório de Cinema e Educação
da UNESPAR. A décima terceira edição do Festival de Cinema da Lapa, realizada no ano de 2020
aconteceu de forma online, o que possibilitou a ampliação do seu acesso. A organização fez parceria
com o Cine Passeio e exibiu de forma online os filmes através da plataforma do cinema.. A cidade
da Lapa recebeu um cinema drive in onde exibiu filmes para a população local. As ações Educativas
incluíram uma retrospectiva dos vídeos produzidos nas oficinas dos anos anteriores, Seminário para
os Professores, Podcasts, Masterclass e o Concurso Celulapa em parceria com a Faculdade Fael, de
Ensino a Distância que conta com 662 unidades em toda a rede educacional do nível superior.
Na edição de 2020, o seminário para professores foi transmitido por plataforma online e
através do youtube, com discussões sobre múltiplos modos de mediação no campo das artes e relatos
de experiências de mestrandos do Programa de Pós Graduação em Artes - Mestrado Profissional,
da Universidade Estadual do Paraná/UNESPAR. Participaram ainda professores da Rede Estadual
1
Dorotéia Werner da Silva. Mestranda em Artes, PPGARTES/UNESPAR, Campus Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná/FAP. E-mail para contato: teiawerner@hotmail.com
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de Educação convidados para relatarem suas experiências sobre as relações do audiovisual e a
educação dentro das escolas em que trabalham.
A inclusão das ações educativas, na estrutura do evento, tem como objetivo discutir e
trabalhar o cinema dentro do âmbito escolar. A fim de assegurar que a escola possa ser um local
de inclusão do audiovisual como arte e não somente como suporte pedagógico, e sim como objeto
de fruição e como parte do processo educativo. Entendendo o audiovisual como ferramenta de
educação e instrução.
Nas ações nos baseamos na questão da alteridade, do protagonismo
e como referência teórica utilizamos o autor francês Alain Bergala, que reforça a importância da
fruição e da prática, afirmando que:
.
A arte, para permanecer arte, deve permanecer um fermento de anarquia,de escândalo, de
desordem. A arte é por definição um elemento perturbador dentro da instituição. Ela não pode
ser concebida pelo aluno sem a experiência do ‘fazer’ e sem contato com o artista, o profissional,
entendido como corpo ‘estranho’ à escola, como elemento felizmente perturbador de seu
sistema de valores, de comportamentos e de suas normas relacionais. (BERGALA, 2008, p. 30)

1. FESTIVAL DE CINEMA DA LAPA
Imagem 1 – 13º Festival de cinema da lapa drive-in

Fonte: 13º Festival de cinema da lapa drive-in, 2020.

O Festival de Cinema da Lapa é realizado na cidade da Lapa, que é uma das cidades mais
antigas do Estado do Paraná e mantém seu Centro Histórico com características originais. As ruas
de paralelepípedos, as réplicas de luminárias antigas e construções em estilo colonial português dos
séculos XVIII e XIX. O Festival de Cinema acontece desde 2005 de forma presencial na cidade, uma
grande tenda é montada na praça, onde acontecem as exibições gratuitas dos filmes. O Festival é
promovido pelo Instituto Histórico da Lapa e pelo Instituto Borges da Silveira. A exemplo de diversos
festivais nacionais e internacionais, a edição do Festival em 2020 aconteceu de forma híbrida,
mesclando atividades presenciais e online. Pela primeira vez a cidade da Lapa recebeu um cinema
drive-in, com os melhores recursos de som e imagem, seguindo todos os protocolos de segurança
recomendados.
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No cinema drive-in onde foram exibidos os filmes da Mostra Competitiva, a “Retrospectiva
Oficinas de Audiovisual 2012 a 2019” uma compilação das produções fílmicas das oficinas dos anos
anteriores. Na abertura, realizada em 03 de dezembro foi exibido Três Verões (2019), uma comédia
política dirigida por Sandra Kogut.
O Festival em parceria com o Cine Passeio, utilizou a plataforma online do cinema para
a exibição de seis mostras de longas e curtas-metragens representativas da diversidade temática
e estética do cinema brasileiro contemporâneo, incluindo filmes premiados aqui e no exterior:
Mostras: Competitiva, Informativa; Curtas Paranaenses Ficção; Curtas Paranaenses Documentário;
Curta Infantil; e Mostra Resgate. Na programação foi incluída uma Masterclass que teve como
convidado o cineasta Joel Pizzini: Cine – Reciclagem: O Uso de Imagens de Arquivo na Expressão
Audiovisual.
Os vídeos produzidos para o concurso Celulapa, gravados através da plataforma Tik Tok,
foram exibidos no site do Festival. O Seminário para os professores foi transmitido através da
plataforma Zoom e pelo Youtube.
Visando a ampliar a divulgação do Festival foi inserida a produção de podcast, um dos
instrumentos de comunicação que mais cresceram durante a pandemia. Pesquisa do IBOPE/Rede
Globo realizada entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021 demonstrou que o Brasil é o quinto
país no ranking da produção de podcast no mundo, com mais de 7 milhões de ouvintes acima dos 16
anos, que escutam o conteúdo principalmente pelo smartphone.
Foram produzidos doze episódios com duração média de 30 minutos, iniciados na semana que
antecedeu ao Festival. A produção foi feita por Rafaela Calil e Sabrina Trentin com apoio da equipe
do LabEducine.2 Foram entrevistados atores, participantes, jurados, organização do Festival em
programas disponibilizados em plataformas de áudio, como Spotify e Deezer.
2. AÇÕES EDUCATIVAS EM 2020
As ações educativas fazem parte do Festival desde o ano de 2012 e a cada ano vêm sendo
ampliadas. Começou com as oficinas de audiovisual realizadas nas escolas da Lapa e região. A
exibição regular de obras audiovisuais na escola pública trouxe consigo a necessidade de formulação
de políticas e práticas adequadas de uso desse conteúdo que, ao aproximar os campos da educação
e do audiovisual, podem significar um avanço na qualificação e formação continuada do professor.
Com a ampliação das discussões sobre o audiovisual na escola, a partir da Lei 13.006/2014
surgiu a demanda da Secretaria Municipal de Educação de trazer o tema para os professores da
rede municipal. Assim, em 2015 foi realizado o Seminário Municipal de Cinema e Educação - Lei
13006. Nele foi discutida a inserção do audiovisual na escola e apresentadas experiências com
audiovisual de professores da rede de educação básica.
Além das palestras e debates foi construído um instrumento de pesquisa para mapear
conhecimentos sobre a nova lei, o uso do cinema em sala de aula, disponibilidade de equipamentos
e de filmes para exibição nas escolas da Lapa.
O questionário foi aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e após alguns testes e
2

Conteúdo disponível em: https://labeducine.org/podcast-festival-de-cinema-da-lapa/
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adequações enviado para os inscritos nos seminários3, como pré-requisito de participação. Desta
forma foi iniciado um processo de diagnóstico e de formação continuada com o objetivo de ouvir e
sistematizar a fala dos professores.
Os formulários respondidos entre professoras, pedagogas e diretoras de 29 escolas que
atendem 3.621 alunos de CMEIS, escolas rurais e urbanas, demonstraram que para a maioria
dos educadores (82%) o cinema brasileiro não fez parte de sua formação, que 29% das escolas
não possuem estrutura ou aparelhagem para exibição de audiovisual e 32% dos educadores não
trabalham com audiovisual na escola. As atividades foram realizadas pelo LabEducine e pelo
Grupo de Pesquisa Cinema e Educação (que substituiu o GPCINE - Grupo de Pesquisa e Estudos do
Cinema), da UNESPAR.
Imagem 2 - Foto de divulgação: Seminário Cinema e Educação. Vinicius Comotti e Renan Turci, Professora Marília
Franco (USP)

Fonte: Seminário Cinema e Educação, 2015.

As edições de 2015 a 2017 tiveram como eixo central a Lei 13.006, sancionada em junho
de 2014, que acrescentou o parágrafo 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de
produção nacional nas escolas de educação básica. A lei, ainda não regulamentada, determinou
que “a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2
(duas) horas mensais.” A exibição regular de obras audiovisuais na escola pública traz consigo
a necessidade de formulação de políticas e práticas adequadas de uso desse conteúdo que,
ao aproximar os campos da educação e do audiovisual, e trazendo a necessidade do avanço na
qualificação e formação continuada do professor.
3

O formulário foi aplicado aos participantes dos Seminários realizados em 2015 e 2016.
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No quadro abaixo, apresentamos um resumo das três primeiras edições do Seminário,
realizadas na Lapa de modo presencial. Destaca-se a participação nas monitorias de graduandos do
Curso de Cinema e Audiovisual da Unespar.
Quadro 1 - Resumo das três primeiras edições do seminário

Seminário

Número de
participantes

Debatedores

Monitores

I Seminário - 19 de
novembro de 2015

32 profissionais
- professoras,
diretoras,
pedagogas

Professora Dra.
Marília Franco da
USP, Murilo Lazarin,
professor do Colégio
Estadual Xavier
da Silva(Curitiba),
Vinicius Comotti,
mestre em
Comunicação pela
UFPR.

Priscila Pacheco,
Renan Turci,
Vinicius Comotti

II Seminário - 02
de dezembro 2016

40 profissionais
- professoras,
diretoras,
pedagogas

Professora Dra Salete
Sirino(Unespar),
professor Alexandre
Rafael Garcia do Colégio
Medianeira, Curitiba e
professor Sérgio Roberto
Vieira Martins do
Colégio Estadual Antonio
Lacerda Braga,Alto
Maracanã,Colombo.

Priscila Pacheco,
Renan Turci, Teia
Werner.

III Seminário - 20
de novembro de
2017

32 profissionais
(professoras,
diretoras,
pedagogas)

Professora Dra.

Marília da Silva Franco
(USP), Professora
Adriana Carla Dalazen
Cichocki - Colégio
Estadual Marechal
Cândido Rondon
Professor Sérgio
Roberto Vieira Martins
–Colégio Estadual
Antonio Lacerda Braga
(Colombo),Professora
Aldemara Melo Diretoria de Políticas
e Tecnologias
Educacionais - SEED/
TV Paulo Freire

Douglas Carvalho
dos Santos, Priscila
Pacheco, Renan
Turci, Dorotéia
Werner.

Fonte: Laboratório de Cinema e Educação - Labeducine, 2017.

Em 2020, na modalidade virtual foi realizado o Seminário Arte e Educação, dando continuidade
às discussões das edições anteriores e trazendo questões sobre múltiplos modos de mediação no
campo das artes e relatos de experiências sobre as relações do audiovisual e a educação dentro da
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sala de aula. Ampliou assim o alcance desta ação educativa, acessível on-line.4 Foram contabilizadas
115 inscrições e mais de 200 acessos, do Brasil, Uruguai e Argentina. O evento foi transmitido
pela plataforma Zoom no dia 04 de dezembro das 9h às 17h30h com carga horária de 8 horas e
emissão de certificados. Foi ação conjunta do Festival de Cinema da Lapa, Prefeitura Municipal da
Lapa, Secretaria Municipal de Educação da Lapa, Programa de Pós Graduação em Artes Mestrado
Profissional - PPGARTES e do Laboratório de Cinema e Educação da Universidade Estadual do
Paraná. Trouxe relatos de experiências de mestrandos do PPGARTES e relatos de professores
convidados sobre as relações do audiovisual e a educação, conforme a programação:

MANHÃ - Abertura 09 horas Valéria Borges da Silveira - Presidente do Instituto Histórico e
Cultural da Lapa e Diretora da empresa Santa Barbara Produções, Maria Ines Borges da Silveira Coordenadora Geral do Festival de Cinema da Lapa e Presidente da ACCUR - Academia de Cultura
de Curitiba Maria Cristina Ferreira Ganzert - Secretaria Municipal de Educação da Lapa.
09h30- Mesa - MÚLTIPLOS MODOS DE MEDIAÇÃO NO CAMPO DA ARTES Professora Dra Denise
Bandeira (PPGARTES/UNESPAR) Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e Mestre em
Educação (UFPR). Professora do Curso de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes
/UNESPAR. Artista e pesquisadora. Publicou os livros: Elaboração e produção de material didático
(2017), Ensino das artes visuais em diferentes contextos (2017) e Materiais Didáticos (2009) Serão
discutidos os modos de mediação, cultura digital e tecnologias: estados emergentes de participação
e seus vínculos com a educação
10h00 - Portal Dia A Dia Educação: Mediação para o ensino do audiovisual Marcia Regina Galvan
Campos - Mestranda em Artes PPGARTES/ UNESPAR. Bacharel em Cinema e Audiovisual /
UNESPAR.Professora da Rede Pública do Paraná, nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira, produtora e diretora de cinema e audiovisual. Uma das principais criadoras da página de
Cinema, integrada ao Portal Dia a Dia Educação.
10h20 - O Artífice-educador - Juliana Zelenski Alves Tece uma trama de idéias acerca do ensino
aprendizagem no campo da dança infantil com uma proposta de construção e materialização da
experiência em diálogo com o conceito de “arte educação” de Carminda Mendes e o conceito de jogo
trazido por Huizinga. Professora, artífice da dança e pesquisadora. Mestranda em Artes PPGARTES/
UNESPAR.Especialista em Dança. Bacharel e Licenciada em Dança pela UNESPAR - FAP. Integrou a
equipe do C.E.M - Centro em Movimento/ Lisboa/Portugal
10h40 Estudo de caso, exposições e estratégias para a pesquisa em mediação cultural - Andrew
Carlin Atua como orientador pedagógico no Museu Paranaense (MUPA). Mestrando em artes
PPGARTES/ UNESPAR e aluno do bacharelado em Sociologia na Universidade Federal do Paraná
(UFPR), licenciado em História, com experiência em mediação cultural.
4

O seminário está disponivel em https://www.festivalcinemalapa.com.br/seminarios
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11h Capacitação de professores em audiovisual - Murilo Lazarin - Centro Estadual de Capacitação
em Artes Guido Viaro. Professor da Rede Estadual de Educação. Bacharel em Cinema e Audiovisual
/UNESPAR. Cineasta e professor de cinema e fotografia do CECAGV.
11h20 - DEBATE
TARDE - Abertura 14 horas
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS E PROFISSIONAIS SOBRE AUDIOVISUAL NA
EDUCAÇÃO.
Coordenação da Mesa Professora Dra. Solange Stecz ( Dra em Educação, Professora do Curso
de Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós Graduaçao em Artes/ PPGARTES/UNESPAR
Coordenadora Pedagógica do Festival de Cinema da Lapa)
14h - Abertura Possibilidades da educomunicação na escola Wagner de Alcântara Aragão, jornalista
e professor do Colégio Estadual do Paraná. Mestre em Estudos de Linguagens, leciona disciplinas de
Comunicação, Mídia e Linguagens na rede estadual de educação profissional.
14h40 Experiências audiovisuais em diferentes espaços educativos - Adriana Dalazen Cichocki Centro Juvenil de Artes Plástica. Graduada em Educação Artística / Artes Plásticas/FAP/UNESPAR.
Especialista em Metodologia do Ensino da Arte. Professora do Centro Juvenil de Artes Plásticas
e Academia do Museu Casa Alfredo Andersen, na Oficina de Audiovisual/Videoarte. Coordena o
Setor Educativo do CJAP e o projeto Arte no Paraná.
15h10 - Imagem, sociologia e ação:experienciando a produção cinematográfica na escola Marcelo
Francisco Professor de Sociologia - Colégio Estadual Arnaldo Faivro Busato Pinhais
15h30 - Audiovisualidades e Corpos Dialógicos no Espaço Escolar Odair Rodrigues, Professor
do Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva. Mestrando em artes PPGARTES/ UNESPAR.
Graduado em linguística português, Graduando em Cinema e audiovisual.
15h50 - Produção audiovisual em sala de aula: Uma prática no Colégio Estadual do Paraná André
Barroso da Veiga - Mestrando em Artes PPGARTES/ UNESPAR. Graduado em Licenciatura em Artes
Visuais/FAP/UNESPARFAP . Bacharel em Gravura EMBAP UNESPAR. Especialização em Cinema
FAP/UNESPAR e Especialista em Inovação Tecnológica em Educação pela UTFPR 16h10 - Audiovisual nos documentos Base Nacional Comum Curricular e Referencial Curricular
do Paraná. Roberta Jorge da Silva Wisnievski - Mestranda em Artes PPGARTES/ UNESPAR,
Professora da Rede Estadual de Educação. Graduanda em Educação Artística/Música. Especialista
em Tecnologias aplicadas à educação inclusiva
16h30 - DEBATE PLATAFORMA ZOOM
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A edição de 2020 efetiva uma aproximação da rede de educação básica do ensino superior, permitindo
a troca de experiências. Professores e mestrandos do PPGARTES abordaram diferentes tópicos de
suas pesquisas e debateram com os professores inscritos metodologias de exibição e produção do
audiovisual na escola, das mediações em artes nas linguagens que compõem o Programa: dança,artes
visuais, teatro e audiovisual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações educativas fazem parte da programação oficial do Festival de Cinema da Lapa
desde o ano de 2012, sempre presenciais. Em 2020, devido a pandemia do covid-19, a programação
foi ampliada e realizada de forma online. Tal mudança possibilitou o maior acesso ao seminário de
pessoas interessadas em discutir cinema e arte na escola, nas edições anteriores não seria possível
participar devido a necessidade de locomoção até a cidade da Lapa. Disponibilizar programação
online e permitir que pessoas de outras cidades e outros países também participassem.
Para o aprofundamento do tema, é importante mencionar que a formação continuada dos
professores promove maiores discussões sobre a importância da arte dentro do espaço escolar,
ampliando as possibilidades no processo de desenvolvimento dos alunos e alunas.
A partir do momento em que o aluno tem contato com a arte, começa a absorver e a entender
e o fazer artístico no seu cotidiano. De maneira que sejam criadas as condições necessárias para o
desenvolvimento pleno das suas capacidades reflexivas, críticas e de sua autonomia. A arte com sua
função humanizadora tem o poder de despertar nos alunos o prazer estético através dos sentidos
e, desta forma, favorecendo o processo de ensino aprendizagem, tornando-se uma importante
ferramenta na construção do conhecimento. Nesse sentido, a arte cinematográfica no âmbito
escolar não deve ser vista apenas como um ato pedagógico, mas também como um ato criativo.
De maneira que o /a professor(a) atue como mediador(a) entre a arte e os alunos(as). Assim, neste
trabalho enfatiza-se que o papel das ações educativas é promover a discussão, e a reflexão da arte
dentro da escola, proporcionando a troca de experiências entre os participantes. A décima terceira
edição online possibilitou o maior número de acessos, o que mostra que para as próximas edições
presenciais o modo online pode ser incluído também na programação.
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UM ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS DE CRIAÇÃO E DE PRODUÇÃO DE figurino
Nos filmes A tímida luz de vela das últimas esperanças e Curitiba zero grau
Tania Maria dos Santos 1

RESUMO: Este artigo apresenta, de forma resumida, o tema da pesquisa realizada pela autora
em sua dissertação de mestrado, cujo o foco principal foi os aspectos de criação e de produção de
figurino em obras cinematográficas, mais especificamente, no contexto do cinema brasileiro, a partir
da análise dos figurinos dos filmes A tímida luz de velas das últimas esperanças (2012), direção de
Jackson Antunes, e Curitiba zero grau, (2010), direção de Elói Pires Ferreira. O primeiro foi realizado
sem verbas provenientes de leis de incentivo à cultura, e o segundo, foi produzido com recursos
oriundos do prêmio estadual de Cinema e Vídeo do Paraná. Posto isto, o artigo pretende apresentar
as análises que fazem parte da pesquisa da autora em seu mestrado. E serviram de base para,
também, refletir sobre a implicação da disponibilização de recursos para a produção de figurino no
processo de criação das roupas e adereços necessários para as vivências ficcionais das personagens.
As análises, em termos metodológicos, se constituem como estudo de caso, por abarcar entrevistas
com os diretores e a reflexão sobre a experiência da figurinista – autora deste artigo –, relativas
ao processo de criação e de produção dos figurinos desses longas-metragens. Devido a relevância
e ineditismo da pesquisa, esse artigo buscou trazer as informações mais importantes, levantadas
pela pesquisadora e figurinista acerca do processo de criação de figurino para cinema. Devido a
inexistência de estudos sobre o tema, a autora explica que tornaram-se relevantes estudos teóricos
sobre cinema, com ênfase na direção de arte e figurino, dentre os quais, de André Bazin, Iafa Britz,
Jane Barnwell, Marcel Martin, Pam Cook, Sidney Lumet e Vera Hamburger. Articulam-se estudos
teóricos e práticos inerentes aos processos de criação e produção de figurino em obras fílmicas, a
autora traz à tona a carência de literatura sobre o tema e a invisibilidade do profissional figurinista
na documentação cinematográfica, não apenas nacional como, também, internacional.
PALAVRAS-CHAVE: Figurino de cinema; Formação do Figurinista; Direção de Arte.

1. INTRODUÇÃO
O figurino é uma das áreas menos investigadas da história do cinema.
Há uma vasta gama de literatura acerca do vestuário/figurino teatral
e, desde os anos 70, existe um interesse crescente em moda no círculo
dos historiadores de Cultura; mas, na sua maioria, os Estudos Fílmicos
passaram ao lado desta tendência (COOK, 1996).

A argumentação de Pam Cook, nesta epígrafe, torna-se relevante para o contexto dos
1
Mestre em Arte (FAP- UNESPAR) e Especialista em História da Arte do Século XX (EMBAP- UNESPAR);
Bacharel em Comunicação Visual pela Universidade Federal do Paraná, Bacharel em Pintura e Licenciatura em Desenho
pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP). Professora de Arte QPM da Secretaria de Estado da Educação
do Paraná. E-mail: taniaboss@gmail.com
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estudos fílmicos a fim de elucidar a relevância da produção de conhecimento sobre o figurino em
cinema. Embora a realização cinematográfica tenha surgido há pouco mais de um século – por
volta do ano de 1895 –, no campo teórico ainda há um vasto referencial bibliográfico que abrange
hegemonicamente estudos voltados às análises de narrativas cinematográficas. Entretanto, quando
essas análises trazem como foco determinado aspecto relativo à criação fílmica, privilegiam,
majoritariamente, o roteiro e a direção. Nos últimos anos, além do roteiro e da direção, também
têm sido foco de publicações científicas análises que abarquem áreas como: a direção de arte, a
direção de fotografia, a produção, e o som no cinema. Ainda assim, entende-se que os estudos sobre
o processo de criação e produção de figurino para cinema permanecem à margem da Academia.
O processo de criação do figurino possui um poder comunicacional não explorado em toda
sua potencialidade e, muitas vezes, está no contexto do cinema nacional - um trabalho “invisibilizado”. Como pesquisadora e como figurinista, buscou-se nesta dissertação dar visibilidade para
as especificidades desta profissão e defender este campo de atuação como parte fundamental da
construção de uma narrativa fílmica. Nesse sentido, o trabalho do figurinista dialoga em pé de igualdade com o do roteirista e o do diretor de arte, o que reafirma a ideia de que uma narrativa fílmica
se constitui a partir da conjunção de muitas linguagens.
Ao desenvolver a pesquisa, deparou-se com a carência bibliográfica especificadamente na
área do figurino. Ao longo dos semestres de desenvolvimento e, sobretudo, na arguição e orientação
da banca de qualificação deste projeto, ficou evidente que o foco central desta pesquisa está na
constatação da inexistência de literatura com essa temática, o que acarreta uma lacuna vazia nas
prateleiras das bibliotecas acadêmicas.
Diante desta constatação, a pesquisa se justificou na relevância da realização de estudos sobre
figurino em cinema, especificamente no que diz respeito a uma abordagem que envolve saberes
relativos à criação e à produção da caracterização visual que irá contribuir com a materialização
das personagens fictícias. Espera-se que esta pesquisa possa vir a contribuir para o preenchimento
dessa lacuna, talvez, se for transformada em um manual onde outros pesquisadores e profissionais
da função possam conferir passo a passo o desenvolvimento da criação e produção de um figurino.
Bem como poderão se certificar quanto às habilidades necessárias para tornar-se um profissional
nesta área.
A dissertação que inicia com a abordagem de conceitos e práticas inerentes ao universo da
direção de arte, possibilitando ao leitor uma clara explanação sobre a função e a importância do
departamento de arte de uma produção cinematográfica. Departamento este ao qual a equipe do
figurino faz parte.
Após essa introdução e breve historiografia da direção e arte no cinema brasileiro, o segundo
tópico - O assunto é figurino de cinema - elucida bem a realidade, as dificuldades e a necessidade
deste ofício, destacando a importância de uma comunicação agradável aliada a uma dose de
criatividade eficiente e capacidade de improvisação. A análise realizada ao longo deste capítulo
permitiu investigar e aprofundar conhecimentos relativos à função e ao profissional figurinista.
Apesar de não existir uma fórmula correta para o desenvolvimento de projetos de figurino,
senão muito trabalho com doses maciças de ajustamento e criatividade. Fica claro que esta sutileza
de vestir realiza a personagem ainda etérea, logo, faz-se necessário e importante esse ajustamento
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para cumprir a ideia original que nos chega em palavras via roteiro. Pois, trabalha-se com signos e
estes símbolos precisam encontrar os recortes de panos e as linhas do tecido que principiam nas
experiências de vidas atravessadas pela arte e que retornam como contações.
2. FAZENDO O FIGURINO DO FILME A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS
O processo de criação e produção do figurino do filme A tímida luz de vela das últimas
esperanças, dirigido por Jackson Antunes, com codireção de Salete Machado, com roteiro adaptado
do texto dramatúrgico de Milson Henriques, que narra a história de duas mulheres solitárias que,
durante décadas, dividem a mesma casa, as mesmas mágoas, angústias e fantasmas do passado. Zizi
e Antonieta são cúmplices de uma vida que não viveram e sonharam viver.
Após diversas leituras do roteiro e encontros com a equipe de produção e direção do filme foi
possível o início dos estudos e das pesquisas sobre moda, costumes e comportamentos condizentes
com a época em que a trama se desenrolava. A partir daí, começaram a surgir as primeiras ideias
para a elaboração e construção do figurino do filme, cujo processo de criação foi fomentado pelas
informações descritas nas primeiras cenas do roteiro, pelas ideias sobre como deveriam ser as
locações, os cenários, a ambientação e tudo o mais que foi colocado nas reuniões pelos diretores de
arte e do filme. Colaboraram com esse processo, também, as pesquisas e informações que vinham
de variadas fontes: filmes, livros, pinturas, fotografias de álbuns de família, revistas de moda, visitas
a brechós e bazares de roupas usadas.
Informações técnicas sobre tempo de filmagem, iluminação, cenários, quantidades de personagens
com fala e de figurantes oriundas da equipe técnica e de produção auxiliaram também nesse
processo.
A paleta de cores escolhida variou entre o que se define como tons pastéis e cores neutras:
muito discretas e sóbrias.
FIGURA 1: PALETAS DE CORES

FONTE: paletas criadas pela figurinista no Photoshop

As peças de roupas escolhidas também remetiam a um passado não muito distante, porém,
seu design fora de moda denunciava o tempo em que elas estavam guardadas no guarda-roupa;
podemos até mesmo imaginar o cheiro de naftalina usada para conservá-las.
Aos poucos, a estética foi se definindo para que fosse possível visualizar o caminho a ser
seguido na comunhão entre as relações de necessidades, objetivos e a proposta orçamentária.

715

Alguns croquis também foram criados para ilustrar o tipo de peças que estávamos buscando.
FIGURAS 2, 3 e 4 - CROQUIS PARA O FIGURINO DAS PROTAGONISTAS DO FILME A TÍMIDA LUZ DE VELAS DAS
ÚLTIMAS ESPERANÇAS.

FONTE: Acervo da figurinista Tania maria dos Santos

Era senso comum da equipe do filme que a locação ideal para o desenrolar da história tinha
que ser em uma casa grande, com muitas salas, em estilo, que tivesse em sua memória um passado
glamoroso, porém, no presente, os herdeiros sem condições financeiras para mantê-la, viviam sem
glamour entre estofados desgastados, cortinas puídas, móveis antigos, paredes manchadas e muita
economia. De valor, talvez, apenas o piano de cauda na sala da lareira, o automóvel antigo, o restante
era apenas memórias de um tempo de fartura e orgulho.
FIGURA 5 - CENA DO INTERIOR DA LOCAÇÃO A TÍMIDA LUZ DE VELAS DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS (2011)

FOTO STILL: Cris Lemos

Quanto ao figurino, sabia-se que era preciso encontrar roupas, sapatos e acessórios de
qualidade, com bom caimento, porém fora de moda. O guarda-roupa seria composto por peças de
trinta, quarenta anos atrás, cheirando a naftalina. Não foi difícil encontrar essas roupas em brechós.
A figurinista utilizou uma paleta de cores baseada em tons pastéis, pois era essa a lembrança que
tinha dos anos setenta do século passado, quando veio do interior morar na capital. Na Curitiba
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de sua memória, mulheres elegantes dos bairros nobres usavam muito os tons pastéis, pois eram
discretos.
FIGURAS 6 e 7 - FOTOS STILL DO FILME A TÍMIDA LUZ DE VELAS DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS (2011)

FOTO STILL Cris Lemos

Por ser uma produção sem verbas de Leis de Incentivo à Cultura e com equipe reduzidíssima,
o “garimpo” das peças ocorreu em brechós. Elementos acessórios como chapéus, bolsas, bijoux,
óculos, entre outros, vieram do pequeno acervo pessoal da figurinista.
Vale destacar, nesse contexto, que, apesar das dificuldades pela mão de obra diminuída,
o trabalho desenvolvido com equipe reduzida possibilita uma relação mais íntima entre todos
os envolvidos, e gerou um clima repleto de afeto e desejo de realização da obra em todas as suas
fases de produção. Por fim, não havia equipe de maquiagem e cabelo, portanto, foram definidos e
produzidos pela figurinista em conjunto com as atrizes protagonistas. Optou-se por uma maquiagem
bem natural, a partir do envelhecimento dos cabelos com mechas acinzentadas e cabelos presos por
coque ou touca.
FIGURAS 8 e 9 – FOTO STILL DO FILME A TÍMIDA LUZ DE VELAS DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS

FOTOS STILL Cris Lemos

3. FAZENDO O FIGURINO DO FILME CURITIBA ZERO GRAU
O filme Curitiba zero grau, de Elói Pires Ferreira (2012), direção de produção de Salete
Machado, é um filme que contou com uma equipe de mais de sessenta profissionais e um expressivo
número de elenco e figurantes. Todo rodado na cidade de Curitiba, o filme participou do Festival do
Rio - Rio de Janeiro International Film Festival e do Festival de Cinema de Havana, Cuba, em 2010 e,
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em 2011, recebeu o prêmio do público no CINESUL - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo.
O processo de criação do figurino para o filme Curitiba zero grau foi bem diferente, pois desde
o início já se sabia que seria uma produção grande, envolveria muitas pessoas, tanto na equipe
técnica quanto no elenco de atores principais, coadjuvantes e figurantes. O filme para sua realização
envolveu, direta e indiretamente, 800 pessoas.
FIGURA 10 - FOTO MONTAGEM COM AS PERSONAGENS PROTAGONISTAS DO FILME CURITIBA ZERO GRAU
(2011)

FONTE: montagem realizada para composição do cartaz do filme

O filme narra a história de quatro homens – quatro protagonistas –, suas rotinas e
microcosmos. Em comum, eles têm o fato de exercerem atividades relacionadas com o trânsito.
Um deles motorista é ônibus coletivo do transporte urbano; o outro é um jovem motoqueiro que
trabalha como entregador de encomenda; o terceiro é proprietário de uma loja de venda e revenda
de veículo de luxo; e, por último, um catador de papel, morador de uma favela na região central da
cidade, que circula nas ruas coletando materiais recicláveis dos quais depende da venda para obter
o sustento de sua família. Todos têm uma rotina diária de trabalho na qual compartilham as ruas da
cidade.
Para contar a história do filme, ficou estabelecido, pela direção, que cada protagonista teria
um núcleo, no qual estariam as demais personagens do seu entorno, pessoal ou profissional. Logo, o
filme é composto por quatro núcleos distintos.
Não é um filme de época, o que permitiu uma maior liberdade de criação. Curitiba zero grau
previa um figurino naturalista, ou seja, muito próximo de como as pessoas de um grande centro
urbano de fato se vestem no seu dia a dia. No caso específico desse filme, como os curitibanos se
vestem, com suas peculiaridades climáticas e étnicas.
Como a pré-produção se iniciou com bastante antecedência foi possível trocar muitas
informações a respeito de como cada um pensava e via as personagens e seus núcleos nas reuniões
com equipe e direção. Numa dessas reuniões, ficou estabelecido, com a diretora de arte, Flavia
Yared, a paleta de cores de cada núcleo, bem como os conceitos que serviriam de fundamentação
para a criação da visualidade geral do filme.
A diretora de arte é uma profissional com atuação em grandes produções da TV Globo, portanto,
sua formação e experiência foram de grande valia, por nos trazerem mais conhecimentos tanto
conceituais quanto práticos inerentes à produção da arte em uma obra audiovisual – em especial a
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criação do guarda-roupa, sua organização e manutenção não apenas durante a pré-produção como
também nas fases seguintes de produção e desprodução.
Nos primeiros encontros, ainda não existia um elenco definitivo. Com a definição do elenco,
ficou mais fácil estabelecer as peças do guarda-roupa e os demais elementos que iriam compor o
figurino de cada personagem.
Também ficou estabelecido um local para guardar o figurino, onde iniciamos a junção de
elementos que seriam necessários, tais como araras, prateleiras, etiquetas, cabides, plásticos para
proteção das roupas, caixas para sapatos, caixas para acessórios, caixa de ferramentas, caixa de
costura, tábua e ferro de passar, passador de roupas a vapor etc. E assim fomos montando um espaço
próprio para o figurino.
A fase de pré-produção de um filme é quando um grande trabalho coletivo começa, focado em
um objetivo final, que é fazer o filme acontecer – a fundamentação necessária para a concretização
da obra cinematográfica. Geralmente, esse trabalho leva algo em torno de dois terços da produção
toda. No caso específico de Curitiba Zero Grau, foram quatro meses estudando, pesquisando,
planejando e buscando reunir todas as peças que viriam a compor o figurino do filme. Todo o
processo foi acompanhado de perto pelo diretor Elói Pires Ferreira e pela diretora de arte Flávia
Yared.
Apesar de ser um filme naturalista e com verba limitada para o departamento de figurino,
assim como a maioria dos filmes nacionais, o processo de criação pode vir a necessitar (mesmo
quando as roupas são compradas em lojas ou retiradas através de consignação) de desenhos, croquis
ou criação de pranchas com imagens que se aproximem do que se pretende conseguir.
Dependendo da verba disponível para o figurino, algumas peças podem ser confeccionadas
sob medida. Mas se tem uma cena que, para compor o figurino, precisamos de peça básica, tal como
uma calça ou jaqueta jeans, fica mais fácil conseguir essa peça em consignação numa loja. Esse tipo
de recurso exige uma boa comunicação. O figurinista deve, pois, obter a empatia do gerente ou dono
da loja. Seu comprometimento é devolver a peça sem estar suada, sem estar suja, como se a peça
tivesse só sido provada na loja.
A retirada de roupas em consignação em troca de divulgação é a principal fonte de peças
novas para filmar, desde filmes publicitários a filmes de longa-metragem. Essa prática de retirar
roupas emprestadas é bem comum e utilizada por quase todos os figurinistas.
Durante a primeira fase, a ideia do filme ainda estava se formando. Iniciamos a leitura do
roteiro e separamos em quatro grandes grupos, sendo que cada grupo continha: um protagonista,
os personagens secundários e a figuração.
Para cada personagem, foi elaborada uma prancha com imagens de referência e as cores
determinadas para cada núcleo – orientação essa vinda da equipe de arte. Paralelo a isso, iniciaramse as visitas a inúmeros locais de compra de roupas usadas – todo tipo de espaço, desde lojas de
usados a bazares beneficentes etc.
Foi nesse momento, então, que a figurinista se lembrou de ter trabalhado como voluntária
em uma associação cuja manutenção se dava a partir da venda de doações variadas. Assim, surgiu
a ideia de fazer uma parceria com essa associação. Essa parceria foi de grande ajuda para o nosso
trabalho, uma vez que a associação recebe muitas doações, desde peças de vestuário, novas ou
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usadas, até mesmo móveis, brinquedos, eletrodomésticos etc.
A parceria foi muito bem aceita por todos, então conseguimos arrecadar outros objetos,
de maior valor, como doação para a associação, tais como geladeira, máquina de lavar, móveis,
computadores, tudo usado e alguns até com defeito, já que a associação tinha profissionais
encarregados de consertar os objetos antes de colocar à venda. Tudo ocorreu bem e conforme
o combinado. Ao final, a equipe do filme acabou se interessando em adquirir muitas das peças
emprestadas.
No espaço reservado para o figurino na nossa base, na casa do diretor, havia algumas
prateleiras de metal usadas e algumas “araras” de lojas para colocarmos as roupas. Os sapatos
ficavam em caixas grandes. Outras peças do vestuário ficavam nas prateleiras separadas por gênero
e numeração. À medida que o volume de peças ia crescendo, iam surgindo as subdivisões: primeiro
em núcleos, famílias de personagens e, por fim, em cenas de cada ator. Nesse espaço, havia uma
mesa grande onde fazíamos reuniões, lanchávamos e também realizávamos os croquis dos figurinos
(desenhos). Vale lembrar que somente algumas personagens tinham roupas costuradas, feitas sob
medida, portanto não havia necessidade de desenhar croquis de todas as roupas.
FIGURAS 11 E 12: CROQUIS DO FIGURINO CURITIBA ZERO GRAU

FONTE: Acervo da figurinista Tania Maria dos Santos

Para não haver erro de continuidade entre as cenas, é importante fotografar os atores antes
e depois de se bater a claquete e, no primeiro dia de filmagem, identificar, utilizando fitas-crepe,
dentro das roupas e sapatos, as numerações de cada uma das cenas filmadas.
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FIGURAS 13 e 14: FOTO PARA CONTROLE DE CONTINUIDADE

FOTO STILL: Cris Lemos

Após mais de quatro semanas de pré-produção e dois meses de filmagem, chegaram ao fim
os dias de captação de imagens e se iniciou outra parte bastante importante: a desmontagem do
figurino. É chegada a hora da desprodução.
Entre acervo, peças de empréstimos, uniformes e roupas usadas pelo elenco principal,
costurados ou comprados de segunda mão, foram em torno de 400 peças de figurino que compuseram
o guarda-roupa dos mais de 40 personagens e inúmeros figurantes de Curitiba zero grau. Nesse
momento, todas essas peças devem ser devolvidas ou doadas. Algumas peças, mais relevantes, e que
poderiam, por alguma razão, ser mais uma vez necessárias em caso de ser refilmada alguma cena ou
ocorrerem problemas com as gravações, foram arquivadas. Além disso, algumas peças foram dadas
aos atores como complemento de cachê. Essa última etapa, enfim, levou cerca de uma semana.
CONSIDERAÇÕES NUNCA FINAIS.
O cinema é uma linguagem com fortes elementos psicológicos agregados na medida em que
pretende transmitir a mensagem da narrativa, - o figurino faz parte desses elementos -, ele é outro
personagem, contudo, invisível para o espectador porque faz parte da personagem e do ator e é
assim que deve ser.
Certamente um figurinista ao realizar um trabalho de figurino para cinema parte do roteiro e
de sua bagagem de impressões e experiências pessoais. Ele agrega, ao longo do processo, informações
obtidas em pesquisas específicas e em trocas com as outras equipes técnicas integrantes do projeto.
Ao alcançar o resultado final, a obra deixa de ser sua e torna-se parte integrante do filme que compõe.
Outro aspecto que o processo de criação permitiu foi o de trabalhar com a dimensão da
interdisciplinaridade, pois a produção de arte necessitava de que todos os envolvidos nas suas
diferentes linguagens pudessem estar em sintonia. Isso potencializou os desafios de trabalhar e criar
de maneira coletiva, onde vários profissionais de diferentes áreas trabalham em conjunto para a
construção da linguagem cinematográfica. O caminhar em conjunto fez com que o desenvolvimento
dos figurinos dos filmes A tímida luz de velas das últimas esperanças (2012), direção de Jackson Antunes,
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e Curitiba zero grau, (2010), direção de Elói Pires Ferreira também tivesse um espaço significativo
na criação do filme. Esse movimento interdisciplinar, que alia diferentes profissionais, intenções e
ideias, contribui para que os processos criativos possam sair de uma aura que o colocava enquanto
processo unicamente individual, privilégio de poucos, e aponta para algo possível de se ver a partir
daquilo que cada profissional traz consigo em seus processos. Pensar a roupa, nesse caso, é poder
dar vida às histórias da personagem, fazer com que aquele que o interpreta tenha mais elementos
para poder passar uma verdade.
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EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL NO MEIO ESCOLAR: CINECLUBES
Roberta Jorge da Silva Wisnievski1
Solange Straube Stecz2

RESUMO: Este artigo trata de uma análise da relevância de experiências audiovisuais no meio
escolar em atividades de cineclubes, com destaque no uso de ferramentas tecnológicas como suporte
nas produções audiovisuais, bem como a aplicabilidade de cineclubes em escolas paranaenses que
ocorreram dentro do Programa Mais Educação e Novo Mais Educação promovidos pelo Ministério
da Educação – MEC. A experiência de trabalho foi demonstrada por meio de entrevista realizada
com a professora Ruthnéia Rodrigues, que aplicou atividades de cineclubes no Colégio Estadual
Gottlieb Mueller, em Curitiba/PR. O audiovisual contempla a utilização de diversas ferramentas
tecnológicas, bem como a inserção dos/as estudantes no mundo da cultura digital, apontado no
documento normativo do país Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como competência geral
a ser atingida, de modo que estudantes sejam capazes de compreender e utilizar em sua vida as
tecnologias, de maneira crítica e significativa. Assim, o estudo do cinema na escola torna-se relevante
na medida em que estudantes passam a ter o contato com a linguagem audiovisual, com elementos
cinematográficos, com a sensibilização e reflexão acerca da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Cineclubes; Programa Mais Educação; Tecnologia; BNCC.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, devido aos avanços tecnológicos, o audiovisual está cada dia mais presente
no meio escolar. Pensar na relação audiovisual e escola, nos remete a questões que devem ser
consideradas entre os/as estudantes da atualidade como o uso do celular, computadores, tablets,
acesso à internet, redes sociais, aplicativos e jogos, entre outros.
Os estímulos visuais e sonoros estão presentes no audiovisual, o que torna relevante o seu
estudo e aprofundamento no campo educacional, contribuindo para que estudantes compreendam
e reflitam sobre os elementos que compõem o universo audiovisual, bem como, utilizem as
tecnologias de maneira responsável e consciente.
As imagens são potentes fontes de informação e comunicação. A televisão destaca-se como
exemplo disso, visto que atrai o receptor3 por meio de imagens atreladas a sons, cores, movimentos,
formas. Desta maneira, é possível refletir sobre os diferentes leitores, conforme aponta Lucia
Santaella:
Assim, podemos passar a chamar de leitor não apenas aquele que lê livros, mas também o que
lê imagens. Mais do que isso, incluo nesse grupo o leitor da variedade de sinais e signos de
que as cidades contemporâneas estão repletas: os sinais de trânsito, as luzes dos semáforos,
1
Mestranda do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Artes (PPGARTES/UNESPAR), Campus
de Curitiba II (FAP). E-mail: robertamusic@gmail.com
2
Orientadora. Doutora em Educação (UFSCAR). Coordenadora e Professora do Programa de Pós-Graduação
em Artes da Universidade Estadual do Paraná (PPGARTES/UNESPAR). Coordenadora do Laboratório de Cinema e
Educação (LabEducine/UNESPAR). E-mail: labcineducacao@gmail.com
3
Receptor – aquele que recebe a informação.
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as placas de orientação, os nomes das ruas, as placas dos estabelecimentos comerciais etc.
Vou ainda mais longe e também chamo de leitor o espectador de cinema, TV e vídeo. Diante
disso, não poderia ficar de fora o leitor que viaja pela internet, povoada de imagens, sinais,
mapas, rotas, luzes, pistas, palavras e textos. (SANTAELLA, 2012, p. 10)

Nesta perspectiva, a tecnologia incorporou novos olhares no que tange a decodificação de
códigos, signos, ampliando o olhar do receptor para as diferentes leituras como: as relações entre as
palavras e imagens, a inclusão em textos escritos de fotos, legendas, gráficos, desenhos, a publicidade
nas ruas em outdoors demarcada pela soma de escrita + imagem, entre outros.
A importância de compreensão e utilização das tecnologias na atualidade estão inseridas
no documento que normatiza os currículos do Brasil chamado Base Nacional Comum Curricular –
BNCC4, que teve sua versão final para a Educação Infantil e Ensino Fundamental homologada em
maio de 2018 no território brasileiro. Este documento destaca as dez competências gerais para a
Educação Básica5.
As Competências Gerais integram o capítulo introdutório da Base Nacional Comum
Curricular e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
essenciais para a vida no século 21. Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/wpcontent/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf>

A competência nº 5 da BNCC trata da Cultura Digital de modo que o/a estudante seja capaz
de compreender e utilizar em sua vida as tecnologias, de maneira crítica e significativa. Neste
sentido, o documento aponta que a escola pode contribuir para que estudantes sejam inseridos na
cultura digital por meio da utilização de softwares educacionais, dispositivos móveis, aplicativos,
ferramentas tecnológicas, entre outros.
O estudo do audiovisual, possibilita a utilização de diversas ferramentas tecnológicas
como uso de câmeras, softwares de edição de imagens e vozes, aplicativos de gravação, sites de
hospedagem de podcasts etc. A utilização das ferramentas ganha destaque quando se trabalha o
cinema na escola, desde sua produção, gravação e finalização.
Apreender o que os filmes dizem e o que cada espectador, ao ver o filme, quer dizer, talvez
seja a experiência educativa mais profunda que o cinema e as linguagens audiovisuais possam
proporcionar. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/11_
audiovisuais.pdf>

Nos últimos anos, o cinema vem sendo cada vez mais abordado no meio escolar e alguns
aspectos podem ter contribuído para isso, como o avanço da tecnologia e a implementação da Lei
nº.13006/2004, que contempla a obrigatoriedade de exibição de no mínimo 2 horas mensais de
filmes nacionais nas escolas públicas.
O estudo do cinema na escola torna-se relevante na medida em que estudantes passam a
ter o contato com a linguagem audiovisual, com elementos cinematográficos, com a sensibilização e
reflexão acerca da sociedade. No campo das Artes, o cinema destaca-se como manifestação artística
4
BNCC – documento normativo para todo o Brasil (escolas públicas e privadas) como referência para a
elaboração de currículos escolares.
5
Compreende-se Educação Básica no Brasil como: Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais)
e Ensino Médio.
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que utiliza a integração das áreas artísticas em sua produção como: artes visuais, dança, música e
teatro.
Por meio da linguagem do cinema, é possível ver tudo o que as imagens nos sugerem. No
momento da projeção, acontece sempre um jogo entre a objetividade das imagens e a
subjetividade das lembranças de cada um dos espectadores. É nesse jogo, nesse espaço que
é possível construir o sentido da narrativa que vemos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/profunc/11_audiovisuais.pdf>

Assim, a abordagem cinematográfica nas escolas pode ser rica no sentido de promover a
reflexão, a socialização, a investigação da relação imagem e som, ampliando olhares.
A BNCC tem dentro do componente curricular Arte, a unidade temática chamada Artes Integradas,
que visa aspectos que ampliam o conhecimento artístico de modo a privilegiar o hibridismo entre
as artes. Assim, inclui como um dos objetos de conhecimentos6 a serem desenvolvidos em Arte a
relação entre Arte e Tecnologia.

Figura 1 – Exemplo de Arte e Tecnologia na BNCC
Imagem elaborada pelas autoras

Desta maneira, dentro dos processos de criações artísticas, entre eles, o cinema, as
tecnologias, podem ser explorados, bem como os recursos digitais como fotografia, softwares,
gravadores, animações etc.
Ao refletir sobre cinema, a autora Santaella destaca que é necessário refletir acerca de
todos os elementos que resultam em experiências sensório-perceptivas para o receptor, ou seja,
para as pessoas que recebem a informação e, aponta em seu livro “Por que as comunicações e as
artes estão convergindo?” (p.12), que o significado de uma imagem pode ser reforçado pelo diálogo
e pela música que a acompanha, sons, ruídos, além de diferentes combinações como as habilidades
de roteiristas, figurinistas, fotógrafos, atores, entre outros. Desta forma, percebe-se a importância
da compreensão da linguagem audiovisual no intuito de compreender o hibridismo presente na
elaboração cinematográfica.
Cineclube, segundo o dicionário Michaelis, disponível em <https://michaelis.uol.com.br/
palavra/QjYO/cineclube/>, tem o significado de: “Entidade que reúne apreciadores de cinema, para
fins de estudo, debate ou lazer e onde se exibem filmes de interesse cultural.” Nesta perspectiva,
percebe-se que a junção de cine (cinema; sala de projeção) + clube (espaço de reuniões de caráter
6
Objetos de conhecimento são entendidos como: conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são
organizados em unidades temáticas. (BNCC, 2018, p.28)
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artístico, cultural, político, recreativo etc.) trata-se de um grupo de pessoas reunidas a fim de fruir e
conhecer cinema.
As produções artísticas cinematográficas tornam-se potentes nos cineclubes, vistos que as
pessoas ali presentes, praticam o compartilhamento de saberes, informações, ampliando seu universo
sensível, estético, enquanto leitor/receptor, socializando leituras e práticas cinematográficas, o que
contribui para a comunicação, acesso e disseminação de informações.
As habilidades presentes nos componentes curriculares da BNCC, destacam a importância
do desenvolvimento dos/das estudantes nas práticas socioemocionais (p.08), a fim de contribuir
para que resolvam demandas complexas em sua vida e exerçam a cidadania e o mundo do trabalho.
Assim, os cineclubes podem proporcionar espaços e tempos de aprendizagem de modo individual
e coletivo, permeando as relações socioemocionais, de modo que sejam significativas e relevantes
para a formação integral dos sujeitos da escola.
Em 2008, o governo federal iniciou um projeto piloto que se consolidou como Programa Mais
Educação, regulamentado pelo Decreto 7.083/10, com o objetivo de fomento à Educação Integral
nas escolas públicas brasileiras. Neste contexto, a jornada escolar foi ampliada para no mínimo 7
horas diárias e estudantes realizavam diversas atividades conforme aponta o documento:
... amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de
atividades optativas nos macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental;
esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção
da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza
e educação econômica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/expansao-da-redefederal/195-secretaria112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16689-saiba-maisprograma-mais-educacao>

Desta forma, as escolas com baixo IDEB7 e/ou localizadas em zonas de vulnerabilidade
social foram contempladas para participarem do Programa e as mesmas escolheram atividades que
foram desenvolvidas durante o ano letivo em contraturno, ou seja, atividades desenvolvidas após o
horário da grade curricular da base comum dos/as estudantes, ampliando o tempo de estudos.
As atividades encontravam-se dentro de seus macrocampos correspondentes, e, o cineclube,
estava presente no macrocampo chamado “Cultura e Artes”. O desenvolvimento das atividades
deveria estar relacionado às atividades já desenvolvidas na escola, no sentido de integralidade,
possibilitando aos/às estudantes, diferentes formas de se expressarem, permeando as linguagens e
demonstrando seus interesses, sentimentos e conquistas.
Nesta perspectiva de Educação Integral, aspectos deveriam ser considerados como: Qual
a compreensão que o corpo escolar tinha acerca de educação integral? Quais atividades e/ou
cursos que a escola já oferecia antes da implementação do programa? Quais recursos materiais
estavam disponíveis na escola? Possíveis parcerias entre as escolas? entre outros. Após estes
momentos de debate a escola deveria organizar um cronograma de trabalho para melhor atender
os/as estudantes, e para isso o caderno passo a passo do programa trouxe algumas sugestões como:
divisão de estudantes por ano/série, critérios para participação, responsáveis para acompanhar os/
7
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer
metas para a melhoria do ensino. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb#:~:text=Ideb%20
%C3%A9%20o%20%C3%8Dndice%20de,para%20a%20melhoria%20do%20ensino.>
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as estudantes em horário de almoço, recursos materiais etc.
O programa disponibilizou kits de materiais específicos correspondentes a cada atividade
dentro dos macrocampos que puderam ser adquiridos pelas escolas, conforme aponta o manual do
Programa Mais Educação (2011, p.10). O Macrocampo Cultura e Artes foi destinado ao incentivo de
produções artísticas e culturais, de maneira individual ou coletiva e o cineclube promoveu sessões
em grupo.
Cineclube - Produção e realização de sessões, desde a curadoria e divulgação (conteúdo
e forma), técnicas de operação dos equipamentos, implementação de debate. Noções
básicas sobre como distribuir o equipamento no espaço destinado a ele, sobre modelos
de sustentabilidade para a atividade de exibição não comercial e sobre direitos autorais e
patrimoniais, além de cultura cinematográfica – história do cinema, linguagem, cidadania
audiovisual. (SEB/MEC, Manual do Programa Mais Educação, 2011, p.20)

Os cineclubes contribuíram para que a linguagem cinematográfica fosse desenvolvida e
compreendida pelos/as estudantes. Os kits de materiais específicos para o desenvolvimento de
cineclubes nas escolas continham:

Figura 2 - Kit de materiais da atividade Cineclube – Programa Mais Educação
Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8143-c-manual-pdde2010-educacao-integral-pdf&Itemid=30192>

Assim, o cinema na escola por meio dos encontros de cineclubes, tornou-se relevante no
processo educacional, no sentido de despertar novos olhares e até mesmo potencialidades por
meio das diferentes leituras entre imagens e sons e entre o ato de conviver.
No ano de 2017, o governo federal lançou o Programa Novo Mais Educação, regido
pela Resolução FNDE8 nº 17/2017, como estratégia de melhoria no aprendizado no ensino
fundamental, ampliando desta forma, a jornada escolar dos/as estudantes entre cinco a quinze
horas semanais no turno e contraturno escolar.
Desta maneira, as atividades disponíveis para a escola, contavam novamente com
macrocampos e a Cultura e Artes estava inserida com a atividade de cineclube como uma das opções
de escolha. O Programa Novo Mais Educação encerrou as atividades em dezembro de 2019.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cineclubes como espaços de socialização contribuem para a formação de público,
auxiliando na difusão de obras cinematográficas, contribuindo para o desenvolvimento do senso
crítico de espectadores e na valorização do cinema enquanto arte.
Professores tem o importante papel como propositores no processo de ensino e
aprendizagem, buscando evidenciar aspectos cinematográficos a fim de ampliar o olhar de leitores
dos/as estudantes diante das sessões de exibição e debates, promovendo momentos de discussões
8
FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela execução de políticas
educacionais do MEC.
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e apreciações de obras cinematográficas, bem como ampliando o entendimento sobre a linguagem
audiovisual.
Os programas Mais Educação e Novo Mais Educação/MEC como fomento a Educação
Integral dos/as estudantes, promoveram espaços de diálogo e fruição sobre o cinema, bem como
proporcionaram a inserção de seu estudo no meio escolar.
Por fim, a BNCC alinha-se à concepção de que estudantes devem ser formados para agirem
na sociedade, aliando a teoria e prática, a complexidade diante de uma resolução de problemas,
a construção coletiva, que promove a autoavaliação, ampliando aspectos como argumentação,
pesquisa, oralidade, reflexão e atuação. Desta forma, cineclubes no meio escolar enriquecem o
aprendizado e ampliam saberes.
Anexo a este trabalho consta um trecho da entrevista com a professora Ruthnéia Rodrigues,
concedida como gravação de podcast para o Laboratório de Cinema e Educação (LabEducine) da
Universidade Estadual do Paraná campus de Curitiba II - FAP. Disponível em: https://www.instagram.
com/labeducine/
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ANEXO 1: TRECHO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA RUTHNÉIA RODRIGUES
Roberta: O nome da minha convidada é Ruthnéia Rodrigues, ela é formada em Licenciatura em teatro
pela Faculdade de Artes do Paraná, em Pedagogia pela Braz Cubas e Pós-graduada em Arte e educação
pela Faculdade Internacional de Curitiba. É atriz e produtora no Grupo Teatro Passageiro, bonequeira
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e professora da rede estadual de ensino do Estado do PR, atuou no Colégio Estadual Gottlieb Mueller,
localizado em Curitiba/PR, com a atividade de cineclube, e sobre isso, iremos conversar aqui hoje.
Olá professora Ruthnéia, em nome da Unespar agradeço a sua participação conosco de modo a
compartilhar suas experiências audiovisuais no meio escolar. Professora, como começou o seu interesse
pelo cinema, pelo audiovisual? Conte um pouco da sua história pra gente.
Ruthnéia: A minha experiência começa desde criança, o interesse por arte sempre foi muito presente.
Eu sempre fui uma criança inquieta que queria fazer dança, cantava, brincava de ser a atriz do cinema,
brincava de sala de aula, uma mistura, fazia muito artesanato. E essa mistura acabou vindo para a vida
adulta também.
Roberta: Gostaria que você comentasse conosco a realidade do Colégio que você aplicou a atividade de
cineclube dentro do Programa Mais Educação, o Colégio Estadual Gottlieb Mueller?
Ruthnéia: O colégio é bem localizado em Curitiba, fica no Carmo, de fácil acesso, próximo ao terminal,
a comunidade e os alunos são simples, a maioria da própria região, não há grandes problemas como
desrespeito aos professores, os alunos são bem tranquilos. O colégio dispõe de um amplo espaço, o que foi
muito proveitoso para o cineclube. Além de ter pátio, quadra de esporte, tem um auditório maravilhoso
com palco que quando eu vi meus olhos brilharam.
Roberta: Os estudantes eram de diversas séries (ensino fundamental e médio) ou havia uma série específica
que era desenvolvida a atividade? O grupo se reunia em qual contraturno, porque estamos falando de um
programa que permitia que os estudantes ficassem 7 h na escola, então após eles terem as disciplinas da
base comum eles tinham outras atividades? Como funcionava o dia a dia da escola?
Ruthnéia: os alunos faziam parte do ensino fundamental, de séries variadas, de idades diferentes que
trabalhavam com o cineclube. Era bacana essa diferença pois o mais novo trocava suas experiências com
os maiores. A escola se organizava muito bem, serviam o almoço para os alunos que iam ao contraturno
escolar, estudavam a base comum à tarde e de manhã faziam o cineclube.
Roberta: Como você iniciou esta jornada pedagógica do cineclube com esses estudantes? Quais as
metodologias que usou? Como professora, o que escolheu trazer pra eles e por quê?
Ruthnéia: Eu levei a ideia de Paulo Freire, a troca de experiências, de ideias, de perceber a realidade
deles. Iniciei com rodas de conversas, fizemos combinados, o que poderiam ou não fazer, inclusive trouxe
um fato histórico das batidas de Molière9 e contei pra eles, de onde elas surgiram (as batidas) e o que elas
significavam. Coloquei que isso seria uma regra dos nossos dias de aula de cineclube e que iríamos utilizar
por exemplo para pedir o silêncio, ou quando eu precisasse explicar algo eu iria falar dos sinais da batida
de Molière. No primeiro sinal todo mundo fica atento, no segundo vamos sentar, terceiro a professora vai
falar e ninguém fala. Ou até mesmo pra quando eles estivessem se apresentando, os demais e eu também
teríamos que ficar em silêncio pra respeitar aquele momento, tanto para apresentação com o teatro pois
trabalhamos muitos jogos de improvisação como também na hora das gravações. O legal é que às vezes
aparecia algum professor querendo dar um recado e os alunos estavam no processo de produção do que
eles iriam improvisar e gravar e então eu gritava o terceiro sinal, e, como uma mágica, todo mundo ficava
em silêncio. Os professores diziam nossa o que é isso? Que mágica é essa? (risos). Também fizemos muita
vivência de jogos teatrais para poder fazer as gravações, assistimos filmes (como de Charles Chaplin),
9
Bastão de Molière: vara que o contrarregra batia no piso do palco anunciando o início de um espetáculo teatral.
Originou-se no século XVII por Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière. Na atualidade o bastão foi substituído
por sinais sonoros no palco, indicando tanto o início de um espetáculo quanto o pedido de silêncio para a plateia, pois a
encenação iria começar.
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falamos sobre a teoria do cinema, a origem do cinema, como se desenvolveu o cinema mudo, o cinema
falado e assistimos outros filmes, como por exemplo O som do coração.
Roberta: Além do kit disponibilizado pelo Programa para as escolas que vieram do Ministério da Educação,
vocês tinham outros equipamentos na escola? Como trabalhavam (iam a outros espaços além da escola,
como faziam as produções audiovisuais)?
Ruthnéia: Tínhamos os materiais – projetor, computador, máquina fotográfica e mesmo assim eu acabava
levando os meus materiais – câmera, computador, e, as pessoas no colégio eram muito acolhedoras e
prestativas, quando precisávamos de qualquer tipo de material, o Marcelo por exemplo, estava sempre ali,
disponível. Sair do ambiente escolar pra gravar em outros locais eu não consegui, porque sair do ambiente
é uma dinâmica bem mais complexa, mas, mesmo assim conseguimos fazer aula de campo no museu do
boneco animado. Os alunos visitaram o museu, conheceram os diversos tipos de bonecos e depois isso
gerou gravação e confecção de bonecos. Mas exploramos muito o ambiente escolar. Tínhamos o auditório,
palco, que é um sonho porque nem todo colégio tem esta estrutura, mas além disso usávamos a quadra de
esportes, a lavanderia, enfim, a gente tinha liberdade de trabalhar dentro do espaço.
Roberta: Os/as estudantes então faziam produções audiovisuais. Como era feita a distribuição de tarefas?
Havia uma organização? Por exemplo, quem fazia o roteiro, filmagem, edição, fotografia, vocês se reuniam
para debates etc.? Como que as divisões de tarefas aconteciam?
Ruthnéia: Eles faziam parte de tudo, produções coletivas, trabalhávamos de diversas maneiras, tinham
aulas que eram pra produções, eu sentava com eles e decidíamos a cena que ficava, a sequência, quais seriam
cortadas, deixadas, no momento dos créditos eles se deduravam, diziam: ele fez tal coisa mas isso ele não
fez, não participou. Faziam um debate e resolviam quem tinha feito o quê, inclusive tem até o meu nome em
alguns créditos em alguns vídeos, porque eu não queria colocar e eles diziam: não professora, mas você fez
isso. Então eles resolviam e decidiam tudo juntos. Para criar os vídeos, fazíamos os jogos de improvisações,
partíamos dos jogos teatrais, às vezes eu lançava um tema, ou livre e dessas improvisações, o que eles mais
gostavam, organizávamos um roteiro para filmar. A gente também partia de gênero dramático, pesquisa
do drama, comédia e claro que eles sempre preferiam a comédia. Então tem muitos vídeos que partiram
da necessidade deles de trazer o cômico. Partíamos também da escrita do roteiro, aulas que pegávamos
só pra escrever, individualmente ou em grupo e depois escolhíamos quais roteiros iríamos usar ou a gente
mesclava partes dos roteiros.
Roberta: Quais foram os resultados ao final do ano letivo? Você considerou relevante a aplicabilidade do
Programa Mais Educação no Colégio Estadual Gottlieb Mueller em Curitiba? Como foi a sua visão como
professora desse processo?
Ruthnéia: Eu acho que se eu tivesse que mensurar em nota seria 1.000 porque eles evoluíram como ‘pessoas’.
Brigas que no início tinham por bobagem, acabaram percebendo e mudando, acabaram se respeitando mais,
se tornando mais responsáveis, porque tinham medo de não poder mais participar do projeto e nas tarefas
das disciplinas da base comum passaram a levar mais a sério, diziam: eu amo o projeto. Era uma relação
de amor mesmo e esse amor fazia com que eles acabassem levando pra vida também. Trabalhamos com
liberdade de poder explorar o espaço, liberdade de eles saírem e gravarem sozinhos... A gente sempre fala
do artista que está lá em Hollywood, nas grandes redes de televisão, ou pintores de grandes galerias, mas há
tanto artista bom no nosso país, às vezes do ladinho da nossa casa, na nossa escola e não valorizamos isso.
Enquanto professora eu sou muito bairrista, até estou no momento gravando aulas on-line e tento trazer
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nas gravações o artista mais próximo que muitas vezes os alunos não conhecem... ‘o que era muito mágico
era quando a gente colocava o resultado das produções deles na tela’. As primeiras vezes que eles se viram
nas telas eles só ficavam rindo, não falavam. Eu acho que tinha a questão de se ver na tela, sendo capaz de
realizar aquilo, orgulho e não sabiam nem expressar, então através do riso eles liberaram este sentimento.
Nas próximas vezes, que assistimos outras produções deles, já criticavam: Ah não, você falou muito baixo...
Ah, eu deveria ter falado desse jeito... Ah olha só, você olhou pra câmera! Já estavam com o senso crítico
do que podiam ter melhorado, então pra mim, falar do cineclube do Gott é a realização de um sonho,
porque independente da qualidade (há vídeos que não estão bem executados) mas há amor, verdade,
vontade de fazer e eles tiveram muita verdade (eu estou aqui quase chorando, me segurando, porque a
verdade que eu encontrei naquela galerinha até no trabalho profissional às vezes você não encontra), nem
todo artista tem essa verdade e eles faziam com tanta verdade que me dá vontade de ter a máquina do
tempo só pra voltar um pouquinho, ficar quinze minutinhos mais vivenciando isso de novo. É maravilhoso!
ANEXO 2: IMAGENS DO ARQUIVO PESSOAL DA PROFESSORA RUTHNÉIA RODRIGUES
Colégio Estadual Gottlieb Mueller – Curitiba/PR
Programa Mais Educação – Atividade Cineclube / Ano 2015-2016
Home page: https://www.facebook.com/ColegioEstadualGottliebMueller/

Figura 2: Fotograma - Cartas para ler daqui
10 anos
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=8mOGhMpx2a4&feature=youtu.be

Figura 4: Fotograma – A dengue
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=Z3T7woc8f7w&feature=youtu.be

Figura 3: Fotograma – Cartas para ler daqui
10 anos
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=8mOGhMpx2a4&feature=youtu.be

Figura 5: Fotograma – A dengue
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=Z3T7woc8f7w&feature=youtu.be
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Figura 7: Fotograma - Jornal desinformados
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=eldA3jMXWHU&feature=youtu.be
Figura 6: Fotograma - Jornal desinformados
Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=eldA3jMXWHU&feature=youtu.be
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ESTUDO DE UM PROCESSO EXPERIMENTAL: FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PELO CINEMA
Márcia Regina Galvan Campos1
Marcos Henrique Camargo2

RESUMO: a presente pesquisa propõe a elaboração, a implementação e o estudo de processo experimental, com educadores, de modo on-line, para formação pedagógica para o trabalho com o
cinema, a partir da produção de pequenos filmes, após a aproximação, o envolvimento e a sensibilização das etapas de uma produção cinematográfica. Inspiro-me na proposta lançada na obra “Hipótese-cinema”, de Alain Bergala, que trata do cinema como experiência de criação. No que se refere
à mensuração dos dados, objetivo mapear os conhecimentos iniciais sobre criações e produções
audiovisuais dos professores, a partir de uma atividade inicial de produção, bem como, ao final do
processo, nova produção, comparando-as, analisando as descobertas e os ganhos obtidos.
Palavras-chave: Processo experimental; Formação de professores; Cinema; Audiovisual; Conhecimento estético.

RESUMEN: esta investigación propone la elaboración, implementación y estudio de un proceso experimental, con educadores, en línea, de formación pedagógica para trabajar con el cine, a partir de
la producción de cortometrajes, luego de la aproximación, involucramiento y conocimiento de las
etapas de una producción cinematográfica. Me inspira la propuesta lanzada en la obra “Hypótese-cinema”, de Alain Bergala, que trata del cine como experiencia de creación. En cuanto a la medición
de datos, me propongo mapear los conocimientos iniciales sobre las creaciones y producciones audiovisuales del profesorado, desde una actividad de producción inicial, así como, al final del proceso, la nueva producción, comparándolas, analizando los hallazgos y las ganancias obtenidas.
Palabras clave: Proceso experimental; Formación de profesores; Cine; Audiovisual. Conocimientos
estéticos.

INTRODUÇÃO
Este artigo origina-se dos muitos questionamentos desta pesquisadora, ao longo de 15
(quinze) anos de trabalhos com cinema e educação, em ambiente escolar e na Secretaria de Estado de Educação – Seed/PR, mais especificamente no Portal Dia a Dia Educação, do Governo do
Estado do Paraná,(www.diaadiaeducacao.pr.gov.br3), espaço on-line, que ofereceu suporte digital e
pedagógico quando da necessidade e desejo dos professores de compartilhar objetos educacionais
com os seus alunos.
Para que tivessem condições de levar sons, imagens e cinestesia para a sala de aula, foram
1
Mestranda em Cinema e Educação, do Mestrado Profissional em Artes, linha Processos Criativos, da
UNESPAR/FAP, Campus Curitiba II. E-mail: marciagalvan828@gmail.com
2
Orientador da referida dissertação, Prof.º Dr.º Marcos Henrique Camargo.
3
O Portal Dia a Dia Educação é uma ferramenta tecnológica integrada ao site institucional da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). Lançado em 2004 e reestruturado em 2011, essa ferramenta tem o
intuito de disponibilizar serviços, informações, recursos didáticos ede apoio para toda a comunidade escolar.
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disponibilizadas, nas escolas da rede estadual de ensino, pela Seed/PR, cerca de 22 mil TVs, 29
polegadas, tela plana, que possuíam entradas para dispositivos USB, o que permitiu disponibilizar
arquivos nos formatos mp3, jpg, mpeg ou avi. Apesar de os equipamentos, atualmente, estarem
bastante obsoletos, ainda são um dos recursos mais utilizados pelos professores em sala de aula.
Ancorada ao Portal Dia a Dia Educação, em 2007 foi criada a Página de Cinema, (www.cinema.
seed.pr.gov.br)4 experiência pedagógica da qual fez parte esta pesquisadora. Para que a aplicabilidade desse projeto fosse possível, foram realizadas, com os educadores, formações continuadas,
aproximando-os, principalmente, da linguagem cinematográfica, da história do cinema mundial e do
cinema brasileiro, bem como de todas as etapas que compõem uma produção audiovisual, conhecimentos que auxiliaram a gerar discussões, reflexões e aprendizagens a respeito de conteúdos
pedagógicos e artísticos relativos ao cinema e ao audiovisual (PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO,
2008). Tais formações se deram em poucas escolas, infelizmente, pelo conservadorismo pedagógico vigente, por falta de investimentos públicos e vontade política.
Nos últimos anos, e com o crescimento do trabalho com o cinema e as demais mídias
cineaudiovisuais na educação, percebi que era mais do que necessário retomar este projeto, agora
na academia, para estudar um processo eficiente e eficaz, juntamente com a formação continuada
de professores, que viesse ao encontro do desejo, de todos nós, educadores e arte-educadores,
de que o cinemae, as outras mídias cineaudiovisuais encontrassem seu nicho pedagógico nas instituições escolares, levando consigo a transformação e o conhecimento que as linguagens híbridas
da cineaudiovisualidade são capazes de estimular: a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição e a reflexão. Devido à onipresença de imagens, sons, movimentos e tatilidade em nosso mundo
atual,a arte se torna estratégia pedagógica fundamental. “A aprendizagem de arte precisa alcançar
a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores” (BNCC, 2018, p. 191).

O Cinema na Educação
Parte fundamental para o desenvolvimento do “sensível” neste estudo, o cinema enquanto
arte é capaz de gerar experiências e subjetividades, pois denota um trajeto histórico, traçado por
pessoas e filmes, que evidencia transformações no seu modo de produção, assim como na maneira
como nos relacionamos como sujeitos históricos. Arte com características próprias, maleáveis em
suas formas, em sua plasticidade e sensibilidade, saborear um filme pode ser uma experiência por
inteiro, sem necessidade de justificativas. Podemos dizer que o cinema não é somente um meio,
mas partidas e chegadas: é a própria experiência.
É fundamental salientar que, no Brasil, o interesse e o início da prática com o cinema na
escola aparecem nos anos 1920, com maior disseminação nos anos 1980, com grande presença a
partir dos anos 1990 (FRANCO, 2010, p. 10).
Atualmente, o barateamento dos custos e a disponibilidade dos equipamentos audiovisuais
permitiram a disseminação de recursos próprios das novas tecnologias. Os filmes/audiovisuais pas4
Página criada como subsídio, aos professores da Rede Pública de Ensino, do Paraná, para o
do trabalho pedagógico em ambiente escolar.

desenvolvimento
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sam a contar com uma grande facilitação no seu uso. Com a presença de recursos de filmagens,
montagens e até trucagens em celulares comuns, por exemplo, a utilização dos vídeos no cotidiano
aumentou significativamente, porém com encaminhamentos e orientações elementares e superficiais, pois segundo Carmo (2003),
(...) o uso do cinema na escola exige uma discussão de caráter filosófico: as relações entre
cinema e educação, assim como uma discussão de caráter pragmático: o uso do cinema
no processo de ensino e aprendizagem na rotina escolar. (p. 19).

Desse modo, é urgente o desenvolvimento de uma aprendizagem do cinema na escola, por
professores e alunos, com o intuito de adquirir a competência de leitura de “imagens” em movimento; refletir e discutir sobre suas características e modos de cognição. Na atualidade, a imagem
em movimento, nas suas várias vertentes, povoa o cotidiano de todos nós e, particularmente, dos
jovens, tornando-se praticamente inconcebível que o educador, espectador atual, não saiba ler e
compor textos na linguagem das imagens em movimento. A aproximação crítica com o cinema se dá
quando o espectador consegue questionar os elementos constitutivos das produções audiovisuais,
de modo que seja possível interrogar-se sobre informações e significados contidos nas composições das imagens, sons e movimentos exibidos.
Outra questão, de igual importância, é o fato de que o cinema traz uma aproximação estética, revelando janelas para descobrir um mundo inesgotável, ávido por transformações e de memórias para projetar futuros: “Um mundo inclusivo, sensível, atento à produção de subjetividade e à
criação de laços, para além das redes” (FRESQUET, 2017, p. 9).
Nas últimas décadas, observou-se o aumento de exibições de filmes, dos mais variados gêneros e temas, nas escolas públicas brasileiras. Entretanto, a parcela de professores que conhece uma
filmografia mais diversificada, principalmente no que se refere ao cinema brasileiro, equivale a uma
pequena parte da população das grandes cidades, que frequenta os cinemas de rua, por exemplo,
voltados para uma programação independente, mais autoral. Poucos são os educadores com esse
perfil ou, talvez, por serem apaixonados pelo assunto, buscaram conhecimento por conta própria,
pois desde o Ensino Básico até o Ensino Superior, a educação formal ainda não reconhece o cinema
como arte e cultura, muito menos como uma linguagem híbrida, capaz de comunicar conhecimentos de interesse geral da sociedade.
Além das considerações acima, outro fator de suma importância, nos dias de hoje, se apresenta no modo como o uso do cinema está acontecendo no espaço escolar. A prática mais corriqueira é que o conteúdo de um filme ou de um audiovisual tão somente serve para ilustrar um
tema, havendo, ainda, uma visão simplista dos recursos audiovisuais, utilizados com o intuito de
tornar as aulas “divertidas”. Tal perspectiva é equivocada e redutora. Sem dúvida, podem ilustrar
um conteúdo, proporcionando um novo ritmo à aula apresentada, mas sem as devidas abordagens,
semióticas e estéticas, bem como um prévio planejamento e contextualização do que se deseja trabalhar, esses efeitos não são duradouros e podem mesmo comprometer a rica experiência com o
cinema e o audiovisual.
Como principal referencial teórico deste estudo está a obra “Hipótese-cinema”, de Alain
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Bergala. O texto traz, como diferencial, quando comparado a outras obras sobre o assunto,a trajetória profissional do autor, que trabalhou na área do cinema como crítico, professor e realizador,
por mais de 30 anos, transpondo, para a educação, suas reflexões:
Considero uma sorte, muito rara na vida, receber a proposta de colocar em prática as
ideias surgidas em mais de vinte anos de reflexão de experiências e de trocas numa
área tão ingrata quanto a da pedagogia, em que todo mundo sempre recomeça do zero,
e em que ganhos da experiência se capitalizam, em geral, muito pouco, sobretudo num
campo minoritário como odo cinema. (2009, p. 9).

O conteúdo de sua obra é ainda mais interessante porque discorre sobre pedagogia e estética, ao mesmo tempo, sendo um dos poucos livros que realizam essa abordagem diferenciada. O
autor criou sua hipótese justamente porque teve um longo percurso na reflexão estética, incluindo
a participação na redação da revista Cahiers du Cinéma. O que Bergala indica não é a educação do/
pelo cinema, mas o que chama de “transmissão do cinema” – que poderíamos chamar também de
“experiência do cinema”. Assim, é essa hipótese que tomamos como referência para sinalizar nossas práticas de cinema e audiovisual como geradoras de experiências e subjetividades.
O autor recebeu de Jack Lang, Ministro de Educação da França, a missão de realizar a implantação de um projeto denominado “Mission”, de educação artística e ação cultural, na educação
nacional, de desenvolvimento das artes e da cultura na escola. A proposta, desenvolvida por ele nas
escolas francesas, permitiu que o cinema tivesse uma marca diferenciada: “pela primeiravez, assumiu nada menos que o lugar da arte” (FRESQUET, 2017, p. 43).
A autora aponta, ainda, que “as artes provocam, atravessam, desestabilizam as certezas da
educação” apresentando, ao educador, maneiras objetivas e eficazes de trabalhar com o cinema e
o audiovisual no espaço escolar, descobrindo e permitindo que a arte seja observada e inserida
como um “elemento perturbador dentro da instituição”, mostrando-se como matéria-prima para a
criação de significados, numa troca poética de experiências intelectuais e sensíveis: “No gesto de
habitar os espaços educativos com arte, se imprime enorme responsabilidade na reinvenção de si
mesmo e do mundo com o outro”. (p. 9).
Na mesma linha, COHN (2013) aponta que a arte deve ser introduzida, na escola, como algo
diferenciado, que rompa com as normas instituídas. Propor aulas como oficinas de projetos artísticos, nas quais a experiência do “fazer” e o contato com o artista são fundamentais, “constituindo um
espaço de respiração estética e um encontro com a alteridade”. (p. 28).
Alain Bergala (2008) acredita que toda forma de fechamento na lógica disciplinar reduz o
alcance simbólico e disruptivo da arte e a sua potência de revelação, observando-se que “é necessário criar as condições para que seja possível ensinar sem formatar, sem simplificar, nem reduzir a
tensão que fazer arte produz na escola”. (p. 48).
O autor nos diz que a pedagogia da criação tem início antes mesmo da passagem ao ato (de
filmar), desde as primeiras aproximações com o filme/audiovisual. Em condição escolar, “o objetivo
primeiro da realização não é o filme realizado como objeto-filme, como produto”, mas a experiên-
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cia insubstituível de um ato, mesmo modesto, de criação” (p. 173). O que realmente importa é o
engajamento, a coerência com que conduzem o processo, o fato de fazer escolhas e as submeter
à prova da realidade da filmagem e da montagem. Só pondo a “mão na massa” é que haverá o desenvolvimento de uma experiência real, que se aprenderá, de fato, certas questões, de suma importância, por outras vias que não a do ensino teórico clássico. Essencial é que o realizador, neste
caso, o docente, não seja privado de se tornar um “sujeito” que sente e pensa sua própria prática,
seja respeitado enquanto sujeito do gesto de criação, por menor e mais simples que possa parecer
sua participação, “o que julgamos quando se realiza um filme em situação didática: o objeto ou o
processo?” (p. 184).
Estudo de Processo Experimental: objetivos e etapas
Por meio da criação e realização de produções audiovisuais, durante e após a proposição de
um processo de aproximação e sensibilização da história, linguagem e etapas de produções audiovisuais, experimental para o trabalho pedagógico com o cinema, com educadores, este estudo pretende verificar se o envolvimento dos professores no processo que será implementado, um curso
de formação, assim como as experiências de criação desenvolvidas por eles, contribuirá para a sua
formação crítica e artística, levando-os a compreender e a “sentir” a experiência única que a fruição estética pode proporcionar, instigando-os a não mais assistirem a filmes e audiovisuais como
espectadores comuns, que acompanham o desenrolar de uma história, simplesmente, mas como
reconhecedores das escolhas de um diretor(a) e de toda uma equipe, para contar essa história,
“saboreando” cada plano, cada cena, cada objeto em quadro, deixando-se afetar pelos sentimentos
e pelas sensações que despertam.
O curso “Formação de Professores para o Trabalho com o Cinema/Audiovisual” nasceu tendo como público-alvo professores (multidisciplinares) e licenciandos de Artes. A referida
formação para o audiovisual perfaz uma carga horária de 32 horas (início em 05/08 e término em
16/12/2021), com aulas específicas distribuídas conforme cronograma a seguir:
Imagem 1 - Cronograma “Formação de Professores para o Trabalho com o Cinema”
DATA

HORÁRIO

CONTEÚDO

Professor(a)

05/08 – 1.ª aula

19h às 21h

História do Cinema Mundial/Nacional.

Oda  Rodrigues

19/08 – 2.ª aula

19h às 21h

Estética: a ciência do sensível

Prof.º Dr. Marcos Camargo

02/09 – 3.ª aula

19h às 21h

Linguagem  

Oda  Rodrigues

cinematográfica
16/09 – 4.ª aula

19h às 21h

Elaboração de  

Diana Moro

Roteiros
30/09 – 5.ª aula

19h às 21h

07/10

19h às 21h

Direção

Estevan Silveira

Exibição do filme “Cine drive-in: estrelas sob o céu”, de Claúdio Moraes

Claudio Moraes

seguida de bate-papo com o realizador.
14/10 – 6.ª aula

19h às 21h

Filmagem (Fotografia e Arte)

Manu Fuzzaro
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28/10 – 7.ª aula

19h às 21h

Produção

Márcia  Galvan / Oda Rodrigues

11/11 – 8.ª aula

19h às  21h

Pós-produção (edição e montagem)

Vik Von Holleben

25/11 – 9.ª aula

19h às  20h  

2.ª Produção orientada

Márcia  Galvan

26/11 a 08/12 - 10ª
aula

(suporte  
produção)

6h (26/11  

19h

02/12,  

às 20h  (suporte  

07/12)
09/12 – 11.ª aula

2.ª Produção orientada

Márcia Galvan

produção)
19h às 21h  

Dúvidas/orientações

Márcia  Galvan

- Exibição/discussão dos filmes realizados pelos grupos.

Exibição  filmes

(suporte produção)

16/12 – 12.ª aula

19h às 21h

- Encerramento.

Fonte: https://classroom.google.com/c/MzU2MTE5MTQ3MDk4

Para o início deste processo foi criado, na plataforma Google for Education, já conhecida pelos professores-cursistas, o referido curso, pensando na inserção dos conteúdos e demais
materiais trabalhados pelos professores-convidados, bem como materiais didáticos e de formação
indicados, os quais poderiam ser usados/modificados pelos cursistas e trabalhados em sala de aula,
assim como as produções audiovisuais realizadas por estes, como parte da formação proposta.

Imagem 2: Plataforma para Curso Formação de Educadores para o Trabaho com o Cinema

Fonte: https://classroom.google.com/c/MzU2MTE5MTQ3MDk4

Mensuração dos Dados
Inicialmente, foi proposto o preenchimento de um formulário, composto por perguntas
abertas e outras fechadas, com o intuito de observar os conhecimentos prévios, sobre audiovisual,
dos professores inscritos na Formação, como mostra a imagem a seguir:
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Imagem 3: Pesquisa inicial

Fonte: https://classroom.google.com/c/MzU2MTE5MTQ3MDk4/a/MzU2MTIyNDQ0MzQw/submissions/by-status/and-sort-name/all

- 75% dos educadores não teve contato com técnicas audiovisuais em sua formação acadêmica;
- 50% das escolas mapeadas não contemplam o trabalho com o cinema/audiovisual em suas
propostas pedagógicas;
100% dos educadores afirmam ter necessidade de formação para o trabalho com o
cinema/audiovisual em sala de aula.
Após, foi solicitada a primeira experiência em vídeo aos cursistas, para que fossem percebidos os “Primeiros Olhares” relativos aos conhecimentos sobre o cinema/audiovisual, antes que se
iniciassem as aulas propriamente ditas, ou seja, o processo intensivo de aproximação, reconhecimento e sensibilização, conhecendo as histórias do cinema, mundial e brasileira, leitura de imagens,
sintaxe da linguagem cinematográfica e audiovisual, etapas de uma produção de cinema/vídeo.
Para isso, foi proposto o exercício a seguir:

Olá pessoal. Para pensarem sobre a primeira experiência audiovisual proposta, assistam aos
vídeos indicados (anexos). Após, observem os requisitos exigidos para a produção: a) o filme
deve ter uma única tomada de uma ação cotidiana; b) um único plano, c) utilizar a câmera parada, sem nenhum tipo de movimento no decorrer de 1 minuto, d) a câmera deve ser apoiada
em uma superfície plana ou colocada num tripé, e) não realizar edição ou montagem. Observações: trabalho individual. (Disponível em: https://classroom.google.com/w/MzU2MTE5MTQ3MDk4/t/all . Acessado em: 28 out. 2021).

Para este primeiro contato, utilizou-se a concepção do Minuto Lumière, de Bergala, a qual
envolve, basicamente, três gestos fundamentais: a) A escolha: o que se quer filmar? Pessoas, gestos,
sons, cores, luzes? b) A disposição: o posicionamento das coisas em relação umas às outras: onde
coloco a minha câmera para captar esses elementos que escolhi filmar? De que forma disponho
esses elementos diante da câmera para que sejam mais significativos, o que incluo ou deixo de fora
do quadro? E c) O ataque: refere-se a agir, determinar o momento preciso para iniciar um minuto
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de filmagem. Qual é o momento para acionar o botão de gravação?
Rodar um plano é colocar-se no coração do ato cinematográfico, descobrir que toda a potência do cinema está no ato bruto de captar um minuto do mundo; é compreender, sobretudo
que o mundo sempre nos surpreende, jamais corresponde completamente ao que esperamos ou prevemos, que ele tem frequentemente mais imaginação do que aquele que filma [...]
O ato aparentemente minúsculo de rodar um plano envolve não só a maravilhosa humildade
que foi a dos irmãos Lumière, mas também a sacralidade que uma criança ou adolescente
empresta a uma primeira vez levada a sério, tomada como uma experiência inaugural decisiva. (BERGALA, 2008, p. 47).

Considerações Finais
A primeira experiência, denominada “Primeiros Olhares”, foi bastante satisfatória, com resultados esperados e, outros, surpreendentes. Esperados porque, como mostraram os resultados
da Pesquisa Inicial, realizada via formulário, a maioria dos cursistas não teve contato com técnicas
audiovisuais básicas em sua formação, nem realizou cursos elementares ou mais avançados sobre
o tema, demonstrando, apesar das indicações e exemplos postados para a realização do exercício,
pouco ou nenhum conhecimento de roteiro, iluminação, posicionamento/movimento de câmera ou
enquadramento, escolhas fundamentais para que toda história seja contada.
Excelentes resultados também foram observados, como o vídeo de um professor de Biologia, da Rede Pública do Estado do Paraná, de título “Janela”, que compreendeu a essência do exercício proposto, nos seus mínimos detalhes, e gravou a rua em frente ao seu apartamento, em um dia
de chuva, da sua janela: enquadramento, luz, movimento de câmera, roteiro e fotografia maravilhosos, de uma sensibilidade marcante, deixando que o cinema expresse e realize sua principal função:
emocionar!

Imagem 4: Minuto Lumière – “Janela”

Fonte: https://drive.google.com/drive/folders/1KH7TlPwiw_HicZPz7rIClU6XunQgGpJl
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O CINEMA DE ANIMAÇÃO E A TAXONOMIA DE BLOOM COMO FORMA PARA INSERÇÃO
DO AUDIOVISUAL NO CONTEXTO ESCOLAR
Marcia Maria Alves 1

RESUMO: O uso de recursos audiovisuais se tornou comum e exigência nas práticas pedagógicas
em todos os níveis de aprendizagem mas, ainda existem muitas dúvidas sobre sua posição nas salas
de aula, o que gera uma atuação apenas lúdica e coadjuvante desse material. Neste contexto, este
artigo propõe o estudo do cinema de animação brasileiro como eixo para a integração interdisciplinar
e investiga sua inserção no currículo escolar. Para isso, estuda os currículos, a Taxonomia de Bloom
Revisada (BLOOM, 1956; Anderson et al., 2001), as potencialidades do cinema de animação na
educação e a animação nacional que a cada dia ganha mais espaço com séries, curtas e longas.
Como resultado obteve-se uma proposta de estrutura para escolha e planejamento do cinema
de animação no ambiente escolar fundamentada na Taxonomia de Bloom, levando em conta seus
diversos níveis: da compreensão de um conteúdo até a formação do senso crítico e reflexivo, e um
exemplo de aplicação. Podendo ser utilizada para outras obras audiovisuais e para o cinema. Por
fim, este estudo pode auxiliar professores em suas práticas multimídia, formar audiência para a
produção nacional e contribuir com a disseminação da cultura.
PALAVRAS-CHAVE: Animação; Taxonomia de Bloom; conteúdo.
Introdução:
Materiais audiovisuais estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar e seu uso no
atual contexto foi intensificado devido a pandemia de COVID 19, onde a escola teve que migrar
para o mundo digital utilizando ferramentas e mídias interativas. No entanto, a tecnologia já estava
presente antes da pandemia nas salas de aula, muitas vezes limitada a certas ocasiões especiais
em laboratórios de informática ou no uso de diferentes mídias e artefatos audiovisuais, objetos de
aprendizagem, filmes e animações.
Para delinear melhor o cenário atual, juntamente com as tecnologias, vieram pesquisas intensas
sobre o uso desses artefatos em sala de aula e inúmeras experiências traçadas por professores e
estudantes acerca de como aplicar esses recursos para ampliar o aprendizado. Metodologias ativas,
aprendizado por problema, por projeto, aprendizado significativo e tantos outros nomes e teorias
somam-se aos estudos que visam associar a prática à teoria e tornar o estudante ativo em sua
experiência de aprendizado mediada pelas tecnologias. Melhorar engajamento, ampliar autonomia
e gerar aprendizados relevantes, críticos e reflexivos é a missão da maioria dos currículos escolares
atuais e, para isso, contam com o auxílio da tecnologia como parte do cotidiano escolar.
Diante desse desafio questiona-se: Qual é a posição do audiovisual no contexto escolar? E
como trabalhar melhor esses produtos midiáticos dentro da sala de aula? Esses questionamentos
podem se tornar muito amplos devido aos inúmeros produtos audiovisuais que atualmente
adentram as escolas, portanto, esse artigo visa estudar as animações ou desenhos animados dentro
1
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do cotidiano escolar. O desenho animado sempre foi pautado como entretenimento destinado para
as crianças, tendo uma atuação lúdica e coadjuvante nas salas de aula, ainda mais quando se fala de
produções nacionais. Por isso, falas como as de Duarte (2007. p. 71) sobre o cinema na escola ainda
são reais em nosso cotidiano:
“Imersos numa cultura que vê a produção audiovisual como espetáculo de diversão, a maioria
de nós, professores, faz uso dos filmes apenas como recurso didático de segunda ordem, ou
seja, para “ilustrar”, de forma lúdica e atraente, o saber que acreditamos estar contido em
fontes mais confiáveis”.

Neste contexto, este artigo tem como pergunta principal de pesquisa: Como inserir o
audiovisual, mas especificamente, a animação brasileira como parte do processo pedagógico nas
escolas de ensino fundamental? Como hipótese tem-se a utilização da animação tal qual um texto
literário, que também traz uma história e, assim como a literatura, apresenta uma linguagem e atua
como retrato cultural de um determinado contexto social. Para sustentar esse argumento recorreuse a pergunta realizada também por Duarte (2007. p. 19):
“... por que o desconhecimento de obras e autores importantes da literatura é visto como um
grave problema a ser enfrentado pelos meios educacionais, enquanto o fato de a maioria dos
brasileiros ignorar a existência de incontáveis obras da nossa cinematografia (algumas delas
incluídas entre as melhores do mundo) é tratado como algo totalmente irrelevante (mesmo
nós, professores, muitas vezes desmerecemos essa produção)”.

Para tentar adentrar nessa questão e analisar melhor as animações no contexto escolar
recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica narrativa e não sistemática sobre possíveis teorias e
formas de organização escolar que pudessem nortear esse primeiro levantamento em busca de
articular uma possível forma de melhor inserir os conteúdos animados. Neste sentido, optou-se por
pesquisar a animação e a animação brasileira e optou-se pela utilização da Taxonomia de Bloom
Revisada proposta por Anderson et al. (2001) que, neste texto, foi a base teórica para um possível
planejamento de inserção do audiovisual no cotidiano escolar.
Cinema de Animação e a escola
A animação para Lowe e Schnotz (in LOWE et al., 2008) pode ser definida como uma
representação pictórica que apresenta variações em um determinado período do tempo ou como
uma ilusão de ótica. A animação pode constituir uma linguagem, como uma mídia de comunicação
(THOMAZ E JOHNSTON, 1995) ou ainda, pode ser considerada uma forma de arte (BARBOSA
JUNIOR, 2005).
A animação como suporte e linguagem para o aprendizado, conforme Lowe et al., (2008), tem
como principais potencialidades a possibilidade de ser capacitadora e facilitadora do entendimento
de conteúdos complexos (LOWE, et al., 2008). Conteúdos complexos são aqui definidos como
aqueles compostos de muitas conexões ou de abstração, a animação é capaz de mostrar coisas
invisíveis ou que comportam emoções complexas, gerar empatia, mostrar procedimentos, etapas,
apresentar narrativas e histórias.
Ainda como facilitadora da compreensão dos conteúdos escolares, os estudos de Richard
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Mayer (2007) com o conceito de Multimedia Learning, colocam a animação como forma de facilitar
os processos cognitivos por meio do aprendizado em multimídia e trabalha com a linguagem verbal,
visual e sonora e com a configuração do duplo canal por meio de regras e premissas para facilitar o
processamento cognitivo das informações.
Para além das questões cognitivas tem-se as questões sociais e mercadológicas que
envolvem a animação. O mercado da animação está em crescimento (NYKO, ZENDRON, 2019) com
produções nacionais e parcerias internacionais para a produção de curtas, séries e longa metragens,
o que aumenta a produção desses produtos e sua visibilidade no mercado. Essa indústria gerada
em torno da animação a coloca em circuitos de distribuição públicos e privados e como economia
criativa esse produto alcança o status de movimentar não só a cultura mas também a economia dos
países que a desenvolvem. Esse aumento já permitiu que uma geração de crianças e adolescentes
tenham contato com animações não só estrangeiras mas nacionais e que crescem atualmente com
a possibilidade de assistirem produções brasileiras.
Devido a esse crescimento da indústria brasileira, como política pública para o
desenvolvimento da áreas foi criada a Lei da TV paga: 12.485/11 que demanda a obrigatoriedade
de produções brasileiras e independentes na grade da programação semanal das emissoras o que
causou impactos positivos mas que precisam de mais ações para o estabelecimento da indústria
brasileira de animação (in ANIMAÇÃO, 2018. p. 364). No entanto, conforme Galvão (in ANIMAÇÃO,
2018. p. 15) ainda “são raros os livros sobre animação brasileira” e, também, ainda em evolução as
pesquisas e a crítica sobre a área.
Como afirma Moreno (in ANIMAÇÃO, 2018. p. 329) a animação brasileira começa a se definir
em 1917 com o filme “O Kaiser” do animador Seth, apesar dessa animação ter se perdido, foi a partir
daí que começou aflorar o interesse pela técnica, mas ainda muito pequeno frente a indústria norte
americana. Após os anos 70 iniciou-se um maior interesse mas ainda sem pesquisa na área, com
produções independentes e participação em festivais.
Atualmente, as produções brasileiras tem se intensificado, conforme apresenta Queiroz et
al. (2021. p. 20):
“Mais recentemente, várias produções brasileiras de destacaram, como “Vida Maria”, “Morte
e vida Severina”, “Peixonauta”, “Uma história de amor e fúria”, “O menino e o mundo” (indicado
ao Oscar de melhor animação em 2016), “Irmão do Jorel”, dentre outros. São produtos
genuinamente brasileiros que, apesar de usarem técnicas da animação mundial, têm um
caráter regional e uma identidade própria”.

Portanto, a indústria brasileira vem se estabelecendo e junto desse processo vem criando
sua identidade e seu papel social como produto cultural. Conforme Silva (in ANIMAÇÃO, 2018. p.
13):
“O conteúdo de animação, por sua habilidade em dialogar com a infância, desempenha um
papel essencial na construção de referenciais identitários, atuando na dimensão simbólica da
cultura e, ainda, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade do setor audiovisual
como um todo, pois oferta às novas gerações conteúdos audiovisuais ricos e diversificados,
assim como personagens e produtos de alto valor”.

Ainda conforme o autor acima citado, a animação brasileira carrega as histórias nacionais no
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cinema e na televisão mas, também em outros suportes com capacidade de alavancar a produção
de produtos trasmidiáticos como os games e os produtos interativos. Neste sentido, a animação
brasileira inserida no contexto escolar, não só seria capaz de abarcar as questões de facilitar,
capacitar e atender a diferentes formas de aprendizado como também ela pode assumir-se como
uma maneira de divulgação e disseminação da cultura nacional.
Outra função que o cinema em geral e o cinema de animação assume como um papel típico
seria o de socialização. Conforme Duarte (2007. p. 14):
“Nesse contexto, ir ao cinema, gostar de determinadas cinematografias, desenvolver os
recursos necessários para apreciar os mais diferentes tipos de filmes etc., longe de ser apenas
uma escolha de caráter exclusivamente pessoal, constitui uma prática social importante que
atua na formação das pessoas e contribui para distingui-las socialmente. Em sociedades
audiovisuais como a nossa, o domínio dessa linguagem é requisito fundamental para se
transitar bem pelos mais diferentes campos sociais”.

Neste cenário, a animação assim como o cinema, assume não só o entretenimento, mas a
transmissão de conceitos, a empatia, a socialização dos indivíduos como comunidade, a contação
de história, a disseminação de conhecimentos, atitudes, procedimentos de determinada cultura.
Portanto, este estudo pretendeu iniciar a proposta do cinema de animação brasileiro como eixo, ou
tópico gerador, para integração e base para o ensino de conteúdos escolares.
Taxonomia de Bloom Revisitada
Alocar conteúdos e utilizar diferentes materiais em sala de aula tem sido um desafio para
professores e alunos, tanto pela diversidade de conteúdos quanto pela dificuldade de encaixar e
lidar com os diferentes conteúdos em situação escolar. Para isso diversas formas de organização
didática tem sido estudadas no decorrer das práticas pedagógicas, no entanto, este artigo tem foco
em uma organização que tem se destacado por facilitar essas práticas e ser adaptável também ao
ensino por desempenho, por projetos e para as metodologias ativas.
Bloom (1956) propôs uma sequência para a organização pedagógica que atua conforme os
objetivos de cada conteúdo e sua complexidade, seria um espécie de classificação dos objetivos
de aprendizagem e dos conteúdos e atividades. Em sua teoria ele abarca as questões cognitivas,
afetivas e psicomotoras, no entanto, o foco deste artigo se pauta nas questões cognitivas aplicadas
na formação de determinados aprendizados, que previa a organização de conteúdos por meio de
uma sequência que pautava as seguintes ações: lembrar, compreender, aplicar, analisar, sintetizar
e avaliar, ou seja, para esse autor os conteúdos podem ser divididos conforme a complexidade
cognitiva que demandam. Esses verbos e categorias foram se modificando com estudos da área e
foram revisadas por Anderson et al. (2001) que estabeleceram a seguinte ordem para a inserção
de conteúdos inicialmente com a exigência simples de memorização até a demanda de criação de
novos conhecimentos que seria o ponto mais alto do aprendizado, segue a ordem revisada:
• Lembrar: capacidade de memorização e reconhecimento, recordar e reconhecer coisas, fatos, conhecimentos;
• Entender: interpretar conteúdos, explicar, classificar, comparar, resumir conteúdos;
• Aplicar: capacidade de executar e implementar os conhecimentos adquiridos;
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•
•
•

Analisar: diferenciar, organizar e atribuir;
Avaliar: verificar e criticar um conteúdo;
Criar: gerar algo a partir do conteúdo, planejar e produzir.

Essa sequência poderia auxiliar ao professor na hora de montar as atividades, organizar os
conhecimentos de forma gradativa, pautar os objetivos de aprendizagem, os resultados esperados
e medir os níveis de complexidade de cada ação. Além disso, nesta revisão de Anderson et. al. (2001)
foram acrescentados mais 4 tipos de conteúdos a serem levados em conta no planejamento didático,
são eles os conteúdos: factual, conceitual, procedural e metacognitivo, ou seja, quatro categorias
que vão do conhecimento concreto, (factual, de fatos) até o conhecimento abstrato (metacognitivo).
Essas categorias juntamente com a 6 anteriores vão complementar a definição do tipo de conteúdo,
dos objetivos e de como esses objetivos podem ser atingidos na prática. Conforme Ferraz e Belhot
(2010) a taxonomia também auxiliaria os estudantes a perceberem a importância das atividades
realizadas pois, estas teriam seus objetivos claros e planejados com resultados mais visíveis para os
professores e estudantes.
Conforme apresentado essa teoria se tornaria viável para a inserção da animação pois além de
aloca-la dentro das atividades escolares com objetivos e metas traçados e claros a colocaria com uma
função visível e não apenas como apoio as atividades do livro. Com isso, espera-se o reconhecimento
do audiovisual como fonte de conhecimento e capaz de somar com valores importantes e positivos
para o desenvolvimento da aprendizagem. Certamente existem outras teorias que podem ser
agregadas neste sentido, no entanto, para esse recorte optou-se por desdobrar a Taxonomia de
Bloom.
A Taxonomia de Bloom como forma de organização pedagógica para o uso do audiovisual
Depois das definições apresentadas se propõe a sequência da taxonomia revisada como
forma para a entrada do audiovisual não somente como um conteúdo complementar ao conteúdo
livresco, mas sim, como um ponto de partida ou uma espécie de tópico gerador, ou seja, como
base para o alcance de alguns dos níveis de entendimento necessários para o aprendizado de um
determinado conteúdo, seja ele factual, conceitual, procedural ou metacognitivo.
Na Figura 01, estão representadas a sequência didática revisitada juntamente com um
exemplo de como se poderia pensar a animação dentro das atividades (A), e qual seria a posição
do aluno (PA), mediante aquele audiovisual apresentado. Portanto, ao relacionar e conectar esses
conceitos iniciamos com a animação como forma de fixação de um conteúdo onde o estudante
atuaria como espectador passivo, passando por níveis de entendimento, compreensão, aplicação,
análise, crítica, até a posição em que o estudante pode criar sua própria história sendo formador e
produtor de conteúdo.
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Figura 01: Esquema de inserção das animações e posicionamento do estudante conforme a Taxonomia de Bloom
Revisitada.

Fonte: O autor, adaptado de Anderson, et al. (2001)

Para exemplificar melhor, na Figura 02 pode-se ver as possibilidades de um conteúdo
animado, a animação “Morte e Vida Severina” (SERPA, 2010) que pode estar vinculada a todas
as possibilidades de conteúdos e colocar o aluno para executar desde atividades simples até
as mais complexas, no entanto, cada atividade solicitada é diferente, conforme cada objetivo de
aprendizagem. Assim como a literatura, a animação pode se apresentar como parte de alguma das
práticas de fixação do conhecimento. Sendo conteúdo, ela pode assumir diversas funções desde ter
apenas a responsabilidade de facilitar a lembrança de algum conhecimento por conta da empatia e
da narrativa que apresenta, ou ainda, sendo o próprio texto, ela pode ser o tópico que vai impulsionar
a criatividade e levar aos estudantes para a produção e a criação de novos conteúdos.
Figura 02: A Animação e suas possibilidades de aplicação no cotidiano escolar em diferentes níveis.

Fonte: O autor, adaptado de Anderson, et al., (2001).
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Por meio da sequência e do planejamento pode-se perceber que ficaria mais clara a posição
da animação e, com isso, professores e alunos poderiam trabalhar melhor seu potencial. No entanto,
para alocar corretamente cada animação a cada conteúdo escolar tem-se a necessidade de um
conhecimento amplo do audiovisual e do tipo de conteúdo que se quer trabalhar, ou seja, exigese uma formação do professor não somente sobre o conteúdo a ser ensinado mas, também, sobre
o audiovisual a ser alocado como conteúdo. Portanto, um dos pontos essenciais para essa teoria
funcionar está na formação dos professores para o uso do audiovisual de forma crítica e reflexiva.
Considerações finais
Este artigo discutiu uma proposta de dinâmica de aplicação ainda teórica da Taxonomia
de Bloom Revisitada para a inserção de animações no cotidiano escolar, e, por meio do exemplo
apresentado, pode-se notar que a animação pode ser o início, o meio e o fim de uma atividade e do
aprendizado, além de atuar como reflexão e prática do aprendizado.
Com esse artigo anseia-se alertar professores de todas as áreas e níveis acerca do uso da
animação no contexto escolar e, ainda mais, da animação brasileira, que como pode-se perceber
está a cada dia ganhando mais espaço na mídia e na formação das crianças e adolescentes. Portanto,
como resultados indiretos e futuros desta pesquisa espera-se a ampliação de plateia e do senso
crítico devido a maior disseminação do audiovisual brasileiro.
No entanto, também como trabalhos futuros, percebe-se que só projetar esquemas de
organização didática não são suficientes se os professores não têm acesso a esses materiais ou se
não têm o repertório necessário para a atuação com o audiovisual. Nesse sentido, a inserção da
animação exige não só a sua correta disposição no cotidiano escolar mas de políticas de acesso ao
audiovisual e de formações de professores para a leitura e para a reflexão crítica das mídias como
parceiras para a formação do conhecimento.
Para ampliação da proposta sugere-se ainda aplicação e análise da estrutura com professores
do ensino fundamental e a geração de plataformas digitais e colaborativas para compartilhamento
de filmes, episódios e possíveis usos em disciplinas curriculares.
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NÃO É NADA DISSO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VINHETA DA ATLÂNTIDA
CINEMATOGRÁFICA
Larissa Acosta Canavarros1
Pablo Borges Paz2
Leonardo Esteves3
RESUMO: Com o intuito de prestar “indiscutíveis serviços para a grandeza nacional” (FENELON;
AZEVEDO, 1941 apud BARRO, 2007, p. 99), a Atlântida Cinematográfica é fundada em 1941,
transformando-se no palco das chanchadas - comédias musicais brasileiras, majoritariamente de
cunho carnavalesco. Através de uma análise exploratória, a pesquisa busca investigar a origem e os
significados semiológicos contidos na vinheta da produtora, tomando como partida a interpretação
de Dias (1993). Partimos do seguinte dado: trata-se de uma apropriação. A imagem é um excerto de
material demonstrativo do projeto sócio-arquitetônico nazi-fascista orquestrado por Adolf Hitler
e o arquiteto Albert Speer acerca da renovação de Berlim, intitulado “Welthauptstadt Germania”.
Em tal proposta, pretendemos discorrer sobre uma abordagem destoante das práticas recorrentes
de apropriação paródica tornadas paradigmáticas pela produtora, conforme apontadas por Vieira
(1983) e Augusto (1989).
PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro; Atlântida cinematográfica; chanchadas.
ABSTRACT: In the hopes of paying “indisputable services for national greatness” (FENELON;
AZEVEDO, 1941 apud BARRO, 2007, p. 99), the Atlântida Cinematographic was founded in 1941,
becoming the stage for the chanchadas – Brazilian musical comedies, mostly carnivalesque themed.
Through an exploratory analysis, the research aims to investigate the origin and the semiological
meanings withheld in the logo of the company, starting from the interpretation of Dias (1993).
Establishing the following fact: it is an appropriation. The image is an excerpt of a demonstrative
material from the nazi-fascist socio-architectural project orchestrated by Adolf Hitler and the
architect Albert Speer about the renewal of Berlin, entitled “Welthauptstadt Germania”. In this
proposal, we intend to discuss an approach that clashes with the recurrent practices of parodic
appropriation made paradigmatic by the company, as pointed out by Vieira (1983) and Augusto
(1989).
KEYWORDS: Brazilian cinema, Atlântida cinematographic; chanchadas
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1. Introdução
O presente artigo surge a partir de um subprojeto envolvendo as chanchadas e o cenário
político nacional, inserido no projeto de pesquisa intitulado “Estudos historiográficos sobre
ciclos e intervalos no cinema brasileiro”, sob orientação do Prof.º Dr. Leonardo Gomes Esteves.
O interesse pelo objeto de estudo se manifestou durante uma reunião do grupo de pesquisa,
após a leitura de um trecho analítico por Dias (1993) e um debate reflexivo sobre as observações
apontadas na vinheta da Atlântida Cinematográfica pela autora. Relembramos como nosso
orientador já havia comentado sobre a possível origem nazista do material durante as aulas da
disciplina de Cinema Brasileiro em semestres anteriores, e notamos conjuntamente a escassez
de conteúdo que se refira categoricamente à vinheta e/ou sua elaboração.

Para tanto, discorreremos inicialmente sobre o que foram as chanchadas e sua importância
no desenvolvimento de uma suposta indústria cinematográfica legitimamente brasileira. A
reflexão ganha fôlego a partir de um processo de paródia e carnavalização das grandes produções
advindas do exterior – fossem seus títulos ou mesmo todo o enredo satirizado. Dentre as
produtoras que surgiram neste período, destacamos a Atlântida Cinematográfica, fundada em
1941 sob um prospecto otimista de alcançar padrões elevados de realização. Tal ambição pode
ser vista refletida em sua vinheta, que se tornou um marco na identidade visual da companhia.

As análises se iniciam com base nos estudos de Dias (1993), bem como por uma descrição
de Catani e Melo (1983) e uma palestra concedida por Afrânio Catani (2021) ao projeto de
pesquisa. Em razão da atual conjuntura, o trabalho se expandiu para os repositórios e arquivos
públicos online, nacionais e internacionais, desde a Cinemateca Brasileira à Alemã, identificando,
aos poucos, pistas que apontaram à descoberta da obra original da qual o trecho fora retirado.
Por fim, encontrando em Mikhail Bakthin e sua definição de carnavalização uma vertente possível
para análise da vinheta, o estudo busca levantar proposições para o processo de apropriação das
referidas imagens e sua ressignificação.

2. As chanchadas
De acordo com o Novo dicionário Aurélio de Língua Portuguesa a chanchada é uma: “peça ou filme
sem valor, em que predominam os recursos cediços, as graças vulgares ou a pornografia” (apud DIAS,
1993, p.13). Jean-Claude Bernadet impõe datas a elas. Para ele, a chanchada é “o nome geral que
se dá a todas as comédias, inclusive musicais, de ‘apelo’ popular, feitas no Brasil entre 1900 e 1960”
(apud DIAS, 1993, p.13). Estas são duas possíveis interpretações para esse abrangente momento
cinematográfico, existindo outras diversas controvérsias de definição. Entretanto percebe-se em
geral dois pontos chaves: a moralização das obras, sendo taxadas produções malfeitas e chulas; e a

751

alocação a um dos mais extensivos e antigos gêneros: a comédia.
Apesar das controvérsias de definições, é inegável que as chanchadas foram capazes de
produzir sucessos de bilheteria no cinema brasileiro e alcançaram a capacidade de competição com
o produto importado. Seu universo diegético permeia o consciente cultural da população até os
dias atuais. Dessa forma, Paulo Emílio Salles Gomes afirma que o fenômeno iniciado sobretudo na
década de 1940 no Rio de Janeiro é um marco de importância na história nacional, pois se produziu
ininterruptamente filmes “desvinculada do gosto do ocupante e contrária ao interesse do estrangeiro”
(GOMES, 1996, p. 95). Essa produção ininterrupta durante vinte anos está atrelada a tentativas de
implementação de um cinema industrial. Esse esforço é iniciado por Adhemar Gonzaga a partir da
fundação da Cinédia e seguido por diversos outros estúdios nacionais como a Brasil Vita Filmes e a
Atlântida Cinematográfica. Entretanto, mesmo contando com a massiva popularidade, os meios de
produção continuaram precários, um tanto similar à forma como esses estúdios começaram. E os
incentivos estatais continuaram inexistentes, com exceção das cotas mínimas de telas.
Quanto ao conteúdo desses filmes, nota-se as paródias, sátiras e imitações do cotidiano
urbano e político nacional em simbiose com vários números musicais, majoritariamente
carnavalescos, e um humor pastelão advindo do teatro de revista. Esses aspectos citados foram
explorados sucessivamente pelos textos escritos de Dias (1993), Augusto (1989), Catani e Souza
(1983). Portanto, se observa a necessidade de expansão dos estudos da chanchada para além de
seu mero texto e aprofundar as relações submersas. Este trabalho compreende o ciclo vital da
chanchada como uma linha temporal iniciada em 1931, ano de lançamento de Coisas nossas, tido
como o “primeiro filme-revista brasileiro sonoro” (AUGUSTO, 1989, p. 87), e terminando em 1962,
ano de fechamento do estúdio da Atlântida Cinematográfica.

3. Atlântida Cinematográfica
Com o intuito de prestar “indiscutíveis serviços para a grandeza nacional” (FENELON;
AZEVEDO, 1941 apud BARRO, 2007, p. 99), a Atlântida Cinematográfica é fundada sob manifesto
publicado no dia 16 de setembro de 1941, surgindo no cenário carioca e logo se destacando em
nível nacional com suas produções. Totalizando em torno de 67 longas-metragens executados até
1974, a produtora abriu caminho para diretores como Watson Macedo, Carlos Manga, José Carlos
Burle e Moacir Fenelon, sendo esses últimos dois de seus cofundadores.
Sob enredos majoritariamente carnavalescos, a Atlântida levava o público aos cinemas por
suas interpretações satíricas e paródicas que debochavam do modo de vida da maior parte da
população, sem, contudo, desprezá-la.Outro aspecto de identificação é o emprego recorrentede
números musicais, como as marchinhas de carnaval, entoados por astros nacionais do rádio. Os
títulos são também dotados de grande apelo popular: Tristezas não pagam dívidas (1944), Segura
esta mulher (1946), Este mundo é um pandeiro (1946), É com esse que eu vou (1948) e Não é nada
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disso (1950). Zombavam também das produções internacionais de sucesso frente às condições do
mercado nacional. É o caso de Nem Sansão, nem Dalila (1954), paródia do norte-americano Sansão
e Dalila (1949), de Cecil B. de Mille. Neste, a força do cabelo do protagonista foi travestida em um
acessório – uma peruca – uma metáfora à força simulada de um cinema imitativo.
João Luiz Vieira comenta que a palavra paródia nos leva ao objeto que existe antes dela, seu
referencial, que se torna a razão de sua existência.
Como uma das formas de sátira, a paródia se coloca numa posição sempre crítica do
próprio discurso ao qual ela se dirige. [...] No caso do cinema brasileiro, a paródia se
transforma numa sátira de si mesmo, criticando o próprio cinema brasileiro (VIEIRA,
1983, p. 22).

Porém, foi através da entrada de Luiz Severiano Ribeiro Jr., em 1946, como maior acionista
da produtora, que houve notadamente um salto significativo no que aqui consideraremos como
uma indústria cinematográfica nacional. É preciso observar que a Atlântida foi desde o início
acompanhada por esta ênfase industrial, como se vê no editorial da revista Cinearte (1942, p. 7): “Pela
primeira vez, grandes capitais brasileiros mostram-se interessados na indústria do filme e aparecem
os primeiros contornos de uma grande empresa cinematográfica – a ‘Atlântida’.” O crescimento com
a entrada de Severiano Ribeiro, portanto, se deu através de um processo de monopolização dos três
pilares que sustentam o setor: produção, distribuição e exibição; já que Ribeiro era o maior exibidor
do país, dono da distribuidora União Cinematográfica Brasileira (UCB), dos laboratórios Cinegráfica
São Luiz e, agora, detentor da Atlântida Cinematográfica.

4. A vinheta na indústria
Durante as décadas de 1930 a 1960, o Brasil desfrutou de um crescimento do sonho de
um cinema comercial através de estúdios e produtoras cinematográficos como Cinédia, Atlântida,
Vera Cruz, Brasil Vita Filmes, Herbert Richers. Uma produtora precisa criar um valor comercial
para o seu produto. Esse valor é funcional e emocional. Funcional pois é destino final a venda do
produto; e emocional já que necessita se diferenciar no consciente do consumidor. Desse modo, a
identidade visual, mais especificamente as vinhetas, ganham protagonismo. Pensamos nos estúdios
estadunidenses como RKO, com seu globo girando e sons agudos; Metro-Goldwyn-Mayer, com seu
leão rugindo; e Columbia Pictures, com sua tocha brilhante e marcante trilha. Essas são algumas
vinhetas memoráveis e que transferem para o pensamento do público qualidade e autenticidade.
Essa identidade transmite também os ideais propostos pela marca. No Brasil, a logomarca da
Cinédia foi capaz de transmitir a ideologia nacionalista de Adhemar Gonzaga. A qual consiste de
uma palmeira em estilo art deco confeccionado pelo caricaturista J. Carlos4.
O cinema de estúdio brasileiro tinha suas aspirações hollywoodianas, no sentido de atingir
o nível de qualidade dos americanos. Augusto (1989, p. 67) chega a intitular a Atlântida de “A Metro
tropical”. Dentro desses estúdios, nenhum contava com a memorável e complexa identidade visual
da Atlântida. Já que os outros estúdios nacionais, como Vita Filmes e a Vera Cruz, possuíam ou uma
simplória animação de iluminação similar aos primórdios da Columbia, ou sequer apresentava uma
4
GONZAGA, Alice. Logomarca Cinédia [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por pabloborgespaz@gmail.
com; em 05 out. 2021.
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logomarca, apenas informação textual.

5. A vinheta da Atlântida
Rosângela de Oliveira Dias (1993) faz uma análise parcial da vinheta da Atlântida, algo
até então inédito nos estudos sobre as chanchadas. Ela menciona como o objetivo inicial dos
fundadores da Atlântida Cinematográfica era falar da vida brasileira. No entanto, já se almejava,
acima de tudo, alcançar padrões de produção comparáveis ao dos filmes americanos: uma
indústria cinematográfica nacional. De forma imageticamente conotativa,
a vinheta de abertura dos filmes da Atlântida denunciava essa intenção. Era
indiscutivelmente uma vinheta ostentatória, que exibia um Cadillac estacionado
quando no país ainda não existia uma indústria automobilística. Mostrava uma
paisagem urbana, quando a maioria da nossa população era rural [...] (DIAS, 1993,
p. 10).

A vinheta da Atlântida consiste em um push-out de um chafariz, presente em uma praça,
jorrando água e rodeado por carros. A vinheta transformou-se em símbolo de fácil reconhecimento
entre produtora e produto. Se tornou tão famosa que o pesquisador Afrânio Cattani (2021) descreve
um causo dentro do cinema onde espectadores abriam um guarda-chuvas para que não se molhasse
por conta do chafariz.
O objetivo da pesquisa foi, inicialmente, compreender a origem daquilo que se tornou
um símbolo da produtora; uma questão identitária. A vinheta dava face para a Atlântida, era um
símbolo de prestígio, assim como o leão da Metro Goldwyn-Mayer, segundo o pesquisador Afrânio
Catani (2021). O ponto de partida crucial foi o curta-metragem experimental de Alexander Kluge,
Brutalidade em pedra (1961). O curta expõe algumas das grandiosas construções que vieram, ou
não, a se realizar na Alemanha hitlerista e como elas ecoavam os discursos nazistas em dimensões
e projeções arquitetônicas. Foi a partir do qual tomamos conhecimento sobre o projeto intitulado
“Welthauptstadt Germania” (Capital mundial Germania). Este foi idealizado por Adolf Hitler e pelo
arquiteto oficial do Reich, Albert Speer, e visava a reestruturação de Berlim para que refletisse, não
apenas ao país, mas para todo o mundo, a imagem da capital de um governo imponente.
Buscando mais afundo sobre o projeto, pudemos encontrar croquis, alguns esboçados pelo
próprio Hitler, fotografias e uma maquete feita para duas obras audiovisuais alemãs dos anos 2000;
em todos os casos, fez-se presente a aparição da praça com o chafariz, a qual foi pré-concebida sob
a alcunha de Runder Platz (Praça Redonda).
A pesquisa se enveredou, então, pelos arquivos públicos virtuais de países como Alemanha,
França e Estados Unidos, em busca da gênese das imagens utilizadas por Kluge, que não as creditou
em sua obra, e pela própria Atlântida. Foi encontrada em um cinejornal francês uma apresentação
feita pelo arquiteto Albert Speer de uma maquete, anterior àquela produzida para as obras
audiovisuais contemporâneas, em 5 de dezembro de 1941, coincidentemente, o ano de fundação
da produtora brasileira.
Inicialmente, buscamos assistir aos filmes de propaganda nazista, dando atenção especial

754

àqueles produzidos por Leni Riefenstahl. Após esse caminho se constatar infrutífero, encontramos
em um repositório online o cinejornal nazista Die Deutsche Wochenschau, que durou de junho
de 1940 até o fim da Segunda Guerra Mundial. O banco de dados em que esses cinejornais
ficam depositados permite, através de seu fichamento, a procura por assunto de todos os filmes
produzidos. Contudo, não foi encontrada uma menção direta ao projeto Welthauptstadt Germania
ou assuntos relacionados. Pensou-se, a priori, em tentar assistir a todos os cinejornais disponíveis,
o que logo mostrou-se impraticável. Durante a pesquisa imagética, entretanto, foram encontradas
diversas fotos da chamada Runder Platz, e em uma delas foi possível, por meio da Biblioteca Digital
Alemã, localizar a data de agosto de 1939.
A partir dessa nova informação, se viu de interesse consultar com órgãos governamentais
alemães para que pudessem auxiliar-nos nesta investigação, e um deles foi a cinemateca alemã. No
dia 04 de agosto de 2021, enviamos nossos descobrimentos e questionamentos sobre a situação,
com a vinheta da Atlântida e o plano presente no curta de Kluge em anexo. Na semana seguinte,
no dia 10 de agosto, Daniel Meiller, o chefe da Coleção Audiovisual da Cinemateca Alemã nos
responde, confirmando as informações referente a Germania, à maquete e a Runder Platz, porém,
afirmando não ter a informação de qual filme aquele plano poderia ter sido retirado. Quase três
horas mais tarde, ele nos retorna com uma réplica, na qual, após consultar com o pesquisador
Jeanpaul Goergen, havia encontrado o curta-metragem Das Wort aus Stein (A palavra em pedra, em
tradução livre), dirigido por Kurt Rupli e datado de 1939. Nesta obra, o mesmo plano do curta de
Alexander Kluge e da vinheta da Atlântida está presente.
Fundada em 1941 e inicialmente produzindo cinejornais, o primeiro longa-metragem da
Atlântida é lançado apenas em 1943, Moleque Tião, estrelando Grande Otelo, um filme infelizmente
perdido. Os cinejornais também não estão disponíveis online, e o longa-metragem mais antigo
encontrado na internet foi Fantasma por acaso, de 1946. Dessa forma, restam algumas dúvidas a
respeito do momento exato em que essa vinheta começou a ser usada, por exemplo, ou como o
curta-metragem alemão chegou ao Brasil, e se, afinal, trata-se de uma apropriação consciente ou
inconsciente.

6. A carnavalização na vinheta
A partir desses dados expostos, nossa pesquisa propõe uma análise inicial, não explorada
pelos autores da bibliografia base, servindo-se da ideia de carnavalização, conceituada por Mikhail
Bakhtin (1987) como um processo de destronamento, disfarce, e flagelação das imagens.
Bakhtin discorre suas observações partindo de um estudo das obras de François Rabelais,
importante escritor da fase renascentista francesa. A ele atribui um sistema de “degradação
rabelaisiana” que segue uma ordem de destronamento-destruição e renovação-ressurreição
conseguinte. Ela “sublinha a unidade ininterrupta, mas contraditória, do processo de vida que não
desaparece com a morte, mas ao contrário, triunfa nela, pois a morte é o rejuvenescimento da vida”
(BAKHTIN, 1987, p. 355). Ou seja, a morte-renascimento de uma imagem, que aqui tomamos pelo
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trecho fílmico em questão.
Essa degradação rabelaisiana acompanha um movimento de inversão de planos hierárquicos
– de cima para baixo, da frente para trás –, trazendo à tona a ideia do avesso, “a fim de retirar e liberar
a realidade concreta do objeto, a fim de mostrar a sua verdadeira fisionomia material e corporal, a sua
verdadeira existência real, do outro lado de todas as regras e apreciações hierárquicas” (BAKHTIN, 1987,
p. 353). Com o objeto ao avesso, a finalidade desconhecida obriga a considerá-lo com novos olhos,
a julgá-lo em função de seu lugar e destinação novos, seu contexto; a exemplo da análise conotativa
feita por Dias (1993). Nesse processo, de maneira única a cada objeto ressignificado, a sua forma,
matéria de que é feito, a sua dimensão, são avaliadas de uma maneira completamente nova.
Então, aplicando esses conceitos ao objeto de estudo, podemos ressaltar: que a imagem da
Praça Redonda nasce dentro de um projeto urbano-arquitetônico, em uma política nazifascista
de um país de primeiro mundo que prega, sobretudo, a purificação de uma raça; e que não foi de
fato tornada concreta, morrendo, assim, em seu propósito final; concomitantemente, ela renasce,
tornando-se símbolo-identidade de uma produtora cinematográfica, com filmes majoritariamente
carnavalescos, que nunca almejou pureza alguma, em um país subdesenvolvido, conhecido por sua
forte miscigenação de povos e culturas, e que caminhava a passos lentos rumo a uma desejável
industrialização.
A Atlântida tornou factual uma imagem abstrata, uma idealização, um sonho; sem ter a
mesma intenção que o projeto alemão. Inicialmente, a maquete era um meio para uma construção
e, no fim das contas, a imagem se tornou uma finalidade para a produtora brasileira. O avesso a que
Bakhtin se refere também pode ser percebido no fato da produtora utilizar um projeto ambicionado
para o futuro como uma coisa presente.
Por fim, Bakhtin traz ainda uma citação de Marx e Engels tratando sobre a última fase
da forma universal histórica ser sua comédia, pois é necessário, para o curso da história, que a
humanidade se separe alegremente de seu passado. Dessa forma, é impossível deixar de analisar
o uso costumeiro deste elemento dentro da produtora, seja presente em suas narrativas, ou, como
pudemos ver, já nos primeiros segundos de sua apresentação ao público, por meio da apropriação
de um material estrangeiro, bem como sua adulteração, ao inscrever as informações identitárias da
produtora sobre o filme.
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O FILME “BACURAU” (2019): A VISÃO ESTRANGEIRA E RESGATE DA MEMÓRIA
CANGACEIRA
Sara Maciel Rodrigues1
Orientadora: Prof.ª Dra. Zeloi Ap. Martins 2

RESUMO: A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, cultura e memória,
a partir do estudo da obra fílmica “Bacurau”, 2019, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano
Dornelles. O filme se passa em um futuro próximo, em que os habitantes de uma pequena cidade
do interior de Pernambuco, chamada Bacurau, vivem suas rotinas, até que eventos que abalam
a estrutura sossegada do lugar começam a acontecer. O objeto da pesquisa é analisar na obra
fílmica, que se passa no Brasil, a sua correlação entre abandono cultural e a visão estrangeira sobre
o país. “Bacurau”, questiona como esta diferença pode desprezar uma cultura ou alguém, já que,
obviamente, é mais desejável se aproximar daquele que esbanja poder ou é considerado mais bonito
esteticamente. Assim como esse desprezo pode causar esquecimento ou abandono, como o caso
da cidade retratada, que literalmente sumiu do mapa. A fundamentação teórica para a análise esta
embasada em: Marc Ferro, Jacques Le Goff, Ana Maria Bahiana.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. História. Cultura. “Bacurau”.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O artigo é o resultado parcial de uma pesquisa em desenvolvimento do Programa de Iniciação
Científica, orientado pela Prof.ª Dra. Zeloi Ap. Martins, a partir do projeto de pesquisa da docente, e
devidamente aprovado e registrado no campus, em vigência para durante o período do PIC/PIBITI
2021-2022/, e registrado na Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR - Campus Curitiba II –
Faculdade de Artes do Paraná - FAP. Na linha de pesquisa Grupo de Pesquisa interdisciplinar em
Arte (GIPA – UNESPAR/CNPq), - Os Modos de expressão do conhecimento das Artes.
A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, história e memória, a partir
do estudo da obra fílmica “Bacurau”, 2019, dirigido por Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles.
Considerando que o texto histórico e a obra fílmica são realizadas do princípio de uma estrutura
de produção social de significados, de memórias presentes nos trabalhos dos historiadores, dos
literatos, dos pintores, dos cineastas e outros. O problema de pesquisa se configura na seguinte
questão: Quais as possibilidades de vislumbrar o cinema como um entendimento histórico? Cabe
questionar se a construção da memória histórica, apresentada na obra cinematográfica, “Bacurau”,
a partir de um campo de significado diferenciado da história escrita, com imagens, sons, cores,
1
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figurinos e outros poderia ser chamado de uma “história como visão”? Cujo objetivo da pesquisa
é buscar compreender a correlação entre como os estrangeiros veem o Brasil e seus habitantes, e
quais impactos o esquecimento da memória cultural pode causar em uma população.
2. A OBRA FILMICA “BACURAU”, 2019
A obra fílmica “Bacurau”, 2019 foi contemplada em diversas premiações, tanto no Brasil como no
exterior. No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, por exemplo, recebeu seis troféus. No Festival de
Cinema de Munique, da Alemanha, o longa-metragem foi considerado o melhor Filme. Produzida
entre um período de exatos dez anos, segundo os próprios diretores, levou mais de nove meses para
ser editado antes de ser lançado ao público. De acordo com o site Exame (2019), a obra foi gravada
no município de Parelhas e na zona rural do município de Acari, no Sertão do Seridó, Rio Grande
do Norte, em que quase todas as 30 casas e os 80 moradores locais de Barra, participaram e/ou
apareceram no filme.
Escrita e dirigida em parceria de dois pernambucanos, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles,
a obra vai apresentar uma visão sobre a questão sociocultural do nordeste brasileiro, em uma forma
de metalinguagem. Ambientado na região do nordeste, no estado de Pernambuco, evidenciado
o museu do cangaço, como lembranças da insatisfação popular nordestina. Os diretores fazem
uma analogia à opressão sofrida pelos cangaceiros, durante os séculos XVIII e meados do XX, e
os habitantes de Bacurau que lutam pela sua sobrevivência. Segundo entrevistas realizadas para
alguns portais online, Kleber Mendonça ressalta que: “Cinema não é reportagem. Eu e Juliano
somos brasileiros, pernambucanos, do Nordeste. Temos nossa própria interpretação do nosso país.
Não é possível para nós pensar uma comunidade nordestina sem pensar que ela é parte do planeta,
não apenas daquela região” (Jornal Estado de Minas, 2019). O diretor ainda reforça o incomodo da
população do interior do território brasileiro ser geralmente ser retratado como “um povo simples”,
e que deseja se desfazer desse estereótipo.
A sociedade brasileira no geral consome muito do que é produzido fora do país, desde produtos
diários até de entretenimento, como músicas e filmes, por conta disso é muito fácil, em certas
circunstâncias, o distanciamento da cultura nacional. A obra fílmica discute uma visão neocolonialista
e europeia, de um Brasil retrógrado, e não desenvolvido em comparação aos norte-americanos.
Segundo Juliano Dornelles: “A força motriz em Bacurau é uma resposta a essa presunção do homem
branco da cidade grande que chega num lugar ermo e tem esse pensamento muito limitado sobre o
outro. Nossa ideia era fazer um filme em que esses caras teriam uma surpresa ruim.” (Jornal Estado
de Minas, 2019).
Bacurau é uma cidade fictícia, mas ainda assim, uma representação de diversas cidades do território
nacional, que são pouco conhecidas e nas quais seus habitantes passam por atrocidades. O
nordeste brasileiro, onde se dá ambientação do filme, é conhecido pela falta de políticas públicas
comprometidas com essa população. O longa traz à tona também o problema da escassez de
água, em locais mais remotos, o esquecimento das autoridades para pôr essas questões e muitas e
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outras. Entretanto, os habitantes não desistem, mesmo com todos os acontecimentos recentes que
desestabilizam a cidade, e mostra a relação destas ações com o cangaço, e proteção de território e da
cultura local. O desfecho da obra retrata as igualdades de condições de adaptação às diversidades
que o povo nordestino possui em comparação aos estrangeiros. A obra fílmica possibilita pensar
sobre a visão estrangeira em relação ao Brasil, o esquecimento da memória a respeito dos cultura
do nordeste brasileiro.
3. “BACURAU” A METÁFORA DO NORDESTE BRASILEIRO
O Brasil é um país com uma grande área territorial e constituído por miscigenação de povos, ou seja,
consiste na mistura de diferentes etnias e culturas. Sendo assim, há também diversas classes sociais
e condições familiares. Pode-se notar no território brasileiro grandes discrepâncias com relação
ao coletivo, já que muitas famílias vivem em estado de pobreza ou miséria, em pleno desprezo
governamental e por partes de outros cidadãos, pois o que não é socialmente bonito ou de grande
riqueza acaba em esquecimento. Todos estes aspectos contribuem para o abandono cultural e
individual, que serão retratados no longa-metragem, tanto metaforicamente quanto literalmente,
já que cidade de Bacurau irá sumir do mapa, deixando a mercê dos próprios moradores lutarem pela
continuidade daquele lugar e das vidas que ali habitam.
Para a pesquisadora Ana Maria Bahiana: “Tudo o que compõe a aparência física e o universo habitado
pelos, personagens deve nos dizer quem eles são antes mesmo que eles digam uma frase” (BAHIANA,
2012, p.48). Dessa forma, o filme inicia propondo a discussão sobre o conceito da morte e de como
lidamos com a perda, retratando um acidente de trânsito na estrada em que Teresa, a personagem
que irá nos apresentar a Bacurau, está viajando para chegar a cidade. Devido a batida dos carros há
diversos caixões espalhados no chão da rodovia, e logo mais veremos que serão realizados velório e
enterro de uma das habitantes, além da morte ser o elemento que será tratado no ponto de virada,
assim como será o principal motivador da trama, já que é a causa de divertimento dos estrangeiros.
Os dois diretores mostram como é a vida da cidade em um primeiro momento, é um lugar pacato,
a onde todos se conhecem e possui padrões comumente vistos em locais do interior. Isto faz com
que o telespectador se insira na cidade, que veja como é o dia a dia, que conheça os personagens
que serão desenvolvidos. No início acompanhamos o percurso da moradora que retorna trazendo
medicação para os habitantes, e tudo parece extremamente calmo e como deve ser, sem grandes
acontecimentos. Essa primeira parte é mais monótona em comparação ao desfecho, é cheia de
questões previsíveis e com a apresentações já comuns em cidades pequenas do interior. Também
são apresentadas as dificuldades pelas quais a população passa, estas são tribulações comuns
e frequentes no dia a dia de diversos brasileiros, como por exemplo a falta de água. Assim como
confrontos e discussões que são estabelecidas para esta dificuldade em questão e muitas outras.
Uma reviravolta acontece, algo no que não se sabe exatamente como irá terminar, e nem se entende
ao certo o porquê. O ponto de virada começa quando o professor da cidade tenta mostrar às crianças
de sua classe aonde Bacurau se localiza, porém não a encontra, e percebe que há algo errado. Após
este acontecimento é mostrado um mapa físico, de papel e antigo, aonde Bacurau se localiza de
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forma clara, o que deixa mais evidente ainda a ideia de que é um lugar afastado, em que somente
seus moradores possuem o conhecimento deste. É o primeiro passo que irá culminar na tentativa
de apagamento literal. Esse é causado por estrangeiros que pagam um valor alto para viajar até o
território brasileiro e realizar um massacre, em que assassinam os moradores de pequenas cidades
com o mero intuito de diversão. Logo mais, buracos de balas aparecem exatamente no caminhão pipa
que anteriormente foi o motivo de uma discussão, acerca da falta de água, e, em seguida, visitantes
vindos da parte sul/sudeste do país surgem. Estes são dois eventos que seguem o desaparecimento
mapeado, e deixam a cidade em estado de alerta, diferente da calmaria anteriormente citada.
Sobre o gênero de um filme, pode-se afirmar que:
Ao fornecer, a priori, uma série de elementos que balizam o futuro filme, o conceito de “gênero”
também funciona como uma espécie de taquigrafia da comunicação entre as diversas etapas
da realização. Quando um diretor ou roteirista vai pitchear um projeto que se atém, por
fidelidade, oposição ou comentário, a um gênero preestabelecido, a pessoa do outro lado da
conversa sabe imediatamente que tipo de filme esperar. (BAHIANA, 2012, p.80).

Bacurau é um filme difícil de ser definido em somente em um gênero, não é um material que pode
ser categorizado desta forma, em uma caixa com conceitos pré-definidos. E isso é algo claro ao
tratarmos do seu ritmo e personagens, principalmente quando estas mortes começam a acontecer.
Quando a cidade é apresentada, todos possuem uma personalidade e uma atribuição, que mantém
tanto o funcionamento da sociedade local quanto da trama fílmica. Entretanto, isso cai por terra
no ponto de virada, o que deixa uma sensação mais forte ainda de confusão e desentendimento,
apesar de possuir características vistas em gêneros como aventura e ação.
Outro fato que deixa a incerteza no ar é que o filme se passa em um futuro próximo, porém nunca
deixando claro em qual ano, e somente pode-se ver aparelhos tecnológicos que não são utilizados
nos dias atuais. Há uma imprevisibilidade nestes aparatos, já que não se sabe ao certo para que
ou como cada um deles funciona, e nem como serão usados no decorrer da trama. E alguns destes
parecem até deslocados no cenário, o que se faz percebê-los imediatamente, e reforça a ideia de
que o estrangeiro estaria mais avançado tecnologicamente, com drones e armas inovadoras.
Entretanto, algo que não prende a nossa atenção à primeira vista são os questionamentos por parte
dos habitantes quanto ao um museu localizado na cidade. A pergunta é feita a todos aqueles que a
visitam, porém, nenhum visitante possui interesse e o telespectador fica ser saber, em um primeiro
momento, o que existe de importante nesse espaço de cultura local. Isso deixa claro o desinteresse,
tanto pelo conteúdo e história da cidade quanto pela cultura dos moradores, por parte daqueles
que estão somente de passagem. Na visão dos personagens estrangeiros não haveria nada de
interessante e que merecesse certa atenção ao museu ou em qualquer parte daquele local.
A escolha da instituição não ser mostrada logo de primeira cria uma certa exceptiva para o que será
que existe lá, e se de fato existe algo. O que há nesse prédio, o que está em exposição, e por que
é importante para os residentes? Não é preciso saber exatamente o que está exposto, porque a
resposta é óbvia: é memória.
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Segundo Jacques Le Goff:
Hoje, a aplicação à história dos dados da filosofia, da ciência, da experiência individual
e coletiva tende a introduzir, junto destes quadros mensuráveis do tempo histórico, a
noção de duração, de tempo vivido, de tempos múltiplos e relativos, de tempos subjetivos
ou simbólicos. O tempo histórico encontra, num nível muito sofisticado, o velho tempo da
memória, que atravessa a história e a alimenta. (LE GOFF, 1990, p.9).

Segundo o diretor Kleber Mendonça: ´´O poder dos nossos heróis é basicamente conhecer a si
mesmo, a sua história, e valorizar isso, e é dessa forma que eles vão se defender no filme. (...) As
pessoas não estão interessadas em história, em se conhecer, elas querem repetir modelos externos”
(Canal Brasil, 2019, 15m55s). Em locais assim, reunimos aquilo que consideramos relevante para um
povo, ou seja, seu passado; cronologia; conhecimentos e tradições, além da ação de coleta, estudo e
passagem adiante daquilo que é categorizado. Em outras palavras, instituições assim são lembretes
e formas de resistência para que uma cultura perpetue, já que somente somos o que somos devido
à história, e conseguimos compreender a atualidade a partir do pretérito.
Entretendo, não se deve ver o museu como um local de cláusula, em que a cultura é vista somente a
disposição ou como uma obrigação a ser lembrada. “Bacurau” vai mostrar exatamente o vigor e amor
a história do começo ao fim, desde o momento em que todos os moradores da cidade se juntaram
para prestar homenagens a uma das moradoras do local em um funeral, até quando lutaram por suas
próprias vidas. E como se utilizar, tanto figurativamente quanto literalmente, daquilo que vemos
dentro de um prédio ou instituição de conhecimento histórico, como museus e escolas.
Ademais, algo abordado, de uma maneira sutil até um primeiro momento, são as competência e
capacidade dos habitantes. Como por exemplo, o título e nome da cidade, originário de um pássaro,
que pode ser encontrado em diversas regiões do Brasil, e que vive a maior parte de sua vida no chão,
apesar de possuir excelente habilidade voo e ser ágil. Por mais que seja um local comum, que passa
por dificuldades, confrontos e perdas, ainda possui capacidade. Os habitantes não necessariamente
precisam permanecer ali ou são inferiores aos que não pertencem a cidade. Eles simplesmente
escolheram fazer parte de Bacurau e de sua memória, por amar a cidade e a cultura deixada por esta,
e esse amor é tanto que eles defendem não só suas vidas, mas a cidade em questão. Essa proteção é
vista desde os vigias, que avisam quando alguém chega, até o que há no museu e como estes objetos
são utilizados posteriormente.
3.1. O CANGAÇO E O RESTABELECIMENTO DA MARGINALIDADE
A memória vai se perpetuar e estará presente com grande ênfase no longa com o cangaço3, movimento social que teve seu ápice no sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século
3
“(...) alguns dicionários da língua portuguesa como Aurélio, Houaiss entre outros, definem a palavra “cangaço”
como sendo bagaço, resíduos, carolo ou sabugo da espiga do milho, utensílio de casa pobre e pedúnculos de coqueiro
que caem da árvore quando seco. Além desses significados, o Dicionário Globo da Língua Portuguesa de Francisco
Fernandes, Celso Pedro Luft e F. Marques Guimarães, ainda, acrescentou a expressão “animal magro”. Com base nesses
significados surgiu a palavra “cangaço” no sertão nordestino para definir os restos de animais mortos. Muitos dos
animais das regiões sertanejas do nordeste brasileiro atingidas pelas secas, de tão magros, ficavam no couro e no osso”.
(Wilson Alvares dos Santos, 2018. “Cangaço: um movimento social”).

762

XX. Os cangaceiros tinham um modo específico de se vestir e portar; chapéus de largas abas, roupas
geralmente feitas de couro, e armamentos, desde facas até armas de fogo.
Diversos nordestinos, durante a propagação do movimento, se revoltaram contra as classes dominantes exigindo mudanças, mesmo que fossem realizadas com o uso da força e de violência. Na obra
fílmica a representação do cangaço, em seu sentido de segregação, é mostrada pelo personagem
Lunga, interpretado pelo ator Silveiro Pereira, que é foragido da polícia e marginalizado. Esse personagem vai ser de certa importância e destaque em momentos específicos, principalmente na luta
contra os estrangeiros, já que este é extremamente violento e não demonstra ter medo de brigar
por sua sobrevivência e pela cidade. Algo que também vai se destacar no personagem será seu visual, no qual é diferente dos outros habitantes, mas também não é em nada parecido com aqueles
que virão de fora de Bacurau.
Esse personagem, assim como todo brasileiro no filme, vai ser visto como inferior, ou de pouco ou
quase nenhum valor, assim como foi na época do cangaço, e ainda é notável atualmente. Mais uma
correlação ao movimento será o uso da violência, em momentos bem explicita, porém não banal.
Lunga será o personagem violento, que se utiliza da memória que dos seus antepassados para preservar a história local. E ele, assim como a população, opta por fazer o uso desta como forma de defesa, já que estão sendo atacados, e estas ações são necessárias a partir do descaso governamental
para com a cidade, deixando a mercê dos próprios habitantes essa defesa. Já o uso justificado da violência não vai ser evidente por parte daqueles que invadem a cidade, os estrangeiros, já que estes a
usam como forma de puro divertimento, não levando em consideração os impactos de suas ações.
Inclusive, estes personagens serão individualistas, por mais que atuem como grupo e possuam um
objetivo em comum.
Segundo autor Marc Ferro, “(...) a história é compreendida do ponto de vista daqueles que se encarregam da sociedade: homens de estado, magistrados, diplomatas, empreendedores e administradores” (FERRO, 1992, p. 82). Entretanto, “Bacurau” vai vir exatamente de encontro a essa afirmação,
e questionar de qual forma aqueles que não encarregam a sociedade também possuem história,
e como esta pode e deve ser passada adiante. Irá cumprir seu papel de apresentar uma sociedade
através de imagens, sons, cores e interpretações.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
A pesquisa ainda se localiza em fase inicial, e até momento foram realizadas leituras de material
teórico e estudo bibliográfico das referências que tratam da obra fílmica “Bacurau” e do cangaço.
Ao estudar, mesmo que brevemente, o longa-metragem, algumas concepções e analogias iniciais já
puderem ser feitas.
“Bacurau” é um filme recheado de metáforas e significados, referentes a construção da memória
histórica, onde estas se perpetuam ao longo da sua duração de 2h11m, e vão desde o próprio título
até a representação visual dos personagens. De acordo com Jacques Le Goff, “A contradição mais
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flagrante da história é sem dúvida o fato do seu objeto ser singular, um acontecimento, uma série de
acontecimentos, de personagens que só existem uma vez, enquanto o seu objetivo, como o de todas
as ciências, é atingir o universal, o geral, o regular” (LE GOFF, 1990, p.26). O cangaço, do meu ponto
de vista, na obra é mostrado de uma forma presente, porém até incompreensível a aqueles que não
conhecem a história do nordeste brasileiro, porém com grande peso representativo para quem é
receptor e vivente desta herança. No caso, ambos diretores são nordestinos, e acredito que por
este motivo souberam realizar uma representação que, por mais que seja comum de certa forma,
já que Bacurau irá ser o símbolo para diversas cidades brasileiras, não é estereotipada e defende a
preservação da cultura.
Compreendemos que o cangaço foi visto no passado e ainda hoje, como um movimento violento,
no qual haverá luta e resistência. Os cangaceiros muitas vezes tomaram para si, o papel que deveria
ser do Estado, de defender a população mais humilde. Dessa forma contrariavam as leis vigentes do
governo constituído, e o conflito em muitos momentos foi inevitável. A correlação que a obra fílmica
realiza com os participantes do movimento possui o mesmo teor, de resistir e perpetuar um passado
para que se possa haver um futuro.
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