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EDITORIAL

Estes Anais perpetuam a socialização escrita de estudos que fizeram parte das
comunicações orais ocorridas nos Simpósios Temáticos integrantes do 6.o Seminário
Nacional Cinema em Perspectiva, evento realizado de 21 a 23 de novembro de 2017 e
promovido pelo Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, bem como pelo Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Cinema com ênfase em Produção, ambos da Universidade
Estadual do Paraná (Unespar) / campus de Curitiba II - Faculdade de Artes do Paraná
(FAP), em parceria com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação, da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
No ano em questão, os 7 Simpósios Temáticos do Cinema em Perspectiva
aprovaram 102 propostas de comunicações advindas de pesquisadores de diversas
instituições do Paraná e do Brasil (Unespar, UFPR, UEM, UEPG, FAE, UTP, Uninter, Colégio
Medianeira, UTFPR, USP/ECA, UFSCar, Anhembi/Morumbi, UFJF, UFPA), demonstrando
o alcance do evento e a diversidade de origens das pesquisas no campo do Cinema e do
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Audiovisual.
Neste sentido, paulatinamente, o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva
vem apresentando-se como um referencial nas oportunidades de partilha acadêmica de
pesquisa na área do Cinema e do Audiovisual, 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 Audiovisual e áreas afins, proporcionando um importante espaço de interação
entre professores, alunos, artistas e pesquisadores da Unespar, de outras IES e, inclusive,
da Educação Básica, a exemplo de trabalhos apresentados oriundos oficinas de Cinema no
Colégio Medianeira – Rede Jesuíta de Educação (Paraná).
Aqui, nestes Anais, estão publicados trabalhos que foram disseminados nos seguintes
Simpósios:
1) CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO, coordenado pelas professoras doutoras
Salete Paulina Machado Sirino (Unespar) e Solange Stecz (Unespar). O conjunto de artigos
reunidos em torno deste Simpósio abarca estudos sobre a produção fílmica brasileira, com
especial interesse por estudos que buscam o entendimento dos aspectos criativos – roteiro,
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direção, arte, fotografia, montagem, som –, como imbricados aos aspectos de produção e
de difusão de cinema. Interessa-se, também, pela busca de produção de conhecimento que
reflita sobre a prática da Lei 13.006/2014, que torna obrigatória a exibição de, no mínimo,
duas horas mensais de Cinema Brasileiro como componente curricular complementar para
a Educação Básica.
2) CINEMA, EXPERIÊNCIA E SUBJETIVIDADES, coordenado pelas
professoras doutoras Beatriz Avila Vasconcelos (Unespar), Cristiane Wosniak (UFPR/
Unespar) e Juslaine Abreu Nogueira (Unespar). Os trabalhos pertencentes a este
simpósio pensam questões relativas à experiência e às subjetividades no contexto da arte
cinematográfica, buscando, em diferentes direções, ressaltar possibilidades de o cinema
resistir à morte da experiência: como o cinema pode tornar o vivido algo comunicável,
livrando-nos do terror de um mundo em que tudo se passa, mas nada se passa em nós? Esta
questão se abre, assim, a estudos que se propõem a pensar o cinema e seus efeitos de sentido
sobre os sujeitos, ou seja, os filmes a partir dos modos como constituem as experiências
dos que os criam e dos que os veem, enfim, a contribuição do cinema (suas linguagens, seus
espaços, suas formas de circulação, seus discursos) para a formação dos sujeitos.
3) CINEMA E ANIMAÇÃO: PERSPECTIVAS, HIBRIDAÇÕES E POÉTICAS,
coordenado pela professora mestra Janiclei Mendonça (UTP). Este simpósio integra textos
sobre reflexões, interpretações e teorias que apontam para a evolução histórica do cinema
e da animação, surgimento/amadurecimento narrativo, estilos, produção de sentidos e
tecnologias/técnicas de produção aplicadas ao cinema de animação, série de animação,
curta e longa-metragem de animação, bem como investigações que têm como objeto de
estudo demais produtos audiovisuais que são estruturados ou apresentam animação em sua
composição como videoclipe, curta e longa-metragem, série televisiva, websérie, vinheta,
abertura de série, filme publicitário, curta metragem publicitário, campanha institucional e
afins.
4) GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO
AUDIOVISUAL, coordenado pelas professoras doutoras Regiane Ribeiro (UFPR) e
Valquiria John (UFPR). Os trabalhos pertencentes a este simpósio congregam pesquisas
com foco nas representações de gênero e sexualidade nos conteúdos midiáticos audiovisuais,
especialmente o cinema, as séries de TV norte-americanas e a telenovela latino americana.
O objetivo é discutir, analisar e refletir como as identidades de gênero são representadas
e recebidas a partir de narrativas ficcionais audiovisuais. No escopo deste Simpósio
estão reunidas não apenas análises dos conteúdos midiáticos, mas também análises que
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problematizam junto ao público, junto aos sujeitos “reais”, como estes se posicionam, ou
seja, como atribuem sentido a tais conteúdos.
5) IMAGINÁRIO E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, coordenado pelos
professores doutores Hertz Wendel de Camargo (UFPR) e Marcos Henrique Camargo
Rodrigues (Unespar). Os textos deste simpósio referem-se a pesquisas relacionadas a todas
as formas de narrativas audiovisuais que contribuem para a discussão sobre as teorias do
imaginário, imaginação social, práticas e representações, simulacros e símbolos sociais,
formação sociocultural da realidade, arquetipologia e inconsciente coletivo, antropologia
visual e cultura, consumo, mitologias contemporâneas, sociedade do espetáculo e
reencantamento instrumental da realidade.
6) MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA, POLÍTICA E ESTILO
NO CINEMA, coordenado pelos professores doutores Pedro Plaza Pinto (UFPR) e Rosane
Kaminski (UFPR). Em torno deste simpósio estão trabalhos que discutem as recentes
formulações da história do cinema e das mais variadas formas de relação entre cinema e
história, privilegiando questões de estilo, crítica, política e pensamento do modernismo
cinematográfico, considerando a sua inserção na conjuntura de produção. A pauta se
concentra sobre a análise, a circularidade e o 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.
7) SOUND DESIGN: PROCEDIMENTOS E CRIAÇÃO, coordenado pelos
professores doutores Débora Regina Opolski (UFPR) e Ulisses Galetto (Unespar). Este
simpósio congrega trabalhos que se interessam por aspectos voltados para a prática da pósprodução de som no cinema e no audiovisual, considerando a importância do método para
a realização dos processos de criação da trilha sonora. Estão em tela trabalhos que tratam
dos diferentes elementos de som: diálogo (DX), foley (FY), ambientes (BG), hard-effects
(HFX), sound effects (SFX), efeitos de ambientes (BGFX), vozerio (WALLA) e música (MX),
bem como pesquisas que discutem questões técnicas, narrativas e criativas relacionadas à
composição musical, edição de som e à mixagem de som no cinema e no audiovisual.
Agradecemos aos colegas que submeteram e disponibilizaram seus textos, bem
como desejamos aos leitores instigantes diálogos.
Eduardo Tulio Baggio
Juslaine Abreu Nogueira
Editores
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SIMPÓSIO 1:
CINEMA BRASILEIRO E
EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO: PROFA.DRA. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
(UNESPAR) E PROFA. DRA. SOLANGE STECZ (UNESPAR)
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A (AUTO) REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO
CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO1
Beatriz Gerolim dos Santos2
RESUMO: Neste trabalho, pretende-se a análise do longa metragem Café com Canela,
codirigido por Glenda Nicacio, com estreia no 50º Festival de Brasília. O intuito é levantar
questões acerca das personagens femininas representadas no filme, dirigido por uma
mulher negra, tais como: desconstrução de estereótipos depreciativos da mulher negra;
possibilidade da construção de um novo olhar sobre esta mulher. Ainda, baseando-se nas
leituras do texto O olhar opositivo – a espectadora negra, presente no livro Black Looks:
Race and Representation (1992) de Bell Hooks, problematizar-se-á sobre a espectadora
negra e a ausência de representação. Em Mulheres negras fazendo cinema (2014), de Rosa
Maria Berardo e Júlio César dos Santos, pautar-se-á a comparação da forma como a mulher
negra é retratada usualmente e como ela é retratada no longa metragem Café com Canela.
PALAVRAS-CHAVE: Auto representação. Realizadoras negras. Cinema brasileiro
contemporâneo.

A IMAGEM EXISTENTE, O OLHAR E A MANUTENÇÃO DO STATUS QUO
O cinema é uma fábrica de sonhos, uma janela para o mundo, o lugar onde, por 14
alguns momentos, nos deslocamos de nós mesmos para viver outra realidade. É preciso,
para isso, existir a identificação entre o sujeito que assiste e a imagem mostrada. Como
espectadora negra, essa imagem, esse elo, não existiu. Minha experiência no mundo perpassa
o tempo todo as questões de raça e gênero. As imagens que me perseguem desde criança, nas
novelas, nos filmes, nos programas de TV são as de mulheres negras empregadas domésticas,
prostitutas, amantes, usuárias de drogas, “mulatas” fogosas, imagens que minaram minha
autoestima e a de outras muitas meninas negras e colocaram para nós essas como as únicas
alternativas de vivências possíveis.
Desde pequena, nós – e aqui utilizo a primeira pessoa do plural, porque nós, mulheres
negras, somos seres individuais, porém temos questões em comum que nos colocam no lugar
de coletividade – aprendemos que o negro é feio, que nossa pele é escura demais, nosso nariz
largo demais, nosso cabelo crespo demais, nossa boca grande demais. Passamos por vários
1
Artigo resultante de Projeto de Iniciação Científica – PIC 2016/2017, da Universidade Estadual do
Paraná/Unespar – Campus de Curitiba II/FAP, com bolsa CNPq, sob orientação da Profa. Dra. Salete Machado
Sirino. Este artigo já foi publicado originalmente na Revista O Mosaico: Polifonias dos Estudos do Cinema e
Audiovisual II, n. 15, jul./dez. 2017, p. 150-164. Disponível em: http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/
mosaico/issue/viewIssue/153/pdf_63
2
Graduanda em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Paraná/Unespar – campus de
Curitiba II/FAP (Faculdade de Artes do Paraná). Bolsista de Iniciação Científica (Unespar/CNPq). beagerola@
gmail.com
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SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

processos dolorosos na tentativa de sermos aceitas socialmente, como alisar os cabelos, usar
maquiagens mais claras, afinar o nariz... A nós não foi – e não é – dada a possibilidade de
exercemos esse corpo negro, esse corpo que nos pertence, na sociedade. A representação da
mulher negra nas novelas e cinema contribui para o aprisionamento desse corpo.
O racismo é estrutural e a interseccionalidade entre gênero, raça e classe coloca as
mulheres negras, na sociedade, em lugares subalternos. Porém, essa não é a única realidade,
mulheres negras estão acessando cada vez mais o ensino superior, empreendendo, contando
suas histórias e mostrando o quanto essas imagens contribuem para a manutenção do status
quo e para a continuação dessa relação de poder estabelecida entre as mulheres negras e a
branquitude.
O modo como somos vistos pela sociedade e pelas outras pessoas influencia
diretamente na forma como nos vemos. Se a maior parte das imagens criadas sobre nós nos
pintam de maneira negativa, é assim que nos enxergaremos.
A identidade tornou-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados
nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida historicamente, e não
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós
há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2005, p.12-13).

Existem outras possiblidades de representação e a empregada doméstica, a prostituta,
a mãe preta, a mulher hipersexualizada: essas mulheres não são eu, não me representam.
Eu sempre quis ser retratada como uma mulher comum, com suas fraquezas, suas vitórias.
Não somos mulheres fracas nem super heroínas o tempo todo, não somos sujeitos sem
subjetividade. Somos mulheres historicamente condicionadas pelo olhar do outro: primeiro,
vemos apenas as pessoas brancas na tela. Depois, os brancos começam a nos olhar, com
esse olhar de fora, do exótico, do desconhecido, caindo facilmente no estereótipo. Quando
o homem negro nos olha, reproduz esse mesmo lugar destinado às mulheres brancas nas
narrativas. As mulheres brancas pouco falam da mulher negra em suas obras, e quando sim,
essas são personagens subalternas. É preciso que uma mulher negra conte sua história, de
seu ponto de vista. Estamos cansadas de ser retratadas como uma imagem que confirma
o racismo e o patriarcado. Na disputa pela narrativa, é preciso mapear esses estereótipos,
entendê-los como tática da estrutura racista, para então subvertê-los e descartar esse tipo
de representação.
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ESTEREÓTIPOS: O LUGAR COMUM
A identidade pode ser construída a partir das representações cinematográficas
e os sujeitos que as produzem estão empenhados, de alguma forma, a perpetuar certas
hegemonias e relações sociais. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que
já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida”
a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por
outros.
[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento.
Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece
sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. (HALL,
2005, p. 38).

Num país em que pretos e pardos correspondem a 54,9% da população, levando-se
em consideração que muitas pessoas não se autodeclaram negras por não se reconhecerem
e pelo fato da sociedade reforçar o tempo todo que ser negro é algo ruim, apenas 15% dos
atores principais e 2% dos diretores de filmes nacionais são negros. Os dados são da pesquisa 16
A cara do cinema nacional: perfil de gênero e cor dos atores, diretores e roteiristas dos
filmes brasileiros, realizada pelo GEMAA – Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação
Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2014. A pesquisa analisou os filmes
brasileiros de maior bilheteria entre os anos de 2002 e 2012 e constatou que o cinema
nacional tem cor e gênero: é branco e masculino.
O grupo com menor representatividade nos cargos técnicos e no elenco – sempre
acompanhado de estereótipos – é o das mulheres negras. Com base nos dados da pesquisa,
84% dos filmes foram dirigidos por homens brancos, 13% por mulheres brancas, e apenas
2% por homens negros. Nenhum dos filmes foi dirigido por uma mulher negra. Entre os
roteiristas, apenas 4% são negros, e entre estes, nenhuma mulher negra. Na atuação, os
papéis interpretados por atores e atrizes negros estão quase sempre ligados à pobreza e
criminalidade e, no caso das mulheres negras, que são apenas 4%, nos 218 longas analisados,
estas têm seus corpos hipersexualizadas, ligados à prostituição.
Como o homem branco enxerga nossos corpos? Os estereótipos são a resposta, e
aqui traço um pequeno panorama de cada um deles de acordo com minha leitura e de outras
mulheres negras com quem converso constantemente sobre a maneira com que somos
representadas:
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Mãe preta: Normalmente é uma ex-escrava, mulher gorda de pele mais escura,
supersticiosa e bem humorada. É uma espécie de cuidadora da família, cuida da família dos
patrões como se fosse a sua. É a personificação da bondade e gratidão, o que funciona bem
para a manutenção da romantização das relações patrão/empregada.
A batalhadora/ mãezona: Normalmente essas personagens abdicam de seus
desejos em nome de uma devoção aos filhos, e sustentam todo o peso das responsabilidades
sozinhas. Outra faceta dessa personagem é ligada aos relacionamentos, que acontecem entre
essas mulheres – normalmente pobres – com homens ricos, tornando a diferença entre as
classes um grande dilema da história
Amiga: Personagem que normalmente serve de apoio para a amiga branca
protagonista. Dá conselhos e está perto nos momentos difíceis, mas não tem outros amigos
negros e nenhuma subjetividade.
A mulher negra fogosa e sensual: O corpo da mulher negra, que sofre as opressões
de gênero e raça, é visto como irresistível. Um exemplo disso é a personagem Dagmar, na
novela Fina Estampa: existiam longas cenas que nada acrescentavam à narrativa, em que
Dagmar, na laje de sua casa, tomava banhos de mangueira, com expressões sedutoras, e
seu corpo era capturado por uma câmera que mostrava seus seios sem nenhuma censura,
enquanto os corpos das mulheres brancas eram preservados.
Feia: Durante a escola, eu e muito possivelmente todas as crianças negras do Brasil,
já ouvimos de algum coleguinha (ou até mesmo de alguma professora) que éramos feias,
nosso cabelo era “ruim” ou de “Bombril” e nossa pele escura demais. Esse estereótipo é
cultivado em programas de humor, como em Zorra Total, da Globo, onde a personagem
Adelaide (interpretada por Rodrigo Santanna) é retratada como uma mulher negra suja,
desdentada, pobre. O ator usa uma prótese de nariz exagerada como caracterização.
A escrava: Mulheres escravizadas sem subjetividade que servem como apêndice
na trama que gira em torno dos senhores. Normalmente seus corpos sofrem algum tipo de
violência na tela.
Por que essas representações perduram através da passagem dos anos? “Há poder
no olhar”, diz Bell Hooks no texto “O olhar opositivo – a espectadora negra. O olhar é um
local de resistência, em que os iguais se reconhecem e traçam novas formas de olhar o
mundo e o outro. Bell Hooks diz:
Desde que soube na infância que o poder dominador que os adultos exerciam sobre
mim e o meu olhar nunca era tão absoluto a ponto de eu não ousar olhar, espiar,
encarar perigosamente, eu soube que os escravos haviam feito o mesmo. Que todas
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as tentativas de reprimir o poder nosso/das pessoas negras de olhar havia produzido
em nós uma ânsia avassaladora de olhar, um desejo rebelde, um olhar opositivo. Ao
termos coragem de olhar, nós desafiadoramente declaramos: ‘Eu não só vou olhar.
Quero que meu olhar mude a realidade’ (HOOKS, 1992).

A sala escura – ou a televisão – é o local onde tudo é permitido. Num contexto em que
homens negros eram linchados e assassinados por dirigir o olhar para uma mulher branca,
o cinema tinha o poder de libertar esse olhar reprimido. As teorias de cinema feminista3 escrita por mulheres brancas que questionavam seu lugar de representação na tela e como
isso dialogava com o patriarcado - não compreendiam o local da mulher negra no mundo
e contribuíam para o apagamento destas quando não se posicionavam sobre a presença da
branquitude na tela.
Por que será que a crítica de cinema feminista, que mais tem reivindicado o terreno
da identidade, representação e subjetividade da mulher como seu campo de análise,
permanece agressivamente silenciosa no tocante à negritude e, especificamente, às
representações da mulher negra? Assim como o cinema comercial tem historicamente
forçado espectadoras negras conscientes a não olhar, muito da crítica de cinema
feminista veta a possibilidade de um diálogo teórico que possa incluir a voz das
mulheres negras. É difícil falar quando se tem a sensação de que ninguém está
escutando, quando se tem a sensação de que um jargão ou narrativa especial foi
criado, e que apenas as escolhidas o podem compreender. Assim, não admira que
mulheres negras tenham, em sua maioria, restringido seu comentário crítico sobre
cinema a conversações (HOOKS, 1995).

O cinema feito por realizadores negros – homens – surge quando esses sujeitos,
cansados de existirem apenas como objetos estereotipados na tela, decidem olhar para
si e seus pares. Porém, o olhar do homem negro subjuga e objetifica a mulher negra, que
continua ausente e carente de representações cinematográficas reais. O olhar ainda perpetua
a supremacia branca e falocêntrica, os corpos das mulheres negras estão nas telas (como na
vida) para servir. Como dito anteriormente, o olhar predominante no cinema nacional é
o olhar masculino, branco, classe média alta e heterossexual. Nesse contexto, o cinema é
privilégio. Mas “fazer cinema é direito” e “precisamos de tempo para criar beleza”, como
disse Cristina Amaral, montadora e editora cinematográfica, em uma masterclass do I
Encontro Nacional de Mulheres Negras do Audiovisual, realizado em São Paulo em julho
de 2017, pelo coletivo Empoderadas. Nós, mulheres negras, ainda engatinhamos quando

3
DE LAURETIS, Teresa. “A Tecnologia do Gênero”. in: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.).
Tendências e Impasses – O Feminismo como crítica da cultura, Rio de Janeiro: Rocco, 1994.KAPLAN, E.
Ann. A mulher e o cinema: os dois lados da câmara. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. MULVEY, Laura. “Prazer
visual e cinema narrativo (1975)”. In: Xavier, I.(org.). A experiência do cinema. 4. ed. Rio de Janeiro:
Edições Graal Embrafilme, 1982.
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o assunto é “direito”, e com o cinema não poderia ser diferente. Adélia Sampaio4, primeira
cineasta negra brasileira, teve sua história esquecida e agora é resgatada pelas realizadoras
jovens, seja através de convites para palestrar em eventos de mulheres negras ou através da
lembrança de sua obra.
Esse movimento de olhar o passado para reescrever o presente e projetar futuros
permite a existência e resistência de outras mulheres negras e jovens nesse cenário, como o
da cineasta Glenda Nicácio, que traz em sua obra uma nova perspectiva de representação da
mulher negra.
CAFÉ COM CANELA E AS IMAGENS INAUGURAIS NO CINEMA
Em 2017, no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, dois acontecimentos
históricos: Glenda Nicácio é a primeira mulher negra a estar na mostra competitiva com
um longa metragem. É a edição de número 50. Café com Canela recebe o prêmio do Júri
Popular de Melhor filme, Melhor roteiro (Ary Rosa) e Melhor Atriz, para Valdinéia Soriano,
integrante do grupo Olodum de teatro, seu primeiro prêmio em 30 anos de carreira.
Glenda diz, na coluna #agoraéquesãoelas do dia 30/09/2017 no site da Folha de São 19
Paulo:
Quando a margem começa a ter o poder de cravar na tela a sua imagem, há um
redirecionamento de olhar, e eu me sinto como se estivesse vendo algumas imagens
pela primeira vez. Já estou aqui falando de um lugar de espectadora agora porque ser
realizadora negra pra mim também é isso. É pensar num cinema que parte do outro,
que se potencializa nas brechas que foram deixadas.

Entendendo o cinema como um local onde a construção de um novo imaginário é
possível, Glenda Nicácio aposta na construção de personagens femininas fortes, que possam
ser lembradas como exemplos positivos, indo contra os estereótipos já estabelecidos e
bombardeados na mídia e no cinema diariamente.
Em um espaço marcado por filmes realizados por homens, Glenda ao mesmo tempo
colhe os frutos das que vieram antes e abre caminho para as que já estão e para as que virão.
Cansada da violência cotidiana sobre seus corpos (e o retrato dessa violência), Glenda dá voz
a mulheres que conduzem suas próprias vidas apesar das adversidades que o meio socialpolítico-econômico colocam em seus caminhos.
4
Adélia Sampaio nasceu em 1944, em Belo Horizonte. Foi a primeira mulher negra a dirigir um longa
metragem. Seu primeiro filme Amor Maldito, de 1984, precisou ser travestido de pornografia para entrar no
circuito comercial por se tratar de temática lésbica. Dirigiu mais quatro curta metragens, todos perdidos em
um incêndio na biblioteca nacional.
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A narrativa de Café com Canela acontece em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, e
narra a história de Margarida (interpretada por Valdinéia Soriano) que vive o luto pela morte
do filho e está em uma profunda depressão, e Violeta (interpretada por Aline Brune), sua exaluna, que após reencontrá-la, decide ajuda-la a sair dessa situação. O filme é o encontro
entre essas duas mulheres e seus afetos, a relação da vida com a morte, dos corpos com a
cidade.
O entorno de Violeta, mulher jovem, casada, mãe de dois filhos, que vende a melhor
coxinha de Cachoeira, é realista, cru, repleto da música que ecoa na cidade. Violeta celebra
a vida, seus pequenos detalhes e seus encontros. Margarida, por sua vez, é retratada em um
ambiente por vezes surrealista: sua casa suja, com paredes velhas e gastas, parece ela mesma
uma personagem que acompanha o estado mental de sua moradora.
Margarida entra em uma sala de cinema onde muitos espectadores, todos negros,
olham para a câmera-tela. Ela encara a tela e senta-se. No corte seguinte, têm-se imagens do
aniversário de Paulinho, gravadas com uma câmera caseira e exibidas em uma janela menor.

20

A associação entre essas imagens dá a entender que Margarida está assistindo às
imagens da festa, como espectadora de sua própria vida, e que ainda guarda o luto pela morte
do filho. Depois, paralelamente, o filme acompanha o despertar de Violeta e Margarida,
evidenciando suas diferenças.
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Violeta acorda, abre a janela, desperta os filhos e cuida da avó, mantendo uma
expressão bem humorada, enquanto Margarida se levanta, fuma um cigarro, com expressão
triste e distante. As aparições de Margarida são solitárias, em ambiente fechado, enquanto
Violeta está sempre acompanhada, em ambientes externos, e o riso é uma de suas marcas.

Aqui, como espectadora negra, eu presenciei um acontecimento pela primeira vez:
um filme que falava de não apenas uma, mas duas mulheres negras, absolutamente normais,
vivendo suas vidas sem nenhuma associação aos estereótipos acima mencionados. Eu me 21
sentia confortável e representada, me enxergava nessas personagens assim como enxergava
mulheres que conheço que perderam seus filhos, mulheres jovens mães que empreendem
para dividir a renda de casa, mulheres tristes e felizes, mas mulheres, que além da condição
de raça e gênero são cada uma delas um ser individualizado.
No fim do primeiro terço do filme, a única situação em que vemos Margarida é dentro
de sua casa. Suas ações acontecem em um plano mental, com lembranças, sons do passado.
As paredes da casa se movem, diminuindo a cozinha, dando uma sensação de confinamento
e claustrofobia. A janela de exibição usada também é menor, colocando Margarida no fundo
do quadro, deixando-a pequena.
As cenas de Violeta são alegres, cheias de vida, música, cores e movimento. Ela faz
suas coxinhas cantando, feliz. Um aspecto interessante da representação de Violeta é que,
apesar de ter dois filhos, isto é mencionado de maneira superficial. Temos poucos momentos
da personagem com eles, dando mais espaço para conhecer suas outras facetas.
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A casa de Margarida é ela mesma uma personagem: sons de criança brincando
começam baixinho até que a personagem entra em um frenesi ao som de tambores, com a
natureza, o mofo, tomando conta de tudo. O luto é uma experiência bastante próxima das
mulheres negras: segundo o Mapa da Violência de 2014, a cada 23 minutos morre um jovem
negro no Brasil. Esses jovens têm mães, companheiras e irmãs, que sofrem com sua perda. A
televisão aborda o extermínio da população negra de forma fria e sensacionalista, e ver uma
personagem vivenciando a intensidade dessa dor é algo novo e que se aproxima da realidade
de muitas mulheres negras.

22

Enquanto à Margarida é permitido o sofrer, à Violeta é permitido o amor: ela mantém
um relacionamento saudável com Marcos, em que um respeita o espaço do outro, em que
há afeto, desejo, divisão de tarefas e igualdade. Quando tudo o que vemos na televisão e
no cinema são mulheres negras sendo preteridas (o que acontece, por consequência, na
vida), mulheres negras que servem para o sexo mas não para o afeto, ver Violeta em um
relacionamento feliz e amoroso é um descanso para a mente e abertura para acreditar que
isso é possível sim.
Em Café com Canela vemos o cabelo de Margarida e Violeta em close no banho.
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Que mulher negra nunca teve seu cabelo chamado de “cabelo duro” ou ouviu na
infância e na adolescência a frase ”mas você lava esse cabelo?”. No filme, o cabelo dessas duas
mulheres é mostrado de forma naturalizada, sem nenhum tipo de julgamento depreciativo.
Já na metade do filme, Violeta, vendendo suas coxinhas, bate na porta de Margarida,
e depois, conversando com o marido, lembra que a mulher mais velha foi sua professora
quando criança e a ajudou em um momento muito difícil da vida: a morte de seus pais. Ela
fala sobre a importância que Margarida teve em sua vida para que ela fosse uma mulher
falante e feliz. Violeta decide ir até Margarida. O encontro entre as duas acontece de forma
desconfortável.

Margarida serve para Violeta um café do dia anterior e Violeta prepara para ela um
café com canela, sua especialidade. Violeta tenta reanimá-la, lembra-se de como a ajudou
quando criança, fala sobre a necessidade de Margarida superar a morte do filho e Margarida
a manda embora. Violeta não desiste e deixa rosas vermelhas na porta de Margarida.
Na minha leitura, Violeta é uma mulher empoderada e dona de si. Arruma o cabelo,
passa rímel, batom e sorri para si mesma no espelho. Sorri para si mesma no espelho. O
grifo existe porque, para uma mulher (e principalmente para uma mulher negra), não é fácil
sorrir para nossa própria imagem no espelho.
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O tempo todo a ditadura da beleza nos diz que somos feias, gordas, que estamos fora
do que é considerado bonito. Sorrir para o espelho é um ato revolucionário. Violeta é uma
mulher independente: ela e sua amiga, Cida, saem toda semana juntas, em um bar, sem a
presença de Marcos ou qualquer outro homem que as tutele. Aqui, as mulheres negras são
sujeitos que possuem autonomia de sua própria vida, sem a necessidade de se submeter à
outra pessoa.
Um dos estereótipos citados acima é o da “batalhadora/mãezona”, que normalmente
é uma mulher durona, forte.

24

Tanto Margarida quanto Violeta passam longe desse tipo de personificação:
Margarida sofre a morte do filho, não consegue entrar em seu quarto, e Violeta chora a
morte da avó idosa.
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Existe uma ligação muito forte com a religiosidade: na presença de Oxum, nas
músicas, nas guias penduradas nas paredes do quarto da avó de Violeta. E é uma religiosidade
de matriz africana, tão atacada pela sociedade em geral.
Quando Margarida sabe da morte da avó de Violeta, deixa uma rosa na porta de sua
casa, tentando uma reaproximação.

25

As duas mulheres limpam a casa de Margarida e ao tirar a poeira da televisão,
Margarida diz que se sente, no cinema, outra pessoa, transformada pela experiência do que
está vendo. É assim que se sente quem assiste à Café com Canela: a veracidade e o ineditismo
do que é mostrado na tela, tão próximo às nossas vidas, é transformador. Margarida, tomada
por uma força insistente e ancestral, consegue entrar no quarto do filho, encarar seu luto de
frente.
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O filme termina com Violeta ensinando Margarida a andar de bicicleta. Margarida
sai de casa, olha para o céu depois de muito tempo dentro de casa. Os papéis se invertem:
agora é Violeta quem cuida, quem ensina. Violeta, que mesmo com as dificuldades da vida,
acredita na capacidade do afeto e dos encontros e reencontros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que torna Café com Canela tão diverso e marcante no que diz respeito à
representação e representatividade das mulheres negras (e homens negros) no cinema
brasileiro contemporâneo?
As imagens das personagens são imagens inaugurais. Quando as luzes se acenderam
após a estreia do filme Café com Canela no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro,
olhei para os lados e assim como eu, muitas mulheres negras choravam, de alma lavada,
por se reconhecerem em Violeta e Margarida. Choramos porque por muito tempo fomos
invisibilizadas ou representadas de maneira estereotipada (e ainda somos), e ver Café com
Canela é o que muitas de nós, também realizadoras, precisávamos para criar ânimo novo e
seguir em frente. No dia seguinte, no debate, uma espectadora pegou o microfone e disse: 26
“Eu tenho 35 anos. Esperei a minha vida toda por essas imagens”. A caminhada é longa,
acabou de começar, e não iremos retroceder.
REFERÊNCIAS
CAFÉ com Canela. Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio. Produção: Rosza Filmes. Cachoeira
(BA). 2017, 100’.
GEMAA – Grupo de estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro. A cara do cinema nacional: perfil de gênero e cor dos atores,
diretores e roteiristas dos filmes brasileiros. Rio de Janeiro - 2014. Disponível em
<http://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/infografico1/>
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2005.
HOOKS, Bell. Black Looks: Race and Representation: The Oppositional Gaze: Black
Female Spectators (1992). Boston: South End. Press Tradução do inglês: Maria Carolina
Morais. Disponível em: <https://foradequadro.com/2017/05/26/o-olhar-opositivo-aespectadora-negra-por-bell-hooks/>
SILVA, Conceição de Maria Ferreira. Mulheres negras e a (in) visibilidade:
imaginários sobre a intersecção de raça e gênero no cinema brasileiro (19992009). 297 p. Tese. Universidade de Brasília, Comunicação. 2016.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

SANTOS, Júlio César dos; BERARDO, Rosa Maria. MULHERES NEGRAS FAZENDO
CINEMA. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as
(ABPN), [S.l.], v. 6, n. 13, p. 300-312, jun. 2014. ISSN 2177-2770.

27

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

MEU MUNDO MINHAS HISTÓRIAS: PROTAGONISMO JUVENIL EM REDE
Jessica Nicole Lima de Loiola1
RESUMO: Este artigo visa apresentar o projeto de extensão acadêmica “MEU MUNDO
MINHAS HISTÓRIAS: PROTAGONISMO JUVENIL EM REDE” integrante do programa
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS. Assumindo a narrativa de relato de experiências,
explanamos as vivências em sala de aula e o desenvolvimento dos episódios da websérie
documental com os alunos dos Colégios Estaduais Amyntas de Barros e Semiramis de Barros
Braga, ambos situados no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba no Paraná.
PALAVRAS-CHAVE: Websérie. Audiovisual. Educação.

INTRODUÇÃO
Idealizado e coordenado pela professora doutora Solange Straube Stecz

e

desenvolvido dentro do LABEDUCINE2 - Laboratório de Cinema e Educação, o projeto de
extensão acadêmica “MEU MUNDO MINHAS HISTÓRIAS: PROTAGONISMO JUVENIL
EM REDE” é integrante do programa UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS3, e tem o
apoio da FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA em parceria com o curso de cinema e audiovisual da
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.

A equipe que formou o projeto constitui

de 5 (cinco) integrantes, sendo uma aluna egressa responsável pelo auxílio na supervisão e
coordenação do projeto e quatro alunos ingressos do curso de cinema e audiovisual. O grupo
foi dividido em duplas e distribuídos entre as escolas integrantes para o desenvolvimento
das oficinas.
OBJETIVOS E METODOLOGIA

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção.
Paulo Freire

1
Graduanda em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
2
Laboratório de Cinema e educação do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do
Paraná
3
O Programa Universidade Sem Fronteiras, elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, é hoje, em investimento financeiro e capital humano a maior
ação de extensão universitária em curso no Brasil.
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O projeto tem como objetivo a difusão do cinema e audiovisual nas escolas
respaldado na lei 13/0064 e a capacitação do uso de ferramentas de áudio e vídeo para
sua livre expressão através da rede/internet, visando trabalhar com os recursos de novas
mídias e tecnologias. O público alvo é formado por estudantes nas faixas etárias de 15 a
17 anos de idade (ensino médio) que frequentam as escolas da rede pública da cidade de
Curitiba e região metropolitana que formalizaram a parceria com o projeto, são elas: Colégio
Estadual Amyntas de Barros, Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, Colégio Estadual
Marechal Cândido Rondon, Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga. O trabalho foi
permeado pela instrução técnica prática sobre como fazer o uso das tecnologias aliada a
disseminação do conhecimento sobre as formas de produção audiovisual contemporâneas,
sobretudo presentes no universo do jovem brasileiro. A partir das orientações, os jovens
passaram a empregar as tecnologias atuando como protagonistas, o que contribui para a
democratização dos meios de comunicação5, uma vez que a formação do público alvo visa
favorecer o processo de auto-conhecimento artístico e criativo e o afloramento de um olhar
crítico sobre o conteúdo audiovisual consumido diariamente pelos jovens.
As aulas foram organizadas como encontros, nos quais foram trabalhados conteúdos
sobre os “modos de representação no documentário” (NICHOLS, 2005, p. 135), o processo de
linguagem audiovisual, argumento, roteiro e rodas de debate sobre curta metragens. Para
introduzir a autonomia nos alunos, produzimos um mini documentário experimental feito a
partir da escolha de um plano de cada estudante que representasse a escola para ele (sala de
aula, direção, corredor, pátio, convivência com outros alunos, a sua própria, entre outros),
para construir seus primeiros relatos audiovisuais. Esta experiência serviu como introdução
ao processo de desenvolvimento documental e permitiu que os jovens se empoderassem de
suas capacidades, para fortalecer sua identidade e facilitar a escolha livre de seus respectivos
temas, bem como a formação dos grupos. Foram ao todo 15 (quinze) encontros: 10 (dez)
encontros em sala de aula, 3 (três) encontros para gravação da websérie e produção e 2
(dois) encontros para pós produção e finalizações. Os jovens foram convidados a dividir
suas preocupações, sonhos e questionamentos com seus demais colegas em um debate
4
Lei 13006: Prevê 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.
5
Guareschi, Pedrinho A.O DIREITO HUMANO À COMUNICAÇÃO: PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA
MÍDIA. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. O autor discute a expressão comunicacional como espaço para exercimento
da política e da liberdade e sua relação com o poder e a manipulação destes meios,que limitam a expressão da
maioria da população no exercimento de seu Direito à Comunicação.
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sobre os temas correntes em seu dia a dia, os quais foram votados e originaram as webséries
produzidas no projeto. A distribuição das funções de câmera, claquete, produção, roteirização
e argumentos, foram alternadas entre os alunos em cada vídeo produzido, permitindo
assim que todos tivessem uma experiência ampla e prática da produção audiovisual tanto
na criação de roteiro e da escrita narrativa, como na definição de locações e ambientes ,
produção, operação de câmera e som e making off.
Para não comprometer a agilidade da produção audiovisual e otimizar as oficinas foi
realizado um planejamento considerando os moldes da produção de cinema de guerrilha6, e
trazendo o universo multimídia e seu poder transformador para ressaltar a diversidade dos
olhares e narrativas para que sua ressignificação caminhasse de acordo com o olhar de cada
aluno participante e resultasse em um produto cuja fluidez evidenciasse a própria realidade
multimídia vivida pelos jovens e seu impacto na construção de sua percepção audiovisual,
como por exemplo o surgimento e crescente aumento de vídeos gifs e memes7 na internet.
O produto final resultou em três episódios da websérie documental com os temas
depressão na juventude, a relação dos jovens com as novas tecnologias e a leitura de livros
na era digital, respectivamente, compostas de quinze episódios de dois à três minutos de
duração.
RELATOS E EXPERIÊNCIAS
Após o ingresso no programa uma das primeiras etapas foram as sensibilizações,
uma série de apresentações do projeto nas escolas com o intuito de fazer o primeiro contato
e despertar o interesse dos jovens. Mesmo na presença da coordenadora do projeto foi difícil
conter as emoções que mesclavam medo e uma imensa alegria. As sensibilizações, foram
muito eficazes para os oficineiros pois permitiam de antemão conhecer um pouco do perfil
da escola e dos estudantes.
A partir das primeiras reuniões do projeto, foi iniciada a etapa de desenvolvimento
da metodologia e preparo do conteúdo dos encontros, onde foi necessário superar diversas
questões. Primeiro, a insegurança sobre como compartilhar determinado conhecimento num
6
Cinema de Guerrilha é uma expressão utilizada para designar filmes de baixo ou nenhum orçamento,
muito comum em países onde não há fomento adequado da produção audiovisual.
7
Podemos observar este movimento de ressignificação audiovisual a partir do novo discurso criado pelo
jovem brasileiro José de Duca e sua perspectiva sobre uma coletânea de imagens colhidas das mais ricas vilãs
das novelas brasileiras em Duca, José de. Eu Sou Rica (Pobreza Pega), 2010. Disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=MgRO1i3XOaE.
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ambiente tão dinâmico, mesmo que o dominando. Superar a timidez e a possível rejeição
dos estudantes ao meu método de aula e sem dúvida a ansiedade pré-oficina foi um grande
desafio. Mas dentre os desafios uma forma de ajudar a me sentir mais segura foi reestudar
e recordar aquilo que aprendi durante anos e selecionar apenas aquilo que eu acreditei
ser importante para executar o projeto em uma linguagem simples, objetiva e divertida.
Sem dúvida foi um momento solitário e muito agregador, que em pouco tempo estaria
compartilhando com os alunos. Foi nesse momento que houve o primeiro estranhamento, o
estar do outro lado. Por 20 anos fui a aluna, e pela primeira vez eu seria aquela que estaria
em pé em frente ao quadro negro. O que me fez refletir sobre o lugar do educador e suas
responsabilidades como facilitador do conhecimento e ao mesmo tempo a naturalidade de
estar no ambiente escolar, uma vez que passamos tanto tempo dentro de uma sala aula ao
longo de nossa vida.
Uma das formas de pensar a metodologia foi tentar encontrar que tipo de relação
que gostaria de construir com esses estudantes e me lembrar de como era ser uma aluna.
Assim, busquei trazer uma conversa leve, interativa e horizontal quebrando a hierarquia
entre professora/oficineira e aluno(a)s. Esta formatação foi baseada nos princípios da
pedagogia freireana, centrada no indivíduo e sua conscientização em relação a si e seu
entorno. Segundo Paulo Freire a tônica fundamentalmente reside em matar nos educandos
a curiosidade, o espírito investigador e a criatividade (FREIRE, 1987) , o que levou os alunos

a desempenharem bem suas atividades, cada um no seu ritmo e todos evoluindo a cada
encontro.
Sem dúvida um dos pontos essenciais para o desenvolvimento das atividades com os
estudantes, foi a participação da minha parceira de oficina e projeto Flora Suzuki, monitora
no Colégio Semiramis de Barros Braga. Acompanhar as suas oficinas e ela as minhas,
trouxeram reflexões e debates sobre o processo, além da troca de informação e atividades
para serem aplicadas em sala. Nossos métodos ao executar as oficinas eram ligeiramente
diferentes no início e aos poucos foram unificando-se e tornando-se uma parceria sólida e
complementar, onde visões diferentes se fundiram para um propósito em comum: acessar
os estudantes. Unindo o meu desenvolvimento teórico-prático e a sensibilidade-reflexiva da
minha companheira de oficina, conseguimos abastecer o conteúdo dos encontros com esses
jovens.
Nossa intermediação entre os Colégio Amyntas de Barros e os do Semiramis de
Barros foi muito importante na evolução do projeto pois além das diferenças subjetivas
dos alunos, as diferenças sociais das escolas interferiram e modificaram o comportamento,
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gerando uma percepção diversa em relação conteúdo aplicado. Em uma das escolas o
professor de artes parceiro do projeto, já havia trabalhado com os estudantes algumas
linguagens artísticas, entre elas o audiovisual, o que possibilitou ir além. Já na outra escola
existia um desafio maior na hora de explanar o conteúdo programado. Ou seja, a escola que
tem acesso a cultura e educação de forma mais ampla, ao receber um projeto como este
pode torná-lo mais produtivo e instigante, pois a familiaridade com o assunto permite que
os obstáculos sejam vencidos sem causar desmotivação nos alunos, trata-se de um conteúdo
específico porém que permeia várias áreas do conhecimento. Sendo assim, nem sempre o
que era aplicado em uma turma funcionava na outra, fazendo com que tivéssemos que nos
adaptar e modificar a linguagem em que era apresentada o conteúdo ao longo das oficinas,
reconstruindo o planejamento inicial.
Por ser minha primeira experiência em sala ofertando uma oficina, este processo
foi bastante intenso dado o número de encontros com os estudantes. Essa intensidade
sem dúvidas não é medida apenas pela carga horária do projeto, mas pelo envolvimento
com cada um desses jovens ao longo dos três meses que passamos juntos compartilhando
pensamentos e experiências audiovisuais.
Outro desafio foi trabalhar com a linguagem da web série. Apesar de acreditar estar
habituada com ela, percebi que ainda tenho muitos apegos a linguagem cinematográfica
clássica, provavelmente por conta da minha formação. Mesmo sendo uma consumidora de
séries on demand, as webséries para a plataforma do youtube tem características muito
específicas. Entre as suas características, a noção de síntese é difícil e complexa pois em
poucos minutos você tem que contextualizar, cativar e dialogar com o espectador. Para os
alunos isso não foi um problema e apesar das nossas gerações não serem tão distantes, eles
se mostraram muito mais acostumados ao dinamismo das informações. Trata-se de uma
geração que tem acesso ao celular e a rede desde muito cedo, assunto discutido no episódio
“HASHTAG, HASHTAG” (#hashtag), que aborda este aspecto da contemporaneidade, se é
ou não saudável aos jovens, suas influências na sociabilidade e no dia a dia de suas relações
e afazeres. Afinal, uma das preocupações do projeto é justamente fazer com esse consumo
seja consciente, a partir da análise crítica. É claro que para isso seria necessário um trabalho
muito mais intenso e regular, o qual esse programa não abarca, mas podemos vê-lo como a
fagulha para o desenvolvimento do senso crítico-analítico do conteúdo audiovisual dentro
da escola.
Com citei anteriormente, produzir pela primeira vez um conteúdo voltado para web
foi um desafio e tanto. Principalmente partindo da perspectiva que a minha função é auxiliar
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os estudantes a executarem o que foi desenvolvido por eles ao longo da oficina e ajudá-los
a partir da minha experiência com audiovisual a chegar a um resultado, lhes oferecendo
o suporte necessário seja ele técnico ou criativo. É nesse momento em que chego a uma
questão delicada sobre o nível de minha interferência como educadora e facilitadora no
desenvolvimento dos alunos. A proposta é que eles sejam protagonistas das suas narrativas
e ao mesmo tempo estejam trabalhando com uma linguagem nova, portanto, era preciso
estimulá-los através de referências e exemplos que dialogassem com o que eles estavam
propondo em suas temáticas sem apresentar soluções de linguagem e narrativas permitindo
assim a fruição dos estudantes. Pesquisamos juntos os temas e buscamos formas de viabilizar
a produção desses vídeos sem gerar custos e ao mesmo tempo sem limitar a criação.
Para o Episódio “INVISÍVEL AO MUNDO” que retrata de forma sensível a depressão
na juventude, os alunos optaram por uma representação mais poética. Pesquisamos imagens
na internet que representavam o sentimento de pessoas depressivas e chegamos a algumas
imagens que sintetizam o que queriam dizer. Recriamos as imagens selecionadas usando os
próprios alunos do grupo como “personagens”. Para compor a banda sonora do vídeo, além
das trilhas livres, produzimos narrações a partir de depoimento de jovens em que os alunos
entraram em contato na pré-produção do vídeo. Como locação usamos a própria escola,
fazendo um mini-estúdio em sala de aula. Combinamos previamente que quem pudesse
levaria alguns itens para nos ajudar a montar o “estúdio”. Eu e a Flora, minha companheira
de projeto e de oficina, levamos a maior parte dos objetos. Com os tecidos e fitas vedamos
as janelas da sala de aula e usamos a parte de trás da tela de projeção para fazer um fundo
preto.
Com um abajur e uma cartolina que a Flora havia levado por acaso, fizemos um recorte
de luz estilo vinheta por onde víamos os personagens. Aos poucos o espaço foi tomando
forma, os alunos já divididos em funções anteriormente às gravações foram tomando seus
lugares e quando vimos estávamos filmando o primeiro episódio.
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Imagem do making of da gravação do episódio “INVISÍVEL AO MUNDO”

O que mais me encantou nessa experiência foi pensar que estávamos fazendo isso
dentro da escola, os alunos estavam se apropriando do espaço da escola de forma lúdica,
pertencendo a ela por outra perspectiva.
Sem dúvida minha relação com o cinema se transformou após a experiência no
projeto MEU MUNDO MINHAS HISTÓRIAS e no contato com esses jovens. Como diria o
filósofo e pedagogo brasileiro Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende,
ensina ao aprender. (FREIRE, 1996)
Podemos pensar nos dispositivos e plataformas multimídia como ricas ferramentas
na construção do relacionamento das imagens e suas sequências8 levando à luz expressões
e sentimentos singulares, entendendo que o desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo é
único e deve ser estimulado, pois cada um tem a sua forma de observar e construir a partir
do que observa e interpreta. É justamente esse elemento da singularidade que torna tão rica
qualquer produção.
Precisamos urgentemente trazer esse olhar crítico e contestador não apenas aos
jovens, mas toda a sociedade que hoje vive o BOOM do audiovisual. É imprescindível
analisar o conteúdo que consumimos de forma ativa e consciente, compreender seus
signos e reconhecer as manipulações que possam distorcer ou contribuir na construção de
discursos e intenções. Compreender que no cinema ou audiovisual que visa buscar um elo
8
Partindo das noções básicas de montagem e interpretação da imagem retratadas no “Efeito Kuleshov”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DwHzKS5NCRc
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com educação, o que realmente importa é comunicar, independente da qualidade técnica e
grandes aparatos tecnológicos.
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NOITE DO BEIJO: UM PROJETO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO1
Bruno Lottelli 2
Paulo Pistili3
RESUMO: O documentário Noite do Beijo - Ontem e Hoje (dir./rot./prod.: Bruno Vieira
Lottelli, 52 min, 2016) foi produzido com apoio da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura
Municipal de Sorocaba/SP. Partindo do principal objeto da investigação fílmica - as ações e
repercussões da célebre revolta juvenil contra a proibição do beijo em praça pública ocorrida
em Sorocaba no início dos anos 80 -, desenvolveu-se um projeto artístico-pedagógico que
buscou integrar jovens de geografias, histórias e classes sociais diversas ao processo de
realização do filme, além de fomentar debates sobre temas como: os movimentos sociais
de juventude, questões históricas sobre corpo e identidade e as relações entre estética e
política. O objetivo deste trabalho é refletir sobre os processos de ensino-aprendizagem que
perpassaram a realização do documentário Noite do Beijo - Ontem e Hoje, desde a préprodução até a exibição. Interessa-nos também apresentar as principais premissas teóricas
com as quais estabelecemos diálogo durante o mesmo período e, por fim, lançar reflexões
e caminhos de análise possíveis sobre essa experiência. Por fim, destaca-se que os autores
desta comunicação, além de arte-educadores implicados no processo analisado, exerceram
as funções de direção (Lottelli) e assistente de direção (Pistili) na fatura do documentário.
PALAVRAS-CHAVE: Noite do Beijo. Cinema Brasileiro. Educação. Projeto ArtísticoPedagógico.

INTRODUÇÃO
A arte, entre outras virtudes, é capaz de provocar o encontro de diferentes formas
de ler o mundo e assim possibilitar aos sujeitos a releitura do modo como estão sendo no
mundo. O cinema destaca-se entre as demais linguagens artísticas por sua habilidade em
produzir múltiplos pontos de vista em uma porção concisa de tempo e espaço, aproximando
alteridades e, assim, gerando diálogos. Ao somarmos a esses aspectos a tradição da prática
coletiva encontrada no cinema não tardamos a vislumbrar o usufruto dessa linguagem para
fins pedagógicos.
Seja durante os processos de pesquisa, roteirização, produção, filmagem, montagem
ou mesmo durante a exibição, conversas pós-sessão, na leitura de uma crítica, ao entrarem
em contato com o cinema - seja como linguagem, trabalho ou fenômeno social - os sujeitos
são levados a compartilhar idéias, afetos, memórias, etc. A realização cinematográfica pode
ser então pensada como um gesto ético-estético-político de grande potencial transformador.
1
Texto completo do trabalho apresentado no Simpósio Cinema Brasileiro e Educação no VI Seminário
Nacional Cinema em Perspectiva.
2
Mestrando em Meios e Processos Audiovisuais, ECA-USP, brunolottelli@gmail.com
3
Licenciado em Pedagogia, UFSCar-Sorocaba, paulo.pistili@gmail.com
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Partindo dessa premissa, buscaremos compartilhar as experiências vividas durante
a realização do documentário Noite do Beijo - Ontem e Hoje (dir./rot./prod.: Bruno Vieira
Lottelli, 52 min, 2016), produzido com apoio da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura
Municipal de Sorocaba-SP, no qual desenvolvemos um projeto artístico-pedagógico
apostando na combinação entre o potencial transformador da realização cinematográfica e
uma educação com viés emancipatório.
Sendo assim, nosso intento será apresentar o histórico do projeto, desde sua
idealização até a etapa de exibição da obra finalizada, destacando os momentos-chave da
concretização do processo como, por exemplo, as convocações de elenco, oficinas e diárias
de gravação. Interessa-nos também apresentar as principais premissas teóricas com as quais
estabelecemos diálogo durante o mesmo período e, por fim, lançar reflexões e caminhos de
análise possíveis sobre essa experiência.
Todavia, antes de prosseguir, gostaríamos de frisar a importância em produzir
um relato de experiência como este. Enxergamos no conceito de experiência grande
potencialidade para os campos de estudo que estamos cruzando aqui, pois tanto a arte
quanto a educação são feitas - ou deveriam ser - de afetações e experimentações. Desta
forma, parece-nos que o diálogo com Jorge Larrossa Bondiá (2001, p.21) pode ser fértil,
quando afirma que “... a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”.
Trabalhar tal conceito de experiência nos inspirou na realização do projeto artísticopedagógico que estamos tematizando, sendo fundante para a concepção metodológica do
processo de realização do documentário. Em tempo, é válido compartilhar que a escrita deste
artigo na primeira pessoa do plural, algo pouco comum para trabalhos acadêmicos, pareceunos a melhor maneira de responder e ecoar as demandas da experiência, legitimando a
narrativa sensível e original dos sujeitos implicados.
Outro elemento fundante de nossa práxis e que conecta-se ao desejo de compartilhar
experiências é o diálogo, prática que vai além da ação mecânica, ou seja, de uma ação que
tem por objetivo apenas produzir resultados esperados em um curto-prazo. O diálogo
esteve intimamente ligado às práticas artístico-educativas do projeto, entre vários exemplos
podemos destacar que as questões essenciais para a execução do filme - desde escolha de
locação até a cenografia - não eram de posse exclusiva de seus produtores, mas compartilhada
entre todos os grupos reunidos, passando pelo elenco adolescente, elenco adulto e equipe
técnica em reuniões bimestrais de pré-produção.
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Freire e Shor (1986) trazem uma definição concisa e ao mesmo tempo potente sobre
o conceito de diálogo em uma perspectiva crítica e libertadora que pode ser claramente
transportada para nossa realidade:
O que é o diálogo, nesta forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa
relação epistemológica. O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses
dois sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é
a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer
e reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento
estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o diálogo requer uma
aproximação dinâmica na direção do objeto. (1986, p. 64)

Estes são os pressupostos que moldaram o alicerce de nossa práxis. Toda vez que
percebemos que estávamos tomando caminhos que nos distanciavam dessa premissa
buscamos retomar sua essência. Afinal, pensar processos artísticos-pedagógicos em uma
perspectiva crítica e libertadora é um ato de resistência e que exige constante reflexão sobre
as decisões práticas.
PRIMEIROS PASSOS

38

Antes de abordarmos a realização do documentário em si, é importante voltarmos
um pouco no tempo e resgatarmos algumas vivências que trouxeram esse desejo à tona.
No ano de 2015, participamos de um projeto de extensão da UFSCar - campus Sorocaba
chamado Olhares EM Diálogo, coordenado pela Profa. Dra. Maria Carla Corrochano, que
consistia em reconhecer a diversidade de olhares e fomentar diálogos no interior de escolas
públicas visando a melhoria da qualidade da educação.
O cinema entraria como dispositivo para articular discentes e docentes em atividades
ao mesmo tempo lúdicas, coletivas e críticas em quatro escolas da região metropolitana de
Sorocaba. Esse tipo de prática tinha uma premissa:
Longe de uma visão utópica ou salvacionista do audiovisual, as oficinas se constituíram
em um movimento de troca de experiências com o vídeo, com o cinema, com a arte,
com a literatura e com o próprio cotidiano, em um processo de troca de saberes
mediatizados pela imagem. (CORROCHANO, PISTILI, 2015, p.162)

As atividades com as turmas de adolescentes foram bem-sucedidas, entre outras
razões, por encontrarmos um grupo extremamente familiarizado com o audiovisual, para não
dizer realmente imerso, e com diversas questões clamando para serem ouvidas e debatidas
e difundidas. Segundo Corrochano e Pistili (2015) foi possível perceber que para os jovens, a
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fruição e produção audiovisual potencializou a percepção sobre si, sobre os outros e também
sobre sua comunidade.
Foi também durante o projeto Olhares EM Diálogo que pudemos reconhecer a
necessidade da discussão da relação cinema e educação como uma dimensão de fronteira.
Observamos que o encontro entre cinema e educação traduzia-se de forma explícita nas
trocas de saberes e experiências entre os autores deste trabalho, um com formação em cinema
e o outro em pedagogia. Encontramos nas palavras de Adriana Fresquet um importante
subsídio:
[…] nossa experiência nos revela que a potência da zona de fronteira entre o
cinema e a educação é pedagógica, estética e politicamente fértil para aprofundar
o conhecimento de si e do mundo. Quando isso acontece no espaço escolar, a
possibilidade de desestabilizar certezas e questionar valores se torna uma experiência
de ver e rever o mundo e o que temos aprendido nele. A lente da câmera parece
circunscrever e recortar aquilo que desejamos conhecer, marcada pelo ritmo do
tempo (FRESQUET, 2013, p.123).

Ao longo dessa primeira experiência com cinema e educação algumas questões
ficaram evidentes para nós; na relação com os adolescentes, percebemos que questões
relacionadas ao corpo, em especial a identidade de gênero e a ocupação de espaços públicos
eram centrais no cotidiano daquela juventude. Além disso, a questão geracional entre
professores e alunos se mostrou um dispositivo interessante a ser aprofundado.
Passamos a nos fazer perguntas como: seria o cinema capaz de promover um espaço
de diálogo intergeracional? E qual seria a potência desse diálogo? Seria capaz de promover
um movimento comum entre os sujeitos envolvidos em seu processo? Seria o cinema um
dispositivo em potencial para desvelar os discursos naturalizados no tempo e espaço? Seria
o cinema capaz de gerar uma crítica histórico-social a partir do ato criativo?
Até certo ponto estas questões soavam distantes e mesmo “pesadas” para se colocar
sobre os ombros do cinema e educação, mas eram questões que nos tocavam e nos moviam.
Compreendemos então que só conseguiríamos explorar o que estava para além daquela
fronteira se déssemos mais um passo adiante. A seguir, compartilharemos um pouco dos
movimentos realizados na criação coletiva do documentário Noite do Beijo - Ontem e Hoje.
O DOCUMENTÁRIO
Em paralelo a essa primeira experiência com cinema e educação, o produtor cultural
William Alves convidou os autores do presente trabalho para realizarem um documentário
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sobre a “Noite do Beijo”, episódio que reuniu milhares de jovens para protestar contra a
proibição do beijo nos espaços públicos de Sorocaba, interior de São Paulo, ocorrido em
1981.
Na ocasião, jovens secundaristas pretendiam organizar um beijaço de protesto que,
devido ao seu objetivo inusitado em tempos de distensão da ditadura, atraiu a cobertura
intensa de grandes veículos, como a Folha de São Paulo e a Rede Globo. Assim, um ato
“brincalhão” que pensava em reunir alguns poucos “gatos pingados” do movimento
secundarista acabou atraindo uma multidão para a praça da catedral em uma noite que
terminou em “quebra-quebra”, confronto com a polícia e jovens sendo fichados e perseguidos
pelo Serviço Nacional de Inteligência (SNI).
Eduardo Galeano dedicou uma pequena crônica a este episódio em seu livro Os
Filhos dos Dias, que reúne 365 fatos históricos ocorridos em todo mundo, um para cada dia
do ano.
Fevereiro, 8 - A beijação geral
Em 1980 explodiu na cidade brasileira de Sorocaba uma insólita manifestação
popular. Em plena ditadura militar, uma ordem judicial havia proibido os beijos que
atentavam contra a moral pública. A sentença do juiz Manuel Moralles, que castigava
esses beijos com cadeia, os descrevia assim:
Beijos há que são libidinosos e, portanto, obscenos, como o beijo no pescoço, nas
partes pudendas etc., e como o beijo cinematográfico, em que as mucosas labiais se
unem numa insofismável expansão de sensualidade.
A cidade respondeu se transformando num grande beijódromo. Nunca ninguém
se beijou tanto. A proibição multiplicou a vontade, e teve muita gente que só de
curiosidade quis conhecer o gostinho do beijo insofismável. (GALEANO, 2014, p. 56)

Então, imbuídos da experiência do projeto Olhares EM Diálogo, enxergamos na
realização de um documentário sobre a mítica “Noite do Beijo” a oportunidade ideal para,
como chegamos a definir em nossos documentos de produção: cartografar a relação histórica
entre corpo, política e juventude em nossa cidade.
Como dispositivo de criação e de ação pedagógica optamos por fomentar
diálogos entre diversas gerações que protagonizaram ainda adolescentes momentos
marcantes dos movimentos sociais de Sorocaba, desde os anos 80 até os dias atuais.
Em termos de linguagem, optamos pela intersecção entre o real e a invenção,
entre o documentário e a ficção, buscando refletir as experiências distintas entre a
historiografia oficial e o imaginário popular construído a respeito da Noite do Beijo.
A fim de obter recursos para a realização do filme nos inscrevemos no edital de incentivo
promovido pela secretaria de cultura do município. Então, questionando-nos sobre as
propostas de contrapartida social exigidas pela burocracia, percebemos que, para estarmos
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afinados com o conceito de experiência e a prática dialógica, todas as ações desenvolvidas
ao longo da produção precisavam estar de acordo com os mesmos critérios éticos-estéticospolíticos apresentados e defendidos pelo filme.
A partir daquele momento, por exemplo, tornou-se impossível falar sobre liberdade
de expressão com um processo de criação que tratasse as pessoas, em especial as adolescentes,
como coadjuvantes sem voz ativa. Percebemos, portanto, que seria fundamental desenvolver
um projeto que além de artístico fosse pedagógico. E que estabelecesse uma relação profunda
com esses adolescentes de hoje, no caso 2015/2016. Enfim, fomos contemplados e uma nova
etapa da caminhada havia começado.
ETAPAS E MOVIMENTOS DO NOITE DO BEIJO - ONTEM E HOJE
Os primeiros jovens a ingressarem de fato no documentário foram aqueles que
já nos acompanhavam desde o projeto Olhares EM Diálogo, de forma que esse pequeno
grupo pôde participar dos encontros de pré-produção junto com os representantes de outras
gerações, colaborando para construção do roteiro e do plano de produção do filme. Esses
encontros foram fundamentais para começar a compreender e modular as diferenças entre 41
as gerações que constituíam o projeto. Parte da nossa intenção em provocar encontros entre
as gerações já começava a se concretizar aí.
Logo após sermos contemplados pelo edital, iniciamos uma série de visitas às escolas
de ensino médio da região para convidar mais jovens para participar do projeto. Assim que
entrávamos em sala de aula lançávamos a seguinte provocação: “O que vocês fariam se o
beijo fosse proibido hoje?”. Aproveitando a “quebra no gelo”, continuávamos: “Nós estamos
fazendo um filme sobre juventude, beijo, política e repressão. Quem já ouviu falar da noite
do beijo? Quem gostaria de participar de filme...”. Desta maneira, utilizamos essas visitas
para difundir o debate sobre os temas essenciais do filme entre a juventude local e, ainda,
ampliar nossa compreensão sobre as distâncias históricas e geracionais com que estávamos
trabalhando.
Esses chamamentos, também divulgados em jornais locais e redes sociais,
convergiram para um evento que chamamos de “aula pública”, na qual convidamos uma das
lideranças da mítica Noite do Beijo, Carlos Batistella, para compartilhar suas experiências
sobre o tema. Ao final, aqueles ou aquelas adolescentes que interessaram-se em participar
da continuidade do trabalho passaram a integrar o chamado “elenco jovem” do filme.

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

Foi a partir dessa “aula pública” que intensificamos nosso movimento de cartografia
histórica e de promoção de encontros intergeracionais, alargando as possibilidades de
ensino-aprendizagem apoiadas na dinâmica de um set de filmagem. A atividade foi registrada
e tornou-se uma sequência fundamental para o documentário, que justamente sustenta a
argumentação da narrativa em prol dos diálogos intergeracionais.
Em seguida, antes de prosseguirmos com as gravações, oferecemos duas oficinas
especialmente para o elenco jovem: uma de expressão corporal e outra de linguagem
cinematográfica com ênfase no documentário. Os exercícios práticos, em ambos os casos,
eram voltados para o reconhecimento da diversidade corpos, histórias e idéias presentes.
Portanto, além de aproximar o elenco jovem do universo da atuação e representação
cinematográfica, a combinação dessas oficinas aprofundou a convivência e a confiança entre
o grupo, despertando a atenção de todos e todas para conceitos como: escuta, empatia,
compartilhamento e generosidade.
Foi então uma grande surpresa antecedeu nosso último dia da oficina de documentário:
a eclosão do movimento secundarista que ocupou as escolas estaduais de São Paulo contra
a reorganização escolar proposta pelo governo Alckmin, fato que mais tarde seria integrado
à narrativa do filme. Sabendo do anúncio da primeira escola ocupada em Sorocaba, o elenco
jovem sugeriu fazer uma visita aos ocupantes e documentar cinematograficamente esse
momento histórico.
Naquela ocasião, nós, autores deste trabalho, atuamos apenas como mediadores
enquanto as e os adolescentes revezaram-se na montagem da câmera, do tripé, do microfone
e na seleção das pessoas entrevistadas, dos cenários e da decupagem. Ao final desse processo
surgiu um mini-documentário chamado “Ocupação EE Lauro Sanchez”, que mais tarde
seria selecionado para participar de dois festivais: o CineOP, em Ouro Preto-MG, e a Mostra
Kino, em Campinas-SP.
Consideramos que um dos pontos altos de nossa jornada educativa foi justamente
quando quando parte do elenco que produziu o mini-documentário teve a experiência de
viajar até Campinas para participar do debate promovido pela Mostra Kino após a exibição
do curta, ou seja, vivendo uma experiência completa de realização cinematográfica desde a
concepção até a exibição.
Após o processo das oficinas e da surpresa das ocupações escolares foi necessário
reorganizar o roteiro do documentário para que os fatos recentes pudessem ser incorporados.
Como trabalhávamos em diversas frentes, apontaremos os momentos que mais se destacaram
como processo de ensino-aprendizagem.
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Uma das cenas previstas no roteiro original, seria uma roda de conversa na praça
entre as gerações dos anos 80/90/2000, e foi redesenhada para ocorrer dentro de uma escola
efetivamente ocupada. Foi uma vivência interessante na qual os papéis, de alguma maneira,
pareciam invertidos: os anfitriões do espaço em que a disputa política se desenrolava eram
os adolescentes, de forma que as lideranças da Noite do Beijo e dos outros movimentos
históricos que abordamos, muitos atuantes politicamente até hoje, precisaram reaprender
os códigos de convivência de um espaço como aquele. Sentimos que a escolha desse cenário
colaborou para horizontalizar as narrativas da conversa, evitando que a “voz da experiência”
das gerações mais velhas se sobrepusesse às mais novas.
Outro momento de intenso ensino-aprendizagem ocorreu ao criarmos conjuntamente
uma sequência que, partindo do relato de alguns integrantes do elenco jovem que viveram
o dia a dia dos protestos contra reorganização escolar, reproduzia o exato momento da
ocupação de uma escola. Roteirizamos e gravamos cenas como: a interrupção das aulas, o
trancamento dos portões, a elaboração de faixas e cartazes, além do acampamento no pátio.
A ficcionalização do ato das ocupações pôde despertar sentimentos diversos no
elenco, pois de um lado havia o grupo de adolescentes que reviveu os momentos em que
participaram da luta das ocupações e, de outro, o grupo de jovens que esteve à margem do
movimento e passaram a compreender melhor as experiências vividas pelos demais colegas.
Foi um momento intenso de diálogo e trocas de pontos de vista, de aprendizagem sobre
participação política, alteridade e o lugar de fala da juventude na contemporaneidade.
Durante o período das ocupações escolares destacou-se a presença da adolescente
Sabah, filha de Cleusinha, outra importante liderança da Noite do Beijo. Em conversas
que antecederam as filmagens, Sabah mostrava-se distante dos interesses sobre política e
participação. Ela chegou a frequentar um dia de oficina de expressão corporal, mas não
juntou-se imediatamente ao elenco. No entanto, após vivenciar o dia-a-dia da ocupação em
sua escola, Sabah motivou-se a participar do documentário.
Cleusinha já tinha um papel fundamental no filme, pois dialogava com Carlos
Batistella representando o núcleo de militantes da Noite do Beijo (1981), mas com a
eclosão das ocupações e a presença marcante de sua filha no movimento secundarista, as
possibilidades de criação de uma nova linha narrativa dentro do filme que se dedicasse aos
encontros e desencontros geracionais batiam na nossa porta.
Assim foi que criamos coletivamente uma sequência na qual mãe e filha comem pizza,
assistem tv e dialogam em uma noite qualquer em sua casa. Posteriormente entrevistamos
Cleusinha e Sabah que, cada uma à sua maneira, buscaram refletir sobre os impactos de um
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momento histórico (1981 e 2015) sobre o outro. Combinando tais cenas, o documentário
ganhou uma sequência muito singela, na qual estão representadas as semelhanças e
diferenças entre gerações, tanto ideológica como comportamental.
É importante também destacarmos a participação dos jovens Cristian e Isabel, que
dedicaram-se intensamente desde o início do projeto e em torno de quem foram criadas
sequências que representavam os cotidianos dos adolescentes de hoje, como: as angústias
da preparação pré-vestibular e a alegria das festas com os amigos e amigas.
Além desses trechos ficcionalizados, entrevistamos os dois em seus respectivos
quartos sobre questões como: preconceitos, proibições e vontade de mudança. Mais um
processo intenso de ensino-aprendizagem, que ainda estendeu a relação direta entre equipe
e elenco para as famílias desses jovens. As discussões bem estabelecidas entre equipe e
elenco encontraram nos pais e mães novos e importantes agentes de diálogo.
Como última etapa da realização do projeto, exibimos o documentário finalizado
para mais de 1.000 pessoas da rede pública de ensino entre servidores, servidoras, alunas
e alunos, contemplando todas as regiões da cidade. O elenco jovem, quando possível,
acompanhou-nos nessas sessões, sempre seguidas de debate. Esta etapa foi fundamental
para expandir geograficamente as discussões e estender as fronteiras de nossa experiência
do centro às periferias.
REFLEXÕES FINAIS - DIÁLOGOS ENTRE CINEMA E EDUCAÇÃO
É impossível resumir as diferentes perspectivas dos campos de pesquisas da arte e
da educação. Mas, em síntese, assumimos aqui alguns pressupostos que orientaram nossa
prática. Entendemos arte como a ação humana de expressão de nossa própria existência,
nosso modo de deixar marcas mostrando aos outros como as coisas são, ou o que elas podem
vir à ser. Deste modo, tem potência para ressignificar nossas ações e nosso modo de enxergar
o mundo. A arte é o modo encontrado pelos seres humanos de dar sentido à realidade que
nos cerca.
Ao pensar educação, nos inspiramos em uma práxis que entende a educação
como um dos elementos capazes de gerar transformações sociais profundas. Para isso nos
pautamos nos princípios da pedagogia libertadora na perspectiva de Paulo Freire (2012), em
que podemos destacar três pilares fundamentais que orientaram nossa proposta pedagógicaartística e intrinsecamente política.
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O diálogo como base para o compartilhamento de saberes e de formas de ler o mundo
mediatizados pela realidade concreta. O fato de sermos seres inconclusos, que mesmo com
nossa experiência de vida, somos seres inacabados e que na relação com o outro buscamos
novos saberes e significados para a nossa vida. E, por último, a ação cultural dialógica, em
que nos implicamos na incidência da ação dos sujeitos que compuseram a produção do
documentário.
Adriana Fresquet e Cézar Migliorin, duas referências na construção do projeto
artístico-pedagógico da Noite do Beijo que chegaram até nós já nos tempos do Olhares EM
Diálogo, esboçam algumas reflexões sobre cinema e educação que dialogam com nossas
impressões sobre o tema:
[...] a primeira crença é no cinema e na sua possibilidade de intensificar as invenções
de mundos, ou seja, a possibilidade que o cinema tem de tornar comum - parte
do que entendo como sendo o “meu mundo” - o que não nos pertence, o que está
distante, as formas de vida e as formas de ocupar os espaços e habitar o tempo. É isso
que está em jogo no cinema. (FRESQUET, MIGLIORIN, 2015 p.8)

Nota-se, portanto, que nossa forma de entender as possibilidades da relação
entre cinema e educação beneficiou-se de um extenso diálogo com propostas de diversos 45
autores, entres os quais ainda cabe destacar as contribuições de Alain Bergala, importante
para colocarmos à prova a sedutora tendência de “escolarizarmos” o cinema, no sentido de
obliterar sua capacidade inventiva-interativa e conferir às práticas artístico-pedagógicas um
quê de obrigatoriedade, preso apenas aos aspectos relacionados com os conteúdo a serem
trataods.
Foram inúmeros os obstáculos ao longo do projeto, que exigiram momentos de pausa
e reflexão, idas e vindas para que fôssemos acertando o rumo. Por exemplo, a multiplicidade
de situações, espaços e relações que o processo do filme procurou criar provocaram reações
diversas na equipe técnica, desde o encantamento até a confusão. Hoje, avaliamos que o
projeto artístico-pedagógico não conferiu a devida atenção à equipe técnica, tendo deixado
lacunas no diálogo com o diretor de fotografia, o técnico de som direto e a diretora de arte.
Além disso, as questões burocráticas que fazem parte de um projeto contemplado
por um edital, muitas vezes nos pressionaram à tomar atitudes pragmáticas, tendo que
administrar recursos escassos e correr contra o tempo, causando um espaço de tensão entre
os desejos do projeto e suas bases teórico-metodológicas e as demandas administrativas
impostas pelas regras do edital.
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É importante ressaltar que muitas pessoas do elenco jovem estavam à margem do
acesso a cultura, do acesso ao ensino superior, até mesmo do acesso ao transporte, uma
vez que muitos tinham dificuldades para chegar nos locais de gravação, isso reforçava a
importância do debate sobre o direito à cidade, sobre o direito de expressão, sobre o direito
ao lazer e ao prazer.
Por isso, buscamos promover espaços de diálogo que pudessem desvelar os
mecanismos que organizam a produção dos discursos que delimitam os debates possíveis
acerca desses direitos, em especial dos discursos audiovisuais. Seja horizontalizando os
processos - como roteirização, decupagem, montagem, etc -, seja fomentando debates entre
o elenco jovem e diversos agentes que compuseram o filme - como os militantes mais velhos,
uma equipe técnica que vinha da capital ou mesmo os documentários de referência que
exibimos durante as oficinas - nosso objetivo não era formar atrizes, atores ou cineastas,
mas estimular uma formação crítica, dialógica e cidadã.
Por fim, acreditamos que refletir sobre o que é colocado dentro do quadro ou
deixado de fora é capaz de produzir questionamentos sobre aquilo que se vê. Por conta disso,
no que tange às práticas artístico-pedagógicas, jamais deixamos de lado as especificidades
da realização cinematográfica, tanto em termos de linguagem quanto de trabalho, em
especial na relação com o elenco jovem. As escolhas criativas e recortes temáticos foram
permanentemente tematizadas e discutidas, sendo “fundamental para o desenvolvimento
do diálogo livre e afetuoso, uma vez que a restrição ao conhecimento e à vontade de “ser
mais” distancia os sujeitos.” (LOTTELLI, 2017, p. 866)
O projeto artístico-pedagógico Noite do Beijo - Ontem e Hoje, mostrou-se um espaço
fértil de formação para todos os envolvidos, em especial para os autores desse trabalho, não
apenas devido ao benefício de seus erros e acertos, mas pela sua capacidade de promover
tensões e proximidades entre diferentes mundos e de inevitavelmente abrir caminhos para
o diálogo.
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EXIBIÇÃO DE FILMES DE PRODUÇÃO NACIONAL NAS ESCOLAS:
O OLHAR AUDIOVISUAL QUE A EDUCAÇÃO PRECISA VER
Sergio Roberto Vieira Martins1
RESUMO: A exibição de filmes na escola é, antes de tudo, uma estratégia que serve para
ampliar o conhecimento dos estudantes e produzir discussões sobre inúmeros temas,
enredos e olhares. A linguagem cinematográfica, de forma básica, constitui em um conjunto
de conteúdos sonoros e imagéticos, organizados por meio de planos, ângulos e movimentos
de câmera, bem como o uso de recursos de montagem que compõem um filme. Contudo, sua
percepção é uma mistura de elementos que podem proporcionar diversas interpretações,
além de provocar emoção, reconhecimento, imersão, entre outros aspectos, além do
empoderamento, discurso de poder e questões sociais e políticas. Sua importância é tão
significativa que em 2014 passou a incorporar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 9.394/96), obrigando a exibição de filmes nacionais nas escolas por, no mínimo,
duas horas mensais, devendo ser adicionada como componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica. Assim, parece de extrema relevância discutir a maneira
como a Lei 13.006/14 pode se tornar funcional e conhecer quais os mecanismos de acesso aos
filmes, a exibição nas escolas e os direitos autorais. Este trabalho tem como objetivo mostrar
o olhar de um professor de escola pública com formação específica na área de cinema e
quais as dificuldades encontradas para colocar a lei em prática sem subsídios, estrutura ou
imbricações didático-pedagógicas.
PALAVAS-CHAVE: Cinema nacional. Linguagem cinematográfica. Educação. Lei
48
9.394/96. Lei 13.006/14.

INTRODUÇÃO
O cinema é um universo complexo que imbricam inúmeras questões implícitas e
explicitas, e que muitas vezes passa despercebida pela maioria das pessoas, em essência,
constitui de elementos sonoros e imagéticos combinados de maneira que formam um todo.
O que o público não vê, ao menos na sua projeção dentro de uma sala escura ou em algum
outro lugar próprio para assistir a um filme, é o resultado de muito trabalho que envolve
desde os seus produtores (inúmeros profissionais de criação) até os equipamentos que
ajudam na captação (de som e imagem), dando-lhe, a partir da junção destes dois elementos
básicos, o nome genérico de audiovisual, para todo conteúdo que abrange áudio e vídeo
(imagem).
1
Nome artístico: Sergio Bertovi - é doutorando do Curso de Comunicação e Linguagens: Estudos de
Cinema e Audiovisual da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP); Mestre em Comunicação e Linguagens na
Linha de Cinema e Audiovisual pela mesma Instituição (UTP - 2016); Especialização em Cinema, com Ênfase
em Produção pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR - 2015) e Fundamentos de Ensino de Artes
pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP – 2008); possui Licenciatura em Artes Visuais pela mesma Instituição
(FAP – 2012) e em Letras, Português e Inglês, pelo Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE
– 2006); Professor Concursado da Rede de Ensino do Estado do Paraná (desde 2012); Filiando ao PPGCOM
da UTP (Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens); e-mail: sergiobertovi@gmail.com
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

O audiovisual pode produzir uma infinidade de reações e se dá por inúmeras
combinações dos elementos sonoros e imagéticos, aliado a uma linguagem que ao longo da
história (do cinema) foi se consolidando e ficando cada dia mais complexa.
Das possibilidades técnicas mais comuns citadas por Jacques Aumont e Michel
Marie (2003), em Dicionário teórico e crítico de cinema, destacam-se:
1. Na cenografia - através de maquetes; dunning (é o mesmo que blue screen para
o cinema em cores, que evoluiu para o chroma key); travelling mattes (justaposição de
duas ou mais imagens no decorrer do plano, com movimento de câmera); projeção por
transparência; vidros pintados; chroma key; entre outros;
2. Na tomada de cena - deformações ópticas; câmera lenta ou acelerada; imagem
por imagem; superposição; inversão de sentido; filtragem da luz; tomada em ângulo elevado
(com a câmera acima da pessoa e dirigida de cima para baixo); tração de câmera ou chamado
travelling in ou out da câmera, com movimento para frente ou para trás; entre outros efeitos;
3. Na edição - imobilização da imagem; estática; desaceleração; ruído utilizando
algum elemento estranho na tela; aumento; imagens compostas; justaposição de imagens
(diferentes ou iguais, que dão efeitos diferentes); trama; fusões; cortinas (em geral utilizada
em mudança de planos ou cortes); geração de caracteres (colocando algum texto ou símbolo);
entre outros; 4. Na parte sonora - desde a captação de som ambiente; uso de música;
ruídos; gravações usando filtragem ou deformação; uso de sintetizadores; sincronização; e,
mixagens.
As técnicas variam muito conforme o tipo de equipamento ou dispositivo, e, após
o desenvolvimento da informática e da computação gráfica, com o uso de algum tipo de
software específico para edição de vídeo e áudio, as possibilidades de distorção da realidade
ou da criação de simulacros também constitui essa linguagem complexa e que, por vezes,
possuem custos elevadíssimo de pós-produção.
Todas essas questões vinculadas à produção audiovisual, aqui resumidas, constituem
numa gama de possibilidades de interpretação, desde a construção narrativa até os elementos
quem compõe os planos e pontos de vistas escolhidos pelos cineastas. Desta forma, o cinema
acaba sendo uma das artes mais analisadas na contemporaneidade, por conta, também, de,
muitas vezes, abranger diversas outras áreas do conhecimento, e, portanto, uma excelente
estratégia metodológica na sala de aula.
É possível comparar uma narrativa cinematográfica com a vida real, com um texto
literário (principalmente nas adaptações), com a história da humanidade, com algumas
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teorias, tanto filosóficas quanto das ciências, com outras obras artísticas ou até mesmo com
outros filmes (intertextualidade).
Mas o cinema pode ir além. Ele pode ser utilizado com meio para se discutir a
sociedade, de maneira mais profunda. Para o professor e pesquisador Paulo Freire, a
educação não deveria simplesmente reproduzir o que acontece na sociedade, mas buscar
uma concepção oposta, acreditando que há a possibilidade de mudanças, e que isso parece
levar “o educador e todo profissional a se engajar social e politicamente, a perceber as
possibilidades da ação social e cultural na luta pela transformação das estruturas opressivas
da sociedade classista” (1979, p. 4). Desta maneira, Freire não separa o ato pedagógico
do ato político, embora é necessário que ambos não se confundam. Portanto, a educação
pressupõe, essencialmente, um ato de conhecimento e de conscientização, e percebemos que
o cinema pode ser um ingrediente favorável para buscar essa discussão, pois traz imbricado
um discurso, uma problematização, mesmo sendo uma narrativa de ficção, breve ou não, ela
altera a percepção da realidade.
Por outro lado, é necessária também uma mudança de pensamento em relação ao
uso do cinema para fins metodológicos, de aspecto meramente conteudístico, ou seja, uma
visão utilitária do cinema para compreendermos uma disciplina ou um conteúdo qualquer
que apareça em um determinado filme. É preciso criar, nos professores e estudantes, o
gosto pelo cinema e suas diversas estéticas, formas e encenações, bem como compreender
sua expressão. Contudo, mesmo que de forma superficial, considerando seu enredo e seus
elementos imagéticos e sonoros, ainda assim, fazer uma análise fílmica é promover um
olhar diferente, do ponto de vista não só do gosto, mas de outros pontos de vistas, de outras
dimensões, que fazem seus interlocutores esboçarem um pouco do que seria um pesquisador,
que basicamente, procura compreender ou dissecar algo, produzindo ou criando um
pensamento analítico mais profundo, dialogando, propondo hipóteses e concluindo ideias
(teorizando).
A utilização de filmes em sala de aula pode ter conseguido um grande salto com
a adição da Lei 13.006/14 ao parágrafo 6.º da Lei n.º 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), que diz textualmente: “a exibição de filmes de produção nacional
constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da
escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo duas horas mensais”. Contudo, a falta
de detalhes de com isso poderia ser aplicado, de fato, não garante que a lei será aplicada,
podendo, inclusive, não produzir efeito algum, alguém do que boa parte dos educadores e
gestores desconhecem tal lei.
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Com isso também se abre inúmeros questionamentos, desde quais filmes poderiam
ou deveriam ser exibidos, como seria custeado para regulamentar essa lei, pensando nos
espaços escolares, que variam muito, podendo inclusive ser inviável em muitas escolas,
pela falta de recursos ou pessoas capacitadas para manusear os equipamentos, entre outras
questões.
Um dos grandes problemas nas salas de aulas, em especial nas públicas, é a
acessibilidade, por conta da inclusão, que também é outro fator que não recebe atenção
devida. Além da lei dos direitos autorais que pode ser um empecilho, pois esse assunto
também requer interpretação e pode impedir que alguns filmes possam ser exibidos sem
autorização dos seus responsáveis ou donos dos diretos. E como e qual professor teria
condições, hoje, de explorar efetivamente filmes em sala de aula?
Pode-se dizer que o acesso à cultura cinematográficas, em especial nas escolas,
possibilita criar o senso crítico e estético, além de uma formação de espectadores, neste caso
específico, para o cinema nacional.
CINEMA E EDUCAÇÃO
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O trabalho com filmes em sala de aula requer uma prática constante e não deve ser
arbitrária, ou seja, necessita uma relação que envolve o conhecimento estético, bem como
dos elementos da linguagem cinematográfica, além de saber lidar com os temas que podem
compor o audiovisual escolhido.
Existem diversos eventos que procuram discutir essa relação entre Cinema e
Educação, em especial no Estado do Paraná, entre eles o Simpósio Cinema Nacional e
Educação, dentro do Seminário Nacional Cinema em Perspectiva, em Curitiba; o Encontro
Estadual de Audiovisual e Educação, no Paraná; Conversas Sobre o Cinema Brasileiro,
promovido pelo EDUCINE – Laboratório de Cinema e Educação, da UNESPAR, Paraná; a
Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, Rede KINO, que trabalha no
país inteiro, bem com Festivais de Cinema que abrem Fóruns de Discussão sobre o tema,
em especial o CINEOP, Festival de Outro Preto, em Minas Gerais, todos os anos, outros
Encontro sobre o tema também ocorrem em Goiânia (GO), Maringá (PR), Macacu (RJ).
Esses Encontros e Discussões têm, entre outras questões, o objetivo de esclarecer
os mecanismos e soluções para facilitar o trabalho de produção, distribuição e exibição de
filmes e audiovisuais voltados para a Educação (sala de aula). Por vezes, criam vínculos com
Universidades, Escolas, Cineclubes, Produtoras, ONG’s e Órgão Públicos em todo o país.
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Durante a 10.ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, no VII Fórum da Rede Kino, entre
18 a 23 de junho de 2015, ao analisar a recém promulgada Lei 13.006/14, criou-se uma
Chamada Pública para Disponibilização Gratuita de um Acervo Audiovisual Escolar Livre,
considerando a grande produção de filmes no Brasil, incluindo os que usam de recursos
públicos, e a possível criação de uma Plataforma Digital de Exibição e Download dos filmes,
sem fins comerciais, bem como um Catálogo de Filmes em DVD, com Acessibilidade,
como por exemplo a áudio descrição. Também foi preocupação dos integrantes daquele
Fórum, a Formação de Professores para efetivar, de fato, a Lei supracitada. A cada ano
essas discussões seguem, mas há, na prática várias dificuldades encontradas, entre elas a
morosidade das instituições e produtoras envolvidas, problemas de Infraestrutura nas
Escolas, de Comunicação e Divulgação, inclusive dessas mesmas discussões.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI
O projeto original, de 2008 percorreu um longo caminho até se tornar lei. As
discussões tinham como base duas vertentes, pensava-se que deveria ser parte do currículo
complementar ou como conteúdo programático da disciplina de Arte, bem como não deveria 52
ser obrigatória, mas um indicativo. Após ser rejeitada, em 5 de junho de 2014, voltou para as
mãos de seu autor original, Cristovam Buarque, e finalmente foi sancionada em 26 de julho
do mesmo ano, pela então presidente Dilma.
Durante o tramite da Lei, o senador a justificou conferindo um lugar especial à
necessidade de apoiar a indústria cinematográfica nacional. O parlamentar explica
que “a única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é criar uma massa de
cinéfilos que invadam nossos cinemas, dando uma economia de escala”. A parte mais
pedagógica da justificativa indica que “a ausência de arte na escola, além de reduzir
a formação dos alunos, impede que eles, na vida adulta, sejam usuários dos bens de
serviços culturais; tira deles um dos objetivos da educação, que é o deslumbramento
com as coisas belas. O cinema é a arte que mais facilidade apresenta para ser lavada
aos alunos nas escolas. O Brasil, precisa de sala de cinema como meio para atender
o gosto dos brasileiros pela arte e ao mesmo tempo precisa usar o cinema na escola
como instrumento de formação deste gosto”. Para ele ainda, “os jovens que não têm
acesso a obras cinematográficas ficam privados de um dos objetivos fundamentais
da educação: o desenvolvimento do senso crítico”. Cabe destacar que o senador não
define que filmes, nem como eles serão escolhidos, também não faz referência a
quem deverá custear sua aquisição, infraestrutura e dispositivos de execução da lei.
(FRESQUET, 2015, p. 138)

Para o senador, o uso do cinema na sala de aula, promove o senso crítico, o que
já é algo fundamental para a juventude, mas também contribui para a discussão sobre os
elementos estéticos, além da formação de espectadores para o cinema nacional.
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Adriana Fresquet (2015), organizadora de um livro sobre a lei, com base dos Fóruns
da Kino na Mostra de Cinema de Ouro Preto, aponta dez considerações sobre a lei, numa
espécie de cartilha para aqueles que têm interesse em Cinema e Educação, entre elas: a
democratizar o acesso, em que o cinema brasileiro tem a possibilidade de alcançar um
público maior, e a escola seria uma espécie de estimulo, para que os alunos sigam assistindo,
bem como poderia promover transformações em seus espectadores.
Para quem trabalha em escolas, em especial de cidades pequenas ou periferias, sabe
que a maioria dos estudantes não frequentam cinemas e seu repertório de filmes fica limitado
ao que aparece na TV aberta ou filmes comerciais. Assim, a lei cria a possibilidade de dar
acesso a produções incomuns, sobre temas diversos, e, que, em geral, podem ter relação com
a vida dos jovens brasileiros. Pensar a escola como um lugar coletiva para discussões, com
pontos de vistas diferentes é uma das ideias de que relata Fresquet.
Outro idem trata sobre o fato do Cinema ser conhecimento, invenção de mundo e
não só entretenimento, e que nele se esconde muito conteúdo e espaço para o aprendizado,
além da própria discussão sobre como se produz filmes: trabalho coletivo, pesquisa, respeito
mútuo, organização, entre outros.
Há também a crença de que filmes nacionais são ruins. Contudo, muitos dos filmes
chamados ruins, produzidos por outros países, obviamente não chegam até as telas dos
cinemas brasileiros, assim como acontece com os nacionais não chegarem a outros países,
através de festivais, por exemplo. O problema do Brasil também está na distribuição, em que
se gasta tanto para produzir um filme que não sobra dinheiro para colocá-lo no mercado.
Outro ponto, levantado por Fresquet é o que também acredito ser importante, a criação de
imagens ou simplesmente a criação de um repertório, o que ajudará não só em discussões
sobre cinema, mas também em outras áreas, bem como ajuda na hora de escrever ou criar,
fotografar, que muitos dos alunos fazem, utilizando seus celulares.
A experiência com o cinema também promove a invenção de novas possibilidades,
pois os jovens percebem que é possível contar de formas diferentes uma mesma história, de
pontos de vistas e utilizando diversos elementos, fazendo com que criar algo se torne mais
comum, pois essa é uma das grandes dificuldades de qualquer pessoa, quando se depara
com uma folha em branco e precisa escrever um texto ou desenhar alguma coisa.
Outro aspecto que é possível perceber nas escolas seria o uso de filmes apenas para
cumprir horário, quando não se quer mais dar aula ou passar conteúdo novo, como se o
professor tivesse querendo dar um tempo ou não se preocupar com nada, deixando os alunos
simplesmente assistindo e no final, não abre para uma simples discussão.
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CONCLUSÃO
Talvez a dificuldade, em se aplicar a lei, seja dos direitos autorais, mas pesquisando
se acha muito conteúdo audiovisual livre e a tendência é que a produção nacional ainda
aumente mais, com as leis de incentivo e com a lei da TV, que obriga a exibição de filmes
nacionais. Também é possível entender que o professor que leva um filme para a sala de aula
pode entrar em contato com diversos mecanismos de distribuição de conteúdo ou até mesmo
criar parcerias. Porém, sabe-se que quanto mais dificuldades se tem, pois individualmente
poucos fariam isso, mais a chance de não se aplicar a lei 13.006/14.
Na visão de educador, percebo que as escolas não estão preparadas para o cinema,
de fato, pois não há infraestrutura que garanta uma boa exibição. A precariedade é enorme,
percebe-se quando há reuniões ou eventos que envolvem várias escolas, de diversas regiões.
Não há espaço, falta carteiras adequadas até para o dia a dia, a luz (quando dia) atrapalha,
não há equipamentos, projetores e som, bem como acesso a um acervo.
Porém, acredito que se a escola colocar em sua proposta curricular, certamente fará
o possível para que aconteça, buscando meios, fazendo parcerias, abrindo novas salas ou
adaptando alguma como sala de projeção.
Contudo, também é necessário investimento do governo, no sentido de apresentar um
acervo mínimo e preparação dos professores para trabalhar com os filmes, pois obviamente
não é tão somente exibir, é importante discutir seus elementos compositivos, sua estética,
sua conexão com outros filmes e com a própria vida dos estudantes, bem como saber avaliar,
relacionar com o contexto escolar, político e social, para que não se torne enfadonho, em que
eles não veem sentido algum.
Certamente que os cineastas brasileiros apoiariam a lei, possivelmente criariam
mecanismos ou facilitariam o acesso a seus filmes, mas novamente fica-se preso a ideia da
falta de comunicação do governo com seus agentes culturais ou instâncias ligadas ao cinema
e a educação, tornando-se uma barreira ao invés de uma ponte entre essas duas áreas.
Outra ideia interessante é levar para os novos cineastas, que estão nos cursos
de cinema, mesmo que este seja de bacharelado, criando mecanismos de estágio ou algo
semelhante as horas complementares, incentivando ou levando para as escolas uma parcela
importante nesse processo, os futuros produtores de conteúdo cinematográfico. Tais
parcerias, entre universidade e escola, não deve ser restrita as grandes capitais, mas também
em outras regiões, fomentando a ideia da lei e do que está por trás da lei para o maior
número de estudantes (escolas) possível.
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Fazer parte do componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica
nas escolas não chegará a lugar algum se o governo federal não apresentar a lei para os
governos estaduais e municipais, semelhante ao que foi feito com a lei 10.639/03 sobre a
obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira e indígena”, que é exigida e
cobrada todos os anos desde sua promulgação, e hoje, de fato, mesmo que minimamente,
é trabalhada nas escolas, e, sempre aparece na chamada semana pedagógica, para discutir,
bem como ocorrem cursos de preparação, presencial ou online, bem como o assunto é muito
debatido na televisão, jornais, internet. Há inclusive departamentos nos núcleos de ensino,
só para tratar desse assunto. Desta forma, certamente a lei começará a funcionar, mesmo
que no início de maneira precária, mas se não se cobrar de todas as escolas, nada acontecerá.
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O FENÔMENO VERA CRUZ
Francisco Marconde Gomes Nunes1
RESUMO: Procuramos apresentar no presente artigo a meteórica e fabulosa história da
mais importante companhia cinematográfica do Brasil, cuja existência influenciou a carreira
de grandes vultos da cinematografia nacional. Durante apenas meia década (1949 a 1954)
a Vera Cruz brilhou como um cometa na produção de filmes de repercussão internacional,
chegando mesmo a ganhar prêmios como a Palma de Ouro do Festival de Cannes na França.
Agora, em pleno Século XXI, sessenta anos após o seu fechamento, seus estúdios lutam
por uma revitalização. Enquanto prossegue o processo de seu soerguimento a gigantesca
empresa paulista pretende retornar ao cenário da produção através de uma parceria público
privada com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, com o apoio da TV Cultura e da
iniciativa privada, visando uma retomada em direção ao futuro de nosso cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Vera Cruz. Industrialização. Cinema Nacional.

INTRODUÇÃO
A Vera Cruz foi um sonho que deu certo e um empreendimento que faliu. O poder
de visionários cedeu aos caprichos de uma má gestão conturbada por querelas internas, o 56
que a transformou numa Babel. Mesmo assim, a empresa paulista em quatro anos produziu
18 longas metragens capazes de revolucionar a cinematografia brasileira e conquistar o
respaldo internacional.
O EMBRIÃO
A década de 50 aproximava-se promissora; o mundo retornava à normalidade após
a tragédia do maior conflito armado vivido pela humanidade.
No Brasil iniciava-se um movimento artístico sem precedentes. São Paulo assumia
um aspecto de metrópole com o desenvolvimento da indústria e a explosão demográfica
provocando o crescimento do mercado imobiliário.

Construía-se o MASP (Museu de

Artes de São Paulo), inaugurava-se o Museu e Arte Moderna e surgia a poesia concreta.
Empreendedores culturais investiram pesado nas artes cênicas e no cinema nacional.
Desde 1948 O empresário italiano Franco Zampari, radicado na capital bandeirante, criara
o Teatro Brasileiro de Comédias (TBC), cuja meta era produzir um teatro com pretensões
artísticas e intelectuais elevadas e extremamente profissional. O mercado atraía encenadores
1
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(diretores) do exterior e estabelecia-se a formação de um elenco fixo e contratado. Assim,
consolidavam-se os princípios do teatro moderno brasileiro, cujo o sucesso inspirou a criação
e o estabelecimento da maior companhia de cinema em nosso país.
Toda aquela efervescência cultural produziu um ufanismo apoiado pela burguesia
paulista alimentada por um desejo de revolucionar as artes inclusive na produção
cinematográfica brasileira.
Ainda em 1948 Alberto Cavalcanti veio da Europa convidado para ministrar um
curso de cinema no MASP (Museu de Artes de São Paulo). A intelectualidade e a elite
financeira paulista entusiasmou-se e deu apoio à criação e implantação de uma companhia
cinematográfica que fosse capaz de atender as reivindicações do surgimento de um cinema
mais requintado a ser produzido no Brasil.
ORIGEM
Com um capital de Cr$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) e
muita euforia, em 04 de novembro de 1949 nascia a gigantesca Companhia Cinematográfica
Vera Cruz. Seu lema era: Do Planalto Abençoado Para As Telas Do Mundo. Seus estúdios 57
com mais de 100 mil metros quadrados, localizados em São Bernardo do Campo, SP recebiam
a maior carga aérea vinda do exterior para o nosso país. Seus dois maiores acionistas eram
Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco Zampari.
A HOLLYWOOD BRASILEIRA
Festejada pela imprensa, a nova companhia cinematográfica iniciava seus
preparativos sob a direção de Alberto Cavalcanti que trouxe da Europa uma equipe de técnicos
especializados. Em janeiro de 1950 ele já supervisionava a filmagem de Caiçara, o primeiro
filme a ser realizado. Iniciava-se assim uma revolução técnica na produção cinematográfica
brasileira, a industrialização instalara-se pela primeira vez no Brasil.
Desde os primeiros lançamentos – CAIÇARA, dirigido Adolfo Celli; TERRA É
SEMPRE TERRA e ÂNGELA, de Tom Payne e Abílio Pereira de Almeida; PAINEL
e SANTUÁRIO, documentários de Lima Barreto - há unânime reconhecimento da
sensível melhoria técnica nos filmes brasileiros, introduzida pela Cinematográfica
Vera Cruz. E essa melhoria se observa na fotografia, na montagem, na cenografia,
no som, no tratamento de laboratório, etc. Assim, incorporava-se à cinematografia
nacional, de um único golpe, toda a linguagem cinematográfica do “bom cinema da
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época. Isso era garantido pelo trabalho de técnicos extremamente competentes,
entre os quais se destacavam o iluminador Chick Fowle o engenheiro de som
Rasmussen e o montador Oswaldo Haffenrichter. (RAMOS pg. 231)

STAR SYSTEM
Os fãs veneravam os atores brasileiros tanto quanto adoravam os grandes nomes
do cinema internacional e a companhia paulista multiplicou essa paixão investindo
maciçamente na propaganda em torno deles. Grandes nomes foram contratados, como
Eliane Lage, Anselmo Duarte, Ilka Soares, Maria Della Costa, Paulo Outran, Tônia Carrero,
Cacilda Becker, Milton Ribeiro, Vanja Orico, Ruth de Souza, Ziembinski, Zeloni, Jardel Filho,
Renato, Consorte, Alberto Ruschell, Mário Sérgio, Abílio Pereira de Almeida e até nomes da
música popular tais como Adoniran Barbosa, Zé do Norte e Inezita Barroso participaram
do cast milionário. Havia as revelações consideradas prata da casa, por exemplo: os
comediantes Mazzaroppi e Walter D’Ávila e a encantadora Marisa Prado. Citamos apenas
astros e estrelas, como se falava na época. Tinha até um cachorro pastor alemão, o Duque
que era pago a peso de ouro. Todo mundo ganhava bem na Vera Cruz, menos a companhia. 58
A grande maioria desses expoentes eram oriundos do TBC (Teatro Brasileiro de Comédias).
A Vera Cruz constitui seu Star System em moldes hollywoodianos constantemente
realimentado pelo poderoso Departamento de Propaganda (partir de 1951 chefiado
por Cavalheiro Lima, em substituição a Gustavo Nonnemberg), que enviava
noticiário para cerca de 700 jornais e revistas de todo o país e de alguns outros
países... (RAMOS pg.207)

A contratação de Anselmo Duarte, que gozava o status de ser o maior galã do cinema
nacional, foi um acontecimento deslumbrante. Em 1951 ele trocou a Atlântida pela Vera
Cruz para ser o protagonista de Tico-Tico no Fubá. Foi a maior transação financeira de toda
a história do nosso cinema. Para realizar a superprodução, contratou-se a exuberante Tônia
Carrero para contracenar com ele. Quando Anselmo Duarte chegou a São Paulo o público
delirante paralisou o trânsito causando um ruidoso engarrafamento. A imprensa já estava
preparada para o fato e fez aquele estardalhaço. O star system veracruciano foi um tempo de
glamour insuperável no cinema nacional, sendo considerado por muita gente a era de ouro
da cinematografia nacional

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

Seriam intermináveis as considerações a cerca do star system (o material de imprensa
e as transcrições efetuadas por Maria Rita Galvão permitiam isso) e também
das badalações que tinham lugar nos estúdios da Vera Cruz: visitas de comitivas
estrangeiras e nacionais, festas, jantares, almoços, homenagens e coquetéis...
(RAMOS Pg. 209)

Tico-tico no Fubá, produzido por Fernando Barros e Adolfo Celli, recebeu um mega
lançamento em 21 de abril de 1952. Trata-se do filme biográfico do famoso compositor
popular brasileiro Zequinha de Abreu (Anselmo Duarte) criador do chorinho homônimo
mundialmente conhecido e de belas valsinhas como Branca. Por ter ares de superprodução,
houve alguns questionamentos na imprensa sobre seu alto custo. O filme foi bem recebido
pela imprensa e aplaudido de pé pelos espectadores.
Entre outras produções de destaque, Sai da Frente dirigido por Tom Payne e Abílio
Pereira de Almeida, realiza-se a estreia do comediante Mazzaroppi. Sua Avant Première em
25/06/1952 constitui-se em um enorme sucesso junto ao público, o que trouxe grande alívio
financeiro aos cofres da companhia.
O Cangaceiro dirigido por Lima Barreto estreia em 20 de janeiro de 1953
Protagonizado por Marisa Prado, Alberto Ruschell, Vanja Orico, Milton Ribeiro, com a
participação especial de Adoniran Barbosa.
Foi o primeiro longa brasileiro a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes
(1953), sendo agraciado como o melhor filme de aventura e melhor trilha sonora. Lançado
com sucesso em mais de oitenta países. No Brasil, conquistou o coração dos espectadores. O
filme foi visto por 1/3 da população da cidade de São Paulo, a qual constava de dois milhões
de habitantes. Atingiu dez semanas de exibição em sessões contínuas e numa vasta rede de
salas de exibição. Recorde de público: 800 mil pessoas no território nacional.
Outro feito importante do filme O Cangaceiro foi a implantação do Gênero Cangaço,
conhecido, também, como o Nordestern. Este gênero consolidou-se e continua prestigiado
até os nossos dias.
A música original interpretada por Zé do Norte é atribuída ao cangaceiro Volta Seca,
que pertenceu ao bando de Virgulino Pereira da Silva mais conhecido como Lampião, O Rei
do Cangaço. Mulé Rendeira recebeu a menção especial no Festival de Cannes junto com o
prêmio de 1953, caiu no gosto do povo e recebeu posteriormente inúmeras interpretações
internacionais.
Outro marco na produção da Vera Cruz foi Sinhá Moça (1953) realizado sob a direção
de Tom Payne e Oswaldo Sampaio, cuja trilha sonora foi composta por Francisco Mignone,
conhecido como o Chopin brasileiro teve o argumento baseado no romance homônimo de
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Maria Dezonne Pacheco Fernandes. Sua estreia em agosto de 1953 causou um frisson na
empresa. Todo lucro do filme foi encampado pelo banco credor (Banco do Estado de São
Paulo).
O filme obteve o Leão de Bronze em Veneza, foi premiado nos Festivais de Berlim e
de Havana.
O elenco encabeçado por Eliane Lage e Anselmo Duarte destacou-se pela
extraordinária atuação de Ruth de Souza, que ganhou o troféu Saci de melhor atriz
coadjuvante no papel de Sabina. Abílio Pereira de almeida também atuou no filme como
promotor com um ótimo desempenho.
Para os que argumentam a ideia que os filmes da Vera Cruz não correspondem ao
ideal brasileiro, mencionamos que Sinhá Moça aborda a luta dos abolicionistas e retrata o
drama da escravidão no Brasil.
Esta obra foi reeditada pela Rede Globo de Televisão em formato de telenovela em
1986 com roteiro de Benedito Ruy Barbosa e conquistou as telinhas em diversos países
do mundo. Nessa versão televisada destacamos a projeção da estrela Lucélia Santos.
Posteriormente surgiu um remake no ano de 2006 cujo desempenho alcançou igual sucesso.
CAUSAS DA DERROCADA
O desconhecimento de gestão cinematográfica por parte de seu corpo administrativo
levou a Vera Cruz a gastos desnecessários e exorbitantes. A falta de racionalização produziu
um desequilíbrio nas contratações de pessoal, orçamentos elevados e elaborados, sem
nenhum critério e um alto custo na produção de set totalmente inútil face aos erros de
planejamento.
Outro problema causador de distorções na produção foi a falta de comunicação
entre os membros da equipe, cujos estrangeiros não interagiam satisfatoriamente com os
brasileiros, o que levou a bastante desentendimentos profissionais, criando um certo clima
de animosidade entre eles, redundando em flagrantes desperdícios no processo de produção.
O endividamento e a desastrosa política de distribuição corroeram todo o esforço
produzido pelos estúdios da famosa fábrica de filmes.
A Vera Cruz enfrentou, logo que seus primeiros filmes ficaram prontos e começaram
a ser exibidos, problemas específicos da realidade cinematográfica brasileira. A
lentidão na comercialização dos filmes (e, consequentemente, o lento retorno
do capital investido) impossibilitava que o rendimento obtido com as primeiras
películas pudesse financiar as próximas. O mercado externo revelou-se, por sua vez
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

60

de difícil acesso, devido ao notório desinteresse das distribuidoras norte-americanas
em patrocinar o desenvolvimento de cinematografias que pudessem oferece, remota
ou modestamente, qualquer espécie de concorrência (RAMOS pg 231, 232)

A Vera Cruz encontrava-se totalmente individada, motivada por pagamentos de
pessoal atrasados, por indenizações trabalhistas, por falta de recursos para concluir outros
filmes em andamento, pela cobrança insistente dos fornecedores com os quais se encontrava
em inadinplência e pelas dívidas causadas por adiantamentos feitos à Columbia. Mediante
essas circunstâncias a companhia brasileira foi obrigada a negociar com aquela empresa
norte americana todos os direitos do filme O Cangaceiro.
Entre todos os pecados da Vera Cruz o mais grave consistiu-se em não ter desenvolvido
uma rede de distribuição própria conforme fez a Atlântida a quem eles tanto criticavam.
Aqui nos faz lembrar a fábula do macaco que advertia a cotia sobre sua cauda que poderia
ser cortada pelo trem enquanto o rabo dele é quem estava exposto sobre os trilhos, o qual foi
justamente cortado por aquele veículo ferroviário.
A falta de apoio governamental na criação de dispositivos legais inibidores dos
concorrentes contribuiu bastante para o enfraquecimento da Vera Cruz.
Segundo Sirino e Pinheiro (2014 p. 47 e 48, Apud MANFRIONT artigo Atlântida
Cinematográfica e Companhia Cinematográfica Vera Cruz). A concorrência era bastante
desigual em relação aos filmes estrangeiros. Naquela época os ingressos das salas de cinema
eram tabelados e a inflação vigente no país, fazia com que a arrecadação nacional ficasse
bastante prejudicada, já que para os filmes estrangeiros, o governo pagava a diferença
existente do dólar oficial e do paralelo.
A oposição da mídia engajada contestando o caráter de brasilidade dos filmes da
Vera Cruz, ao acusar suas produções de manterem um tom de artificialismo e impostação ao
tratar da realidade nacional, contribui, também, para abalar as estruturas da empresa.
Toda essa parafernália da Vera Cruz certamente causou alguns ciúmes nos Mogouls
de Hollywood e até um certo grau de inquietação nos magnatas da Wall Street, gerando
críticas destrutivas contra a nossa companhia de cinema. Esses maliciosos comentários
eram orquestrados por críticos mal-intencionados a serviço da concorrência estrangeira.
Havia, portanto, um contraponto à onerosa mídia paga pela companhia de cinema paulista
o que lhe causava bastante danos.
O desentendimento e a saída prematura de Alberto Cavalcanti da Vera Cruz, que
passou a dedicar-se a um anteprojeto do Instituto Nacional de Cinema, provocou uma certa
instabilidade emocional e uma consequente perda de técnicos que não se sentiram à vontade
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com a sua ausência. Isso influiu na quebra de qualidade e alimentou a fogueira dos detratores
da em
TENTATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA
Um empréstimo de 20 milhões de Cruzeiros concedido pelo Banco do Estado de São
Paulo à individada Vera Cruz causou muita polêmica, o que motivou à Assembleia Legislativa
Estadual pedir esclarecimentos ao banco em questão. O último suspiro da malfadada
empresa que nasceu menosprezando a luta que se travava entre o truste internacional e o
cinema produzido em nosso país, veio com a produção de Florada na Serra em 1954 sob
a direção de Luciano Salce e protagonizada pelos monstros sagrados do teatro brasileiro,
Jardel Filho, Cacilda Becker e a encantadora Ilka Soares.
Ao apagar das luzes do seu grandioso palco, a Vera Cruz fez o lançamento de um
documentário bem no estilo chapa branca sobre o IV Centenário de São Paulo, dirigido por
Lima Barreto sob o irônico título São Paulo em Festa.
Posteriormente A companhia totalmente desfigurada, que procurava disfarçar seus
rombos financeiro paralisou suas atividades. Sendo encampada pelo referido banco foi 62
transformada em Brasil Filmes, a qual, sob nova direção, procurou enxugar os prejuízos
causados ao banco. Nesta nova tentativa pois em prática medidas efêmeras e inócuas.
Conseguiu ainda produzir sete filmes, porém, sem a pujança da gigantesca Hollywood
Brasileira. Daí em diante, acabou transformando suas dependências em depósitos de
materiais. Posteriormente passaram a alugar seus ex-estúdios para realizações de produções
independentes.
RESSURGIMENTO
Após um quarto de século sem atividades, apenas alugando espaço para produções
tais como Carandiru, Lula Filho do Brasil que teve uma participação de suas filmagens no
local. Foram necessárias algumas adaptações nos galpões que outrora foram seus estúdios.
Depois surgiu um projeto de revitalização da Vera Cruz através de uma parceria público
privada cujo convênio custou o montante de R$ 156 milhões de reais envolvendo a prefeitura
de São Bernardo, Telem S.A. Técinicas, Eletromecânicas (empresa da área de iluminação e
cenotécnica), a qual responderá pela obra de recuperação do antigo espaço num prazo de
cinco anos. A primeira parte passou a funcionar em 2016.
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O projeto de revitalização abrange a transferência do Centro de Memória da Vera
Cruz para o seu local de origem e a construção de salas de projeção cinematográfica,
restaurante, estacionamento para veículos, adaptação dos antigos estúdios, salas de préprodução e pós-produção. Abrigará, também a Escola de Áudio-Visual de São Paulo. Serão
criadas e implantadas incubadoras de empresas de cenografia e de efeitos especiais.
Atualmente o projeto está aguardando o pronunciamento do Tribunal de Contas do
Estado que analisa a situação de estabilidade do novo empreendimento.
CONCLUSÃO

O PARTO DA MONTANHA
Em uma das pérolas do grego Esopo transcrita pelo seu gost writer, o romano Caio
Julius Fedro, encontramos a metáfora de uma montanha que após muitos estardalhaços,
emitiu um grande estrondo, em seguida partindo-se em pedaços para depois dar à luz a um
rato, deixando boquiabertos os cidadãos comuns e os entendidos de plantão.
A Vera Cruz foi uma montanha parturiente que morreu ao dar luz a O Cangaceiro,
um fenômeno de bilheteria com 14 milhões de espectadores no mundo inteiro e que deu
lucro à sua distribuidora a Columbia Pictures detentora de 60% de sua arrecadação. A Vera
cruz fechou as suas portas com um déficit de 150 milhões de Cruzeiros herdado pelos bancos
estatais.
Apesar dessa ópera bufa o legado deixado pela Hollywood Brasileira se faz sentir até
hoje. Um de seus marcos na história da cinematografia nacional é a formação e projeção
de técnicos, atores e cineastas de renome. Um grande exemplo foi Anselmo Duarte que
posteriormente repetiu e extrapolou a façanha de Lima Barreto ao arrebatar uma palma de
Ouro em Cannes (1962) com seu filme O Pagador de Promessas
A lição que ficou sobre o descontrole administrativo da Vera Cruz fez com que os
brasileiros passassem a ser mais cautelosos no tocante a gerência de produção. Citamos o
exemplo de organização encontrado em Amácio Mazzaroppi, que ironicamente foi revelado
pela extinta companhia paulista, o qual tornou-se um dos produtores cinematográficos
brasileiros de maior sucesso de público e um vitorioso gestor de cinema a frente de sua
própria empresa.
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Chegamos à conclusão que o cinema nacional vem sobrevivendo heroicamente,
num processo de ensaio e erro, alcançando efeitos espasmódicos através de resultados
extraordinários e tentativas frustradas e que a Vera Cruz encarnou perfeitamente esse estigma.
Com o desempenho inconstante da companhia de cinema do ABC paulista vivemos mais uma
vez o trágico drama representado pelo ocupante e o ocupado magistralmente preconizado por
Paulo Emílio Salles Gomes em sua teoria da Trajetória no Subdesenvolvimento. Contudo,
devemos dar um voto de louvor à coragem e ao espírito de luta dos homens que ousaram
desafiar a ira dos deuses da cinematografia internacional ao promoverem a implantação de
uma fábrica de sonhos na América do Sul.
BIBLIOGRAFIA
RAMOS, Fernão (Org). História do Cinema Brasileiro. Art Editora Ltda. São Paulo.
1987
SIRINO, Salete Paulina Machado e PINHEIRO, Fabio Luciano Francener (orgs) Cinema
Brasileiro na Escola. Pra Começo de Conversa. Curitiba – UNESPAR 2014

64

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

MEU MUNDO MINHAS HISTÓRIAS – UMA EXPERIÊNCIA
AUDIOVISUAL NO AMBIENTE ESCOLAR
Catalina S. M. Reys1
Renan L. Turci2
RESUMO: O projeto de extensão Meu Mundo Minhas Histórias - Protagonismo Juvenil
em Rede vinculado à Universidade Estadual do Paraná (Campus Curitiba II) propõe que
estudantes do Curso de Cinema e Audiovisual ministrem oficinas pautadas no ensino básico
de elementos do audiovisual, em escolas públicas da rede estadual de educação do Estado
do Paraná. De modo a possibilitar aos alunos destas escolas a realização de uma websérie
documental a ser disponibilizada na internet. As oficinas ocorrem em quatro escolas, de
quatro cidades distintas, em período semanal. Nelas, os alunos que se inscreveram para
frequentar as oficinas são orientados pelos membros do projeto para o desenvolvimento
de suas próprias webséries. Essas orientações foram baseadas por duas experiências
semelhantes, a do Projeto Olho Vivo e da Universidade Federal Fluminense, em parceria
com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e incluem: (1) Apresentação prévia
da linguagem cinematográfica; (2) Instrução e apresentação de equipamentos de gravação
(som e vídeo); (3) Realização de exercícios práticos como forma de concretização do
aprendizado; (4) Exercícios feitos fora das oficinas pelos alunos, com seus próprios recursos.
Assim, visa-se ampliar a produção e difusão dos meios audiovisuais nas escolas de ensino
básico, utilizando-se da internet, meio mais popularizado de acesso à informação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Audiovisual. Websérie. Documentário.

No Youtube, plataforma de reprodução e compartilhamento de vídeos na internet,
existe o canal denominado TEDx Talks, cujo objetivo é disseminar boas ideias a partir de
conferências que são realizadas por diversas pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, uma
delas foi o biólogo, pesquisador e youtuber Atila Iamarino33 que teve como tema a Educação
para o Futuro. Durante seu discurso ele comenta sobre como o sistema de aprendizado dos
jovens está ultrapassado por em seu contexto contemporâneo se adicionar a internet:
E se a gente não tratar em sala de aula de como ganhar essas habilidades, se a gente
não puser os alunos para ativamente produzirem na sala de aula (...), usar a internet
para os alunos produzirem as informações deles. Por que o aluno não pode produzir
vídeo? Por que ele não pode escrever um artigo? Por que ele não pode refutar as
fontes de informação que ele consome na internet? Por que ele não pode participar
do que ele faz todo dia, que é consumir essa informação que está lá? (IAMARINO,
2017)

1
Graduanda em Cinema e Vídeo na UNESPAR – Campus Curitiba II/FAP - catasmr@gmail.com
2
Graduando em Cinema e Vídeo na UNESPAR – Campus Curitiba II/FAP – renanturci@gmail.com
3
Doutor em Ciências Biológicas (Microbiologia) pela USP e possui o canal Nerdologia no Youtube, que
aborda a partir da ciência questões que envolvem cultura pop e curiosidades - https://www.youtube.com/
user/nerdologia/ (link consultado em 26/01/2018)
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Disso, podemos retirar dois fatos: a primeira é sobre o próprio discurso em si, o
qual argumenta sobre o modo de aprendizado não ser só no escutar as aulas, mas na
ação, na realização do conhecimento; e a outra é o próprio vídeo como um exemplo da
possibilidadeque se tem do conhecimento fora do âmbito escolar.
Assim, com a junção desses dois eixos – o protagonismo dos jovens na escola e
a integração de novas tecnologias no aprendizado – temos a base do projeto Meu Mundo
Minhas Histórias. Seu objetivo é, a partir disso, compartilhar os conhecimentos da realização
audiovisual de graduandos do curso de Cinema e Audiovisual da UNESPAR – Universidade
Estadual do Paraná - Campus Curitiba II – FAP aos alunos de ensino médio de escolas que
estão em Curitiba e sua área metropolitana, a partir do desenvolvimento de episódios de uma
websérie documental4. Com o intuito de disponibilizar esse conteúdo online, os estudantes
foram orientados a escolherem um tema e o filmarem à sua maneira, dispondo sobre o
material seus olhares, suas realidades.
Antes, porém, ocorrera encontros nos quais eles puderam aprender e experienciar
a partir de exercícios o audiovisual, alguns com teor mais prático e outros com teor mais
analítico. Nestes, o intuito era de criar repertório e fazer com que os estudantes questionassem
ao que assistissem, pensando que aquele produto audiovisual contem imagens e sons que
tinham sido escolhidos por alguma razão para construir tal sentido e emoção. Se conseguia
isso ao mostrar-lhes curtas metragens ou cenas de longas metragem e os questionando logo
em seguida, como por exemplo quando foi exibido aos jovens do colégio Antônio Lacerda
Braga de Colombo-PR cenas do filme Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio perguntando a eles
por que existia no começo longos planos da natureza e, posteriormente, em outra cena,
rápidos cortes entre planos de pessoas e carros em ambiente urbano. Vale ressaltar também
que antes a questão era: como são esses planos, eles tem movimento, quanto eles duram?
Já os exercícios com o teor prático, embora orientado pelos graduandos, tinha viés
de fazer com que os estudantes sentissem na pele o que, na parte analítica, era visto e, dessa
forma, mais liberdade deles próprios. Trabalhando sempre em grupos, eles realizaram
filmagens a partir de proposições dadas, como por exemplo o Minuto Lumière. Este trabalho
conhecido pelo livro Cadernos do Inventar de diversos autores da UFF – Universidade
Federal Fluminense – tem como objetivo, a partir da gravação de um vídeo ininterrupto
com plano fixo de 1 minuto, colocar o estudante no que Alain Bergala diz ser o coração do
4
No texto “Do Documentário ao Webdoc – Questões em Jogo num Cenário Interativo” da doutora
de comunicação e culturas contemporâneas da UFBA – Universidade Federal da Bahia - Tatiana Levin, ela
se utiliza de diversos autores como Sandra Gaudenzi e Kate Nash para comentar as características de uma
websérie documental, ou webdoc, das quais as principais seriam a não linearidade e a interatividade.
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ato cinematográfico, ou seja, ver e apreender um mundo em constante mudança, que não
obedece a imaginação e previsão daqueles que filmam e sim as extrapolam, concretizando o
inimaginável a eles. Além disso faz com que o jovem reflita mais sobre o ambiente, os sons
que ali estão, cores, luzes e movimentos de elementos que ali estão ou poderão estar.
Essa metodologia de ensino, como citada por Atila Iamarino, de fazer com que o
próprio estudante faça seu próprio conhecimento, na área de cinema e educação, advêm
pela linha de pesquisa de Alain Bergala5 em seu livro A hipótese-cinema. Pequeno tratado de
transmissão do cinema dentro e fora da escola. Nele, o autor argumenta em favor da própria
criação dos jovens para absorção do conhecimento artístico:
É precisamente para que os próprios alunos façam essa experiência, vivida tanto no
corpo quanto no cérebro, um saber de outra ordem, que não se pode adquirir apenas
pela análise dos filmes, por melhor que seja conduzida. (BERGALA, 2008, p. 171)

Além disso, ele acredita que para a arte permanecer, é necessário o fermento da
anarquia, da desordem (BERGALA, 2008, p. 30) e assim, dessa forma, gerar em quem filma
pela primeira vez com seriedade, com todo racional e emocional, uma humildade presente
nos irmãos Lumière e em seus filmes e também um tipo de sacralidade. É incrível ver ao se 67
propor exercícios práticos aos jovens o brilho no olhar que eles adquirem, a infinidade do
pensar, do imaginário que eles criam ao pensar em cada plano. É engraçado como os próprios
graduandos não se sentem mais assim ao filmar, por terem perdido o encanto que possuíam
anteriormente, contudo, ao ministrar as oficinas, os estudantes fazem eles retomarem isso
de volta.
Isso não significa que Bergala fosse contra aos exercícios analíticos, muito pelo
contrário. Ainda em seu livro ele teoriza sobre formas de como mostrar o audiovisual aos
jovens. Uma delas é a escolha entre passar curtas-metragem ou trechos de longa-metragem.
Se esse último for escolhido, existe também a pedagogia da articulação combinada de
fragmentos, que pode ser realizada de diversas formas com diversos objetivos, podendose ir por um lado mais sequencial e verticalmente hierarquizado ou que traga propostas
totalmente contrárias afim de demonstrar diferenças.
Contudo, o autor se preocupa, nesse momento analítico, com o que será transmitido
aos estudantes. Ele cita a teoria do pokemon-a-dreyer, que propõe partir do que eles gostam
espontaneamente para levá-los, com o passar do tempo, a filmes mais difíceis (BERGALA,
5
Alain Bergala é um crítico, roteirista e diretor francês, conhecido como um especialista nas obras de
Jean-Luc Godard e ser ter participado da revista cinematográfica francesa Cahiers du cinéma.
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2008, p. 96). Isso, para o crítico francês, é um problema pois, para ele, “a arte tem que
permanecer, mesmo na pedagogia, um encontro que desestabiliza o conjunto de nossos
hábitos culturais.” (p. 97).
Pensando assim, com todo esse arcabouço teórico – exercício práticos que estimulam
a vivenciar o audiovisual, a desordem para a liberdade artística e exercícios analíticos que
desestabilizam os estudantes ao mostrar trechos ou filmes na íntegra, gerando conhecimento
pela junção dos fragmentos – é que o grupo de graduandos do Meu Mundo Minhas Histórias
desenvolveu suas metodologias pedagógicas e partiram para a experiência empírica, ou seja,
a sala de aula.
A EXPERIÊNCIA ANTES, DURANTE E APÓS A SALA DE AULA
Ao falar dessa experiência como um todo, necessitamos falar antes da própria
experiência que foi e tem sido redescobrir o cinema.
Tomar frente de uma sala de aula é algo completamente diferente de estar inserido
em um set de filmagem, ainda que estejamos falando de cinema. E nós, como estudantes de
Bacharelado em Cinema e Audiovisual, até então só tínhamos passado maior parte do tempo 68
pela experiência da realização, a qual é cada vez mais movida pelo mercado e como sabemos,
o mercado muitas vezes não nos dá tempo de pensar ou digerir muitas questões que fazem
– ou deveriam fazer– parte do ofício.
Ao tomar frente de uma sala de aula, nós não estamos colocando em foco uma
realização cinematográfica como é feito em um set de gravação. Mas sim tudo –ou parte
de um grande todo– que se pode ou não dar conta de inúmeras questões que o cinema trás
consigo e esse tempo para lidar com essas questões é precioso. Até então, assistir filmes
fazia parte de um estudo e complemento da universidade de própria formação. Sendo assim,
uma vez que isso precisa ser estendido e passado para outras pessoas, no caso os alunos, a
responsabilidade que se tem sobre esse material e o que se extrai dele, se multiplica.
Dessa forma, passa-se a perceber ainda mais um filme não só como somente um
resultado, mas um material de estudo que tende cada vez mais a crescer. E com toda certeza,
nosso principal material de referência são os filmes, uma vez que ali se concretizam elementos
essenciais ao aprendizado da realização.
Sendo assim, uma vez já acostumados à realização, lidamos com a reverberação
disso, o que com certeza é um dos primeiros aprendizados importantes antes da experiência
da sala de aula. Acreditamos que o cinema é uma materialização de algo muito próprio que
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encontra o poder de se expor e redescobrir. E essa relação com a primeira experiência de
docência não poderia ser mais próxima disso.
No entanto, junto a essa primeira experiência e essa redescoberta, surgem inúmeras
dúvidas em relação a como passar todo esse emaranhado de informações, como organizar
e reorganizar as ideias em forma de oficina/aula. Como lidar com algo que tem uma linha
tão tênue entre o direto e o indireto? Neste momento que se recorre aos essenciais cadernos,
citados acima de projetos que se assemelham a este e que compartilham esse tipo de
experiência e mais do que se propor a ser um manual ou um estilo de “roteiro de aula”, eles
são guias.
Esses guias são de extrema importância, uma vez que as atividades ali propostas são
pensadas de forma a adaptar-se às mais variadas situações que possam ocorrer no momento
de suas realizações, porque são pensadas à fim de remontar uma espécie de descoberta do
cinema. Se nas primeiras atividades fazemos o momento Lumière, é porque de alguma forma
na história do cinema houve um momento de pura e simples atenção do olhar, contemplação.
E assim, ao passar das oficinas e observando o que os alunos contemplam, se
interessam ou não, é que esse guia passa a se modificar e até mesmo não ser usado, uma
vez que nos sentimos mais próximos daquela visão, daqueles alunos, daquele ambiente e
isso significa uma autonomia maior para começar a arriscar e propor meios diferentes de
aprendizado.
Por vezes e muitas vezes, todo esse ambiente, os alunos e aquelas visões nos tiram
de um patamar criado em cima da noção de “mestre” e nos vemos realizando atividades
completamente diferentes e experimentando, sendo levados, por esses outros pontos de
vistas tão diferentes e novos. E nisso reside uma outra face do ensino, estar em contato com
outras gerações e suas próprias vontades em relação à imagem, ao cinema.
Neste momento, o nervosismo e a reação ao novo se renovam e todas as possíveis
certezas que até então tínhamos com a relação no cinema, são um pouco abaladas. O próprio
meio de disseminação das Webséries produzidas ao final das oficinas são prova disso, uma
vez que a disponibilização para a internet é completamente diferente e nova, partindo da
duração do vídeo até a forma da linguagem utilizada para essa plataforma.
A relação com a internet e esses jovens é algo completamente estreito, os nossos
próprios canais de comunicação com eles fora da aula, era por meio do ambiente da internet.
É interessante notar como muitos estudantes constantemente utilizavam as câmeras dos
seus celulares para gravar e montar seus vídeos desde muito antes do início das oficinas,
observar isso é também observar, que a proximidade e a distância com a imagem são duas
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possibilidades que parecem opostas, mas também se tornam muito presentes. A imagem
hoje é parte essencial de todas as mídias e ao mesmo tempo que é de suma importância,
pode ser facilmente banalizada.
Portanto, é extremamente interessante observar o interesse dos alunos em participar
de uma oficina de cinema. O interesse em fazer as suas próprias imagens além das que são
diariamente publicadas na internet. É de imensa importância ver como se davam todas
aquelas experiências deles com as atividades, mais do que o domínio de alguma técnica, ali
eles tinham o domínio do discurso que eles queriam e pretendiam passar com suas escolhas
–conscientes ou não–, o que por um lado é muito interessante e por outro, difícil mensurar
até que ponto se pode ou não interferir nesse processo.
Sendo assim, uma outra parte importante e delicada dessa experiência é saber até
que ponto poderíamos ou não interferir nas escolhas dos alunos ou na forma como eles se
relacionavam com a imagem e o domínio daquele discurso. Tudo isso passa por questões
éticas, que surgem do simples manejo do equipamento, que trás um notável poder sobre
o objeto a ser filmado ao modo de se relacionar com esse objeto até o ponto em que nós
precisamos montar esse material. E por se tratar do ambiente escolar, com alunos em sua
maioria menores de idade, as questões se aumentavam à normas da escola em que eram
ministradas as oficinas e à relação com os responsáveis desses alunos.
Uma vez que a maioria dos alunos optava por lidar com temas cada vez mais
discutidos e que por isso mesmo, pediam por mais responsabilidade e atenção na hora de
serem tratados. E com responsabilidade, digo desde as escolhas das imagens e o que elas
poderiam significar/representar à noção de que isso algum tempo depois seria publicado
na internet, em um canal do Youtube. Por isso, novamente menciono o lugar em que esses
resultados serão publicados e como é interessante notar que ao mesmo tempo que a internet
tenha espaço para muitas imagens facilmente banalizadas, também possa abrigar esse tipo
de projeto que une tantas descobertas ricas.
Como quase etapa de conclusão deste artigo, acompanho também de forma análoga
o relato da experiência, que foi a quase conclusão do trabalho nas escolas: a gravação dos
episódios das webséries.
Ao passar das oficinas, foi unânime notar que o interesse em produzir era grande
por parte dos alunos, a proximidade com os equipamentos os fazia sentir parte de todo
aquele processo, como membros ativos e esse era o maior combustível para tudo, ser ativo.
E ser ativo aqui, não se resumiu a fazer parte da equipe de gravação segurando uma câmera,
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um microfone, comandando a cena ou realizando o roteiro, mas também discutindo o que
cada um queria dizer e tratar com todos esses artifícios.
As discussões para saber o que cada um queria falar em seus respectivos episódios
eram quase que totalmente tomadas pelos alunos, ali eles falavam, se expressavam e
discutiam seus temas com uma impressionante defesa do que estavam a fazer ali. Variados
assuntos passaram por esses discussões, sendo alguns deles: depressão na adolescência,
escolhas para o futuro, preconceito racial, social e sexual, violência contra a mulher, críticas
ao sistema de ensino no Brasil e muitos outros, sendo esses, principais.
Dessa forma, eles não assumiam autonomia e parte ativa somente no processo
de realização, mas se sentiam parte ativa em uma sociedade que muitas vezes os exclui,
por todos esses motivos que acima eles mesmos colocavam em discussão. Observar isso é
ver como a realização cinematográfica pôde fazê-los perceber que assumir um discurso é
também dominar esse discurso na área que você for atuar, e que no caso aqui, seria com o
cinema, com as imagens.
Muitas ações e reações com as imagens filmadas eram interessantes de ser notadas,
uma delas foi a necessidade do uso do zoom no lugar da aproximação física e ao questionar
uma das alunas o motivo pelo qual a aproximação se evitava, ela prontamente respondeu
que não queria invadir demais o espaço daquela pessoa que ela filmava. Essa resposta ecoou
por muito tempo e suscita uma das discussões mais comuns sobre ética no documentário
e como assumir uma linguagem e seguir firme nela requer forte amadurecimento de
responsabilidade com o mundo a sua volta e por isso, com um filme.
Assim como também, perceber como a maioria dos alunos se prendeu à espécie
de roteiro criada por eles e a possibilidade do acaso e das pontas soltas deixadas pelas
respostas dos entrevistados nos episódios, em vez de dar lugar a mais questões, comumente
encerravam de forma fria e direta aos blocos de perguntas. Questionando sobre isso, os
alunos diziam ficar igualmente nervosos atrás das câmeras e se impressionavam ao fato de
antes pensarem que estar por trás seria muito menos difícil que estar à frente.
E como ainda com essa primeira experiência é difícil saber até que ponto se pode
ou não interferir e suscitar uma discussão ali no momento da realização, pareceu a opção
mais correta respeitar a escolha deles. E se fosse possível escolher um dos momentos, dentre
tantos outros de aprendizado com os alunos, esses que levantaram essas questões são os que
mais chamaram atenção.
De forma a encerrar o artigo e com isso, o relato da experiência, que ainda não se
encerrou, pode-se dizer que observar o que se fez ou poderia ter feito suscita uma vontade
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 1: CINEMA BRASILEIRO E EDUCAÇÃO

71

enorme de poder repetir esse processo e cada vez mais ver o que pode ser aprendido e
absorvido e deixado para os alunos e para nós de tudo isso. E isso não se diz apenas de ver o
resultado dos episódios gravados em uma tela, mas de tudo que ocasionou esses episódios e
do que ficou ali materializado, de forma a mostrar o que se absorveu e deixar a gana do que
poderia ter absorvido. Isso com certeza é um estímulo a continuar em projetos como esses e
o que sustenta o cinema, o ensino. O que veio e o que está por vir.
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“DA NOSSA MEMÓRIA FABULAMOS NÓIS MESMOS”: RESSIGNIFICAÇÃO
E POLITIZAÇÃO DA RAÇA NO FILME BRANCO SAI, PRETO FICA1
Agnes Cristine Souza Vilseki2
RESUMO: A última cartela do filme “Branco sai, Preto fica” (2015, Adirley Queirós) diz
a que veio: “Da nossa memória fabulamos nóis mesmos”. Este é um filme que propõe a
construção de uma narrativa pelo viés da autorepresentação, um olhar de dentro, de quem
viveu e vive na periferia, na margem, e, por isso mesmo, tem propriedade para contar e
inventar a sua história. Estabeleço uma interlocução com o que propõe Nilma Lino Gomes
ao discutir o papel do movimento negro na ressignificação e politização do conceito de raça
(2012). Segundo a autora, a ideia de raça deve ser compreendida como uma construção social,
estrutural e estruturante da sociedade brasileira e que, através da atuação do movimento
negro, foi apropriada e evidenciada como uma marca de luta e como símbolo de uma
trajetória, sempre em curso, de emancipação. O cinema é aqui pensado como um dispositivo
pedagógico, através do qual ensinamos e aprendemos modos de ser, sentir e pensar, através
do qual somos subjetivados e nos identificamos e, portando, um meio fundamental de
representação e construção de identidades. Neste percurso, não somente o filme enquanto
narrativa nos serve como material analítico, mas também sua estrutura enquanto forma
fílmica. O filme é tomado como um reflexo das ações promovidas pelo movimento negro na
sociedade brasileira, no qual o discurso emancipatório é o fio condutor da narrativa.
PALAVAS-CHAVE: Cinema Brasileiro. Representação. Negro. Ressignificação do conceito
de raça. Movimento negro.

Quem tem o poder de representar, tem o poder de definir e determinar a identidade,
por isso a representação ocupa um lugar tão central na teorização contemporânea
sobre identidade e nos movimentos sociais ligados à identidade. (SILVA, 2000, p.
91)

A última cartela do filme Branco sai, Preto fica3 (2015, Adirley Queirós) diz a que
veio: “Da nossa memória fabulamos nóis mesmos”. Começo pelo fim, para dizer que este
filme propõe a construção de uma narrativa pelo viés da autorepresentação, um olhar de
dentro, de quem viveu e vive na periferia, na margem, e, por isso mesmo, tem propriedade
para contar e inventar a sua história. Estabeleço uma interlocução com o que propõe Nilma
Lino Gomes ao discutir o papel do movimento negro na ressignificação e politização do
conceito de raça (2012). Segundo a autora, a ideia de raça deve ser compreendida como uma
1
Este artigo já foi publicado originalmente na Revista O Mosaico: Polifonias dos Estudos do Cinema
e Audiovisual I, n. 14, jan./jun. 2017, p. 26-35. Disponível em: http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/
mosaico/issue/viewIssue/152/pdf_52
2
Mestranda em Educação pela UFPR, graduada no curso de Bacharelado em Cinema e Video pela
UNESPAR – Campus de Curitiba II | FAP. Membro do grupo de Pesquisa CINECRIARE - Cinema: criação e
reflexão (UNESPAR/CNPq). E-mail: agnesvilseki@gmail.com
3
Filme disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j_6Lcu4L2mk. Acesso em: 10 de julho de
2017.
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construção social, estrutural e estruturante da sociedade brasileira e que, através da atuação
do movimento negro, foi apropriada e evidenciada como uma marca de luta e como símbolo
de uma trajetória, sempre em curso, de emancipação.
O cinema é aqui pensado como um dispositivo pedagógico, através do qual
ensinamos e aprendemos modos de ser, sentir e pensar, através do qual somos subjetivados
e nos identificamos e, portando, um meio fundamental de representação e construção de
identidades. Neste percurso, não somente o filme enquanto narrativa nos serve como material
analítico, mas também sua estrutura enquanto forma fílmica. E assim, o discurso do diretor
Adirley Queirós se faz necessário para entendermos como é estabelecida esta construção e
quais foram as suas intenções. O filme é tomado como um reflexo das ações promovidas pelo
movimento negro na sociedade brasileira, no qual o discurso emancipatório é o fio condutor
da narrativa.
Branco sai, Preto fica é um filme documentário e de ficção, gravado na Ceilândia,
cidade satélite na periferia de Brasília, com atores não profissionais, moradores daquela
região. É também um filme de ficção científica, em que os personagens, pessoas reais,
fabulam sobre a sua própria história, marcada por um episódio trágico de repressão policial.
O ano é 1986. O local: Ceilândia, no Distrito Federal. Jovens se divertem embalados
pela música no baile black Quarentão. Entre eles, Marquim do Tropa e Shokito. De repente
e sem motivos aparentes, a polícia invade a festa e promove uma repressão violenta: “Bora,
bora, bora! Puta prum lado, viado pro outro! Bora, porra. Anda, porra. Tá surdo, negão?
Encosta ali. Tô falando que branco lá fora e preto aqui dentro. Branco sai e preto fica, porra.”
(Branco sai, Preto fica, 2015)
A partir desta história real, que marcou profundamente toda uma geração que
vivia na Ceilândia nos anos 80, o roteirista e diretor Adirley Queirós pretendia fazer um
documentário, nos moldes clássicos4, com amigos que carregam no corpo as marcas da
violência policial e da discriminação racial a que foram e são submetidos. Segundo a sinopse
do material de divulgação, o enredo do filme girará em torno de “tiros em um baile de black
4
Sobre o gênero documentário em oposição ao gênero da ficção, Fernão Ramos estabelece alguns critérios
que podem ser relacionados a um tipo de documentário clássico: “Em sua forma de estabelecer asserções sobre
o mundo, o documentário caracteriza-se pela presença de procedimentos que o singularizam com relação ao
campo ficcional. O documentário, antes de tudo, é definido pela intenção de seu autor de fazer um documentário
(intenção social, manifesta na indexação da obra, conforme percebida pelo espectador). Podemos, igualmente,
destacar como próprios à narrativa documentária: presença de locução (voz over), presença de entrevistas
ou depoimentos, utilização de imagens de arquivo, rara utilização de atores profissionais (não existe um star
system estruturando o campo documentário), intensidade particular da dimensão da tomada. Procedimentos
como câmera na mão, imagem tremida, improvisação, utilização de roteiros abertos, ênfase na indeterminação
da tomada pertencem ao campo estilístico do documentário, embora não exclusivamente” (RAMOS, 2008,
p.25).
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music na periferia de Brasília [que] ferem dois homens, [os quais] ficam marcados para
sempre. Um terceiro vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da
sociedade repressiva”. Assim, nos primeiros minutos do filme, antes dos créditos iniciais,
vemos Marquim, um homem negro na cadeira de rodas. Sua casa, adaptada com elevadores,
é também uma rádio pirata, onde ele transmite a sua música e narra para os ouvintes e
espectadores o episódio no Quarentão. Sobem os créditos: “Branco sai, preto fica”. A partir
daqui, a narrativa é permeada pela fabulação.
Markim e Shokito (que no filme assume o nome de Sartana) sofreram a violência
policial. Um vive na cadeira de rodas e o outro, que teve a perna amputada, usa uma perna
mecânica. Quem vem do futuro é Dimas, para investigar e conseguir provas contra o governo,
responsável pela agressão. Esses personagens são os protagonistas de Branco sai, Preto fica.
São homens negros, moradores da periferia, pessoas reais que não querem simplesmente
contar a história de maneira factual, mas, ao reverem o passado, propõem filmar o presente
em forma de aventura, brincando com o gênero da ficção científica e imaginando um outro
futuro.
A pesquisadora Nilma Lino Gomes, amparada pelo pensamento de Aníbal Quijano,
ilustra como a ideia de raça foi estruturante das relações sociais na América Latina e no Brasil
a partir da dominação colonial e como ainda opera relações de poder na contemporaneidade.
Segundo ela:
Quijano revela uma dimensão mais profunda da invenção da raça, trazendonos para o contexto latino-americano e problematizando que, antes mesmo de se
consolidar como um conceito da ciência, ela foi sendo formulada como uma ideia,
uma representação social e, portanto, uma forma de classificação social imbricada
nas estratégias de poder colonial. Esta noção foi se tornando, paulatinamente, um
instrumento de poder econômico, político, cultural, epistemológico e até pedagógico.
A empreitada colonial educativa e civilizatória esteve impregnada da ideia de raça
(GOMES, 2012, p.730).

A autora também argumenta que, ao considerar a ideia de raça como construção
social, é necessário pensar que ela está inserida no campo da cultura e que, portanto, é efeito
de discursos. Ela avalia a experiência dos movimentos sociais no Brasil como responsáveis
pela politização da raça, que através das experiências sociais, é ressignificada e convertida
em potência de emancipação:
Ao politizar a raça, esse movimento social desvela a sua construção no contexto
das relações de poder, rompendo com visões distorcidas, negativas e naturalizadas
sobre os negros, sua história, cultura, práticas e conhecimentos; retira a população
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negra do lugar da suposta inferioridade racial pregada pelo racismo e interpreta
afirmativamente a raça como construção social; coloca em xeque o mito da
democracia racial (GOMES, 2012, p. 731).

Nesse contexto proposto por Nilma Lino Gomes, insiro o filme Branco sai, Preto
fica, pois o entendo não como agente direto do movimento negro, mas como uma instância
que reflete as experiências sociais, no campo da cultura e dos discursos, e que questiona e
problematiza a história dos negros no Brasil, através da construção de novas narrativas.
Desta forma: “[...] dá outra visibilidade à questão étnico-racial, interpretando-a como trunfo
e não como empecilho para a construção de uma sociedade mais democrática [...]” (GOMES,
2012, p. 731).
A autora utiliza a concepção de Boaventura de Souza Santos sobre o pensamento
abissal para explicar a manutenção das relações de poder-saber impostos pela colonialidade.
São aspectos visíveis e invisíveis, que operam a partir de uma noção eurocêntrica, na qual a
Europa Ocidental é considerada como centro da civilização e da ciência moderna, detentora
de um conhecimento universal. Para a autora, tal pressuposto implica na existência de uma
periferia “não só geográfica, mas econômica, política e racial” (GOMES, 2012, p. 731), e que
o estabelecimento desta dicotomia acaba por criar um abismo intransponível entre esses
dois universos socioculturais. A construção e o estabelecimento do pensamento abissal
determinam a impossibilidade de coexistência entre os lados opostos da linha: “Para além
‘deste lado da linha’ só há inexistência, invisibilidade e ausência não dialética. O pensamento
abissal moderno se destaca, portanto, pela sua capacidade de produzir e radicalizar
distinções” (GOMES, 2012, p. 731).
Neste sentido, é possível estabelecer algumas relações entre o pensamento abissal e o
filme Branco sai, Preto fica. Uma delas diz respeito à ideia de periferia geográfica, que é uma
questão fundamental no filme: Brasília X Ceilândia. Brasília, capital do país, foi construída
em 1960, para abrigar a sede do governo federal. Ceilândia, cidade satélite localizada na
periferia de Brasília, surgiu na década de 60 para alocar os trabalhadores que vieram de outras
cidades para trabalhar na construção da capital, o CEI de seu nome significa Campanha de
Erradicação das Invasões. Sobre esta questão o diretor Adirley Queirós comenta:
A cidade tem um histórico de opressão. Nos anos 70, o governo de Brasília pegou
80 mil pessoas e jogou 50 quilômetros cerrado adentro. Ceilândia nasceu de um
apartheid, de um aborto territorial. Durante muito tempo, ela foi estigmatizada como
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a grande periferia do Distrito Federal. É um lugar de muita migração, principalmente
nordestina. É completamente diferente de Brasília, tanto na arquitetura quanto no
modo de viver 5.

Esse aspecto de segregação está presente no filme e é potencializado na narrativa
quando os personagens da Ceilândia precisam de um passaporte para entrar em Brasília.
Como eles não têm permissão para cruzar a fronteira, precisam recorrer a documentos
falsos para entrar na cidade. O diretor usa o termo “corpo periférico” para falar de questões
que são características daquele espaço e que estão impressos na construção fílmica, tal como
Adirley argumenta:
O filme lida com essa história que a gente trabalha com amigos, pessoas próximas
da gente e uma das primeiras questões era como que a gente lidaria com esse corpo
periférico. O que me interessava era uma radicalidade em relação à gramática. A ideia
de falar de periferia é muito mais do que mostrar o local, é assumir radicalmente a
forma que se fala, o que é falado e toda a relação que existe ali: a musicalidade, o
corpo, a fala, o jeito de falar. As coisas boas e as ruins. Pra falar para a periferia, com
a periferia, tentar dialogar entre a gente primeiro 6.

A gramática a que se refere Adirley Queirós é a linguagem do filme. O que ele propõe

é uma radicalidade em relação à construção dessa linguagem que seja reflexo das tensões e 78
contradições da periferia. Um filme que dialogue com aquele universo, antes de mais nada.
Branco sai, Preto fica é um filme construído coletivamente. Um filme híbrido, no
qual são articulados elementos do documentário e da ficção. A narrativa construída através
da fabulação dos personagens torna-se um filme de ficção e aventura, no qual Marquim e
Sartana buscam a vingança do estado pelo episódio de repressão no baile black Quarentão.
Como comenta o diretor: “Não existia roteiro, porque o filme todo era baseado na ideia da
fabulação. Eu propunha histórias e acontecimentos e os atores buscavam na memória o que
podia ser falado. Cada dia, dependendo do clima, acontecia uma coisa”7.
Ao longo do filme vemos Marquim trabalhar em um projeto: uma bomba de som
que ele protende jogar em Brasília com ajuda de Sartana. O conteúdo desta bomba é uma
mistura de sons da periferia: música (rap, funk e forró) e barulho do mercado popular.
Dimas Cravalanças é um agente do estado que vem do futuro para colher provas da violência
5
QUEIRÓS, Adirley. Branco Sai, Preto Fica É Puro Apocalipse. 2015. Entrevista. Disponível em:
https://www.vice.com/pt_br/article/nzj9gz/branco-sai-preto-fica-filme-adirley-queiros-puro-apocalipse.
Acesso em 10 de agosto de 2017.
6
QUEIRÓS, Adirley. 2015. Entrevista. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fjbBJPrUsT4.
Acesso em: 5 de agosto de 2017.
7
QUEIRÓS, Adirley. Branco Sai, Preto Fica É Puro Apocalipse. 2015. Entrevista. Disponível em:
https://www.vice.com/pt_br/article/nzj9gz/branco-sai-preto-fica-filme-adirley-queiros-puro-apocalipse.
Acesso em 10 de agosto de 2017.
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e do racismo promovido pelo estado contra a população da periferia. Ele comunica-se com
uma mulher do futuro que em determinado momento da narrativa diz a ele: “Lembra da
sua missão? Encontrar o Sartana, você precisa encontrá-lo para que a gente possa mover
uma ação contra o Estado por crimes cometidos contra populações negras e marginalizadas.
Produza provas, Cravalanças.” (Branco sai, Preto fica, 2015).
A precariedade da periferia é incorporada à linguagem e à estética do filme. Filmes de
ficção científica, típicas produções estadunidenses, utilizam efeitos especiais e tecnológicos
avançados e custam caro. Branco sai, Preto fica custou R$221.000,00, valor que o coloca
como uma produção de baixo orçamento para os padrões brasileiros. Essa marca que o filme
propõe imprimir está presente principalmente através da direção de arte, na construção dos
espaços, cenários e objetos de cena.
Há uma assimilação da desordem, das contradições e da atmosfera da periferia
também através da música, dos diálogos e da atuação dos atores. A representação dos atores
foge de uma representação naturalista, é mais pautada na improvisação a partir das próprias
vivências e fabulações dos personagens. A música permeia toda a narrativa e é um elemento
fundamental da própria história, desde o baile Quarentão até a explosão da bomba em
Brasília.
Nilma aponta que a própria lógica do pensamento abissal acaba por gerar a
apropriação do seu lugar pelo movimento negro. Segunda ela:
Se a lógica do pensamento abissal é tornar os Outros inexistentes e inferiores, a lógica
desses Outros é conquistar o seu lugar de existência. Esta pode ser considerada como
uma das características do movimento negro em relação à questão étnico-racial no
Brasil. Ao trazer o debate sobre o racismo para a cena pública e indagar as políticas
públicas e seu compromisso com a superação das desigualdades raciais, este
movimento social ressignifica e politiza a raça, dando-lhe um trato emancipatório e
não inferiorizante (GOMES, 2012, p. 733).

O mesmo raciocínio é empregado em Branco sai, Preto fica. Embora o diretor faça
referência à periferia e a toda uma cultura marginalizada, e não somente à questão étnicoracial, esta não pode ser dissociada e é o fio condutor do filme. Adirley Queirós critica a
forma que o corpo periférico é retratado na maioria dos filmes brasileiros, caminho oposto
ao que ele propõe em Branco sai, Preto fica:
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Esse corpo periferia, apesar de estar ali, de ocupar aquele espaço, ele é sempre
condescendente, ele nunca assume a radicalidade, ele sempre tá narrando para
alguém, ele sempre tá fazendo uma intermediação para uma certa classe média, uma
certa classe dominante, tanto em relação ao território quanto em relação a política.
Então, pra mim, esse corpo que tá ali é sempre mais oprimido8.

Neste ponto, é importante lembrar que o diretor é um homem branco, que vive na
Ceilândia desde os 7 anos e embora conviva e seja amigo daquelas pessoas que vemos no
filme, suas experiências não são as mesmas de um corpo negro. O próprio fato de ele ter
cursado Cinema na Universidade de Brasília (UNB) e seus amigos não revela o abismo que
separa o mundo de brancos e negros. Também aqui poderíamos problematizar um certo
sexismo presente no filme, que tenta ser resolvido com uma única personagem mulher, a
mulher do futuro, que só existe enquanto projeção.
Sobre estas questões o diretor afirma:
Eu, Marquinho e Shockito temos praticamente a mesma idade. A gente cresceu junto
naquele ambiente e teve uma experiência com a cidade. Então a memória que a
gente tem da cidade não é uma memória ouvida, mas uma memória experimentada.
Aquele é um espaço de experiência que a gente viveu, e dentro dessa experiência a
que mais nos toca é a da amputação, em todos os sentidos. Eles sofreram amputação
física, mas nós tivemos amputação da cidade, de espaços que nós construímos e que
foram criminalizados. O Quarentão, por exemplo, era isso [...]

[...] temos a mesma experiência territorial, mas eu jamais poderia ter uma experiência
racial igual a deles. Eu nunca vou alcançar esse local e isso inclusive cria uma
armadilha. Eu acho que daqui a cinco anos eu vou ser acusado de muita coisa, desde
sexista até, não digo racista, mas de que eu estaria reafirmando um autoritarismo
racial, porque sou um diretor branco que provoca um discurso de que a questão
racial é muito importante. Mas como ela pode ser importante em um processo em
que o único branco é o diretor? É mais uma evidência de como isso se acumula. É
uma contradição permanente9.

A própria fala do diretor assume esta contradição, ao mesmo tempo que demonstra
como a ideia de raça é estrutural na sociedade brasileira. Apesar disso, alguns posicionamentos
em relação à autoafirmação, noção de território e identidade em Branco sai, Preto fica podem
ser pensadas como um exercício de enfrentamento, através do qual ocorre a politização e
ressignificação do conceito de raça. O filme é construído a partir de tais questões. Através
da linguagem propõe imprimir a “precariedade” a que está submetida a periferia. A questão
8
QUEIRÓS, Adirley. 2015. Entrevista. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fjbBJPrUsT4.
Acesso em: 5 de agosto de 2017.
9
QUEIRÓS, Adirley. Entrevista com Adirley Queirós. 2015. Entrevista. Disponível em: http://
revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-adirley-queiros/. Acesso em 10 de agosto de 2017.
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racial não pode ser dissociada deste contexto, pois está implicada diretamente como parte
da cultura e como efeito de discursos.
Branco sai, Preto fica legitima um jeito de fazer cinema que problematiza relações
de poder e cria enunciados a partir de uma lógica própria. Como instância pedagógica, este
cinema ensina outras formas de ser e constrói outros olhares e saberes sobre a raça negra.
Retomando o que propõe Nilma Lino Gomes e entendendo o movimento negro de forma
mais ampla, o qual atua de diferentes formas através de ações políticas, artísticas, religiosas,
o filme de Adirley Queirós faz uma importante reflexão sobre a condição do negro no Brasil,
sobre o racismo, mas principalmente sobre a apropriação e o reconhecimento de si, da ideia
de raça.
Ao ressignificar a raça, o movimento negro indaga a própria história do Brasil e da
população negra em nosso país, constrói novos enunciados e instrumentos teóricos,
ideológicos, políticos e analíticos para explicar como o racismo brasileiro opera não
somente na estrutura do Estado, mas também na vida cotidiana das suas próprias
vítimas (GOMES, 2012, p.731).

Neste sentido, o filme também pode ser pensado como reflexo das inúmeras ações
promovidas pelo movimento negro que resultaram em profundas transformações na 81
sociedade brasileira.
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O CINEMA NOVO E O SUJEITO NEGRO – ZÓZIMO BUBUL
Kariny Martins1
RESUMO: Com o intuito de renovar a imagem cinematográfica, as representações sociais
e raciais não passaram despercebidas pelo Cinema Novo. Filmes como Rio 40, graus (1955),
de Nelson Pereira dos Santos, Barravento (1969), de Glauber Rocha, e Ganga Zumba (1963),
de Carlos Diegues, levantaram questões raciais. Com crítica dura ao cinema industrial
– em especial as chanchadas da Vera Cruz –, os cinemanovistas tenderam a observar as
representações dos negros em outros movimentos. Geralmente, estereotipados, os atores
e as atrizes negras interpretavam personagens subalternos e secundários. Dentro deste
movimento, surge Zózimo Bubul (diretor negro), iniciando a carreira como ator, encontrou
no Cinema Novo a possibilidade de narrar o mundo a partir de si, ressignificando a imagem
do negro por ele próprio.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema novo. Cinema Negro. Representações. Zózimo Bubul.

DOS SERTÕES ÀS FAVELAS: A BUSCA PELO HOMEM BRASILEIRO
“A câmera é um objeto que mente”. Esta frase proferida por Glauber Rocha em
Revisão Crítica do cinema brasileiro pode nos referenciar o que foi o movimento dos 83
cinemanovistas dos anos 60: entender as estruturas cinematográficas, para assim, conferir
verdade à câmera. A realidade como discurso fundamental de um filme; presença de nãoatores e as ruas como cenário, apresentados pelo Neo-realismo italiano, que, somado com as
inovações de linguagem e estética e a autoria artística ser conferida ao diretor e as produções
independentes da Nouvelle Vague francesa, contribuíram para o nascimento do Cinema
Novo brasileiro.
Influenciado pelos movimentos citados acima – Neo-realismo e Nouvelle vague
–, Nelson Pereira dos Santos lança, em 1955, Rio, 40 graus, filme que leva às telas o Rio
de Janeiro marginalizado no qual cinco meninos da favela saem aos pontos turísticos da
cidade afim de conseguirem comprar uma bola de futebol ao fim do dia. Sobre Rio, 40 graus,
Glauber Rocha enuncia:
(...) não era um filme para a burguesia, porque a burguesia só aplaude e premia
filmes sociais quando eles são evasivos. Rio, 40 graus era um filme popular, mas não
era populista; não denunciava o povo às classes dirigentes, mas revelava o povo ao
povo: sua intenção vinda de baixo para cima, era revolucionária e não reformista.

1
Graduanda em Cinema e Audiovisual pela UNESPAR/FAP. Kari_nymartins@hotmail.com
Este estudo resulta de Projeto de Iniciação Científica com bolsa CNPq, sob orientação da Profa. Dra Salete
Machado Sirino.
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Suas ideias eram claras, sua linguagem simples, seu ritmo traduzia o complexo da
grande metrópole: o autor estava definido na mise-en-scène. (GLAUBER ROCHA,
2003).

A estética como uma ética e a mise-en-scène como política caracteriza o cinema
de autor, que, segundo Rocha, é um cinema engajado politicamente, no qual corresponde
ao autor – diretor – a responsabilidade pela verdade, portanto, verdade e política estavam
intrínsecas ao Cinema Novo. Pela primeira vez, o cinema brasileiro viu protagonistas negros
na tela em Rio, 40 graus – trazendo outros olhares sociais –, como pontua Laurent Desbois,
em A Odisséia do cinema brasileiro:
A escolha de cinco crianças negras, saídas do povo e que falam seu próprio jargão
incorreto e expressivo, pretendia contrabalancear as inverossimilhanças dos filmes
da Vera Cruz em que o português falado não era o das ruas e em que os negros
apareciam em papeis estereotipados. (DESBOIS, p. 123, 2011).

Ao trazer a margem ao centro, como fez Nelson Pereira dos Santos em Rio 40 graus,
o surgimento deste movimento fez emergir e questionar as raízes brasileiras. E ainda pontua
Desbois: “O Cinema Novo teria surgido do nada? Ele só poderia nascer de um choque de
ideias no espaço das imagens animadas.” (DESBOIS, p.123). Refletindo os movimentos
políticos dos anos 60, os movimentos vanguardistas e a consolidação de uma identidade
nacional verdadeira, o cinema, assim como a literatura, enxergou dos sertões às favelas, os
sujeitos constituintes da cultura brasileira. Nas palavras de Glauber Rocha: o cinema novo
é um fenômeno dos povos colonizados. Frantz Fanon elucida que povo colonizado é “todo
povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua
originalidade cultural” (FANON, p. 34).
Sendo assim, ao enquadrar a câmera em espaços poucos convencionais – para a
cinematografia brasileira –, o cinema novo centralizava a discussão do sujeito brasileiro,
criando e recriando narrativas integrativas que pudessem comtemplar as identidades
brasileiras existentes e “repensar o cinema brasileiro, não em fórmulas de indústria, mas em
termos do filme como expressão do homem” (ROCHA, 1965, p.50).
Do Cinema Novo: uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária,
eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado:
somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode
compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. (GLAUBER ROCHA,
p. 50, 1965)
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Em 1965, Glauber Rocha apresenta Estética da Fome em um congresso na Itália,
no qual, o também crítico e realizador David Neves apresenta sua tese O cinema de assunto
e autor negro no Brasil. Para David, os filmes do cinema novo podem ser considerados
antirracistas, porque:
1) não representam o negro como fizeram os filmes até aquele momento; e
2) produzem uma identificação entre o realizador (branco) e os personagens negros,
sem que a cor seja percebida ou tenha ‘a menor importância’.

Neves elenca quatro filmes nos quais é possível verificar sua dissertação: Ganga
Zumba (1963), de Cacá Diegues; Barravento (1969), de Glauber Rocha; Aruanda (1959),
de Linduarte Noronha; Esse Mundo é meu (1963), de Sergio Ricardo e Integração Racial
(1964), de Paulo César Saraceni, nos quais são abordados assuntos considerados de temática
negra, como o candomblé e o quilombo ou o protagonista é negro, envolvendo questões
étnico-raciais.
ARQUÉTIPOS EM BARRAVENTO E GANGA ZUMBA
Entendendo arquétipos “no sentido jungiano de ‘símbolos que exprimem sentimentos
de apelo universal’’, situados no livro de João Carlos Rodrigues, O Negro brasileiro e o
cinema (2011) – no qual o autor baseia-se, sobretudo, nos estudos de Pierre Verger sobre
símbolos e orixás, que podem ser encontrados no livro Orixás (1981) –, elenca os arquétipos
presentes no Cinema Brasileiro, que podem ser catalogados em: Pretos Velhos, Mãe Preta,
Mártir, Negro de Alma Branca, Nobre Selvagem, Negro Revoltado, Negão, Malandro,
Favelado, Crioulo Doido, Mulata Boazuda, Musa e Afro-baiano. Rodrigues compreende
que os arquétipos constituem o imaginário humano a partir das simbologias que existem
na realidade, logo, assimilar estes símbolos é também observar como os indivíduos negros
eram percebidos na sociedade geral.
Barravento, primeiro longa-metragem dirigido por Glauber Rocha e montado
por Nelson Pereira dos Santos, é, segundo Glauber, “o início de um gênero, o filme negro”.
Barravento dentro do Candomblé é o nome correspondente ao estado de transe que passa o
filho ou filha de Orixá antes de sua posse. E pode ser lido também como o provocador deste
estado – o toque dos tambores. No filme, Barravento pode ser interpretado como o estado
necessário para a libertação – ideológica, social e religiosa –, provocada pela personagem
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Firmino. Na cartela inicial, o título corresponde ao “momento de violência, quando as coisas
de Terra e mar se transformam”. Sendo que os minutos iniciais situam o espectador em
uma comunidade pesqueira, localizada no litoral baiano. O plano aberto nos mostra o céu
e o mar, apresentando assim, elementos importantes que irão compor a centralidade da
trama – a fé religiosa, transcrita por Glauber nas cartelas iniciais como ‘misticismo trágico e
fatalista’ e a dependência político-social e econômica.
Presentes desde o início deste filme, os cânticos e sons de tambores e atabaques
permitem, juntamente com os planos detalhes, que nosso olhar entre na comunidade
e observe momentos preciosos pertencentes à cultura do Candomblé. No geral, o filme
é constituído por muitos planos gerais e médios, o que difere das cenas no Terreiro, que
possuem bastantes planos detalhes longos. Visto que “o Candomblé enfrentou perseguições
policiais e políticas até épocas relativamente recentes (década de 1930)” –como salienta
Rodrigues em O negro Brasileiro e o cinema (2011) – embora enunciado como um filme
declaradamente anti candomblé pelo próprio diretor, – no Diário de Notícias de 1962,
Glauber concedeu uma entrevista sobre o filme, apontando sua visão sobre o longa:
Sou apaixonado pelos costumes populares, mas não aceito que o povo negro sacrifique
uma perspectiva em função de uma alegoria mística. Barravento é um filme contra
os candomblés, contra os mitos tradicionais, contra o homem que procura na religião
o apoio e a esperança. (NELSON MOTTA, 2011, p. 219).

Esta citação pode, num primeiro momento, parecer um olhar preconceituoso, porém
é no sentido de que o filme “aceita a máxima marxista de que ‘religião é o ópio do povo’”
(Rodrigues, 2011), o que acrescenta aqui um paradoxo, já que a religiosidade de matriz
africana é uma das formas de permanecer lutando frente tantas maneiras de modificar e
tornar pejorativo aspectos desta cultura. Assim, a ênfase em planos detalhes deste filme,
apresentam uma religiosidade condizível com as realidades dos terreiros.
Outro aspecto interessante a ser observado é a performatividade dos corpos, algo
muito estudado pelo diretor negro Zózimo Bulbul e que pode ser vista em seu curta-metragem
Alma no olho (1973). Em Barravento podemos notar isto durante a primeira cena, quando
os pescadores estão retirando a rede do mar, em passos ritmados que em conjunto parecem
uma dança, na cena em que uma roda de samba acontece na comunidade e nas rodas de
capoeira.
A crítica ao estado de alienação presente nas obras dos cinemanovistas também é o
fundo desta trama. Na comunidade onde o filme se desenvolve, Iemanjá é quem determina
os rumos traçados pelo coletivo: deve-se manter Aruan – pescador protegido em quem
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Firmino projeta liderança e transformação do estado alienado – virgem para a proteção
das divindades continuar e assim, prosseguir com as pescarias, trazendo boas pescas para o
patrão – o dono da rede. Caso o trabalho não seja frutífero, Iemanjá castiga-os. O exercício
de contar à comunidade sobre sua própria condição, cabe a Firmino, um ex-integrante da
comunidade que vive na cidade. Tal como Exu, o mais humanizado no Candomblé, Firmino
é o comunicador, o Orixá que traz movimento, personalizado por sensualidade e violência.
Na cena inicial, os pescadores estão retirando a rede do mar, entoando um cântico.
O som dos pescadores é interrompido por um samba, ambientando Firmino, que aparece de
terno branco e chapéu: típica caracterização do malandro. Rodrigues (2011) diserta em seu
livro que o arquétipo do malandro é:
[...] codificado na umbanda como o endiabrado Zé Pelintra, que usa a típica
indumentária do gigolô tropical (terno branco, chapéu de palinha), esse personagem
reúne também características de quatro orixás do candomblé: a ambivalência e o
abuso de confiança de Exu; a instabilidade e o erotismo de Xangô; a violência e a
sinceridade de Ogum; e a mutabilidade e a esperteza de Oxóssi (RODRIGUES, 2011.
p.35).

Em Barravento, de Glauber Rocha, o malandro é o elemento responsável por 87
causar mudanças – ou pelo menos tentativas para tal. Rodrigues elenca que no malandro,
muitas vezes, a violência está contida neste arquétipo, porém, de forma a entender que
esta característica é fruto do meio social em que o personagem se enquadra. Neste filme,
conforme diálogo a seguir de Firmino com os pescadores, torna-se possível a percepção da
relação desta personagem com o meio social no qual está inserida:
– Desta vez vocês estão comprados. Trabalhem cambada de bestas. Preto veio pra
essa Terra para sofrer. Trabalha muito mas não come nada. Menos eu que sou
independente. Esse negócio de candomblé não resolve nada, nada. Precisamos lutar,
resistir. Nossa hora está chegando, irmão! (Barravento, 1969, de Glauber Rocha)

Ao proferir as palavras acima, Firmino anuncia o que o levou à comunidade
pesqueira: seu espírito revolucionário obtido, possivelmente, ao deparar-se com os conflitos
urbanos, percebendo então as leituras tidas de um sujeito negro em um momento pósabolição: a escravidão permanecente em diversas formas. Faz-se relevante o entendimento
sobre as características de Exu, pois, Firmino tem certeza que gerando humanismo em
Aruan – o protegido – obterá êxito em sua ação para a tomada de consciência das condições
das pessoas negras. Em uma conversa com Cota, sua amante, o personagem evidencia seu
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lado Ogum, contando à moça o motivo de ele não permanecer na comunidade e “ser como
os outros”, para assim, poder manter a relação com ela:
– Eu pescador? Isso é vida de índio. Isso daqui não é África, é Brasil. Cota, do fundo
do meu coração, preste muito. Ando com você porque seu jeito é de quem não se
abaixa. Aruan também não quer se abaixar, mas o mestre domina. Nessa situação
vive o povo. Meu pessoal lá da cidade sabe que as coisas vão melhorar. Foi por isso que
eu cortei a rede: a barriga precisa doer mesmo, quando tiver uma ferida bem grande,
então todo mundo grita de vez. Pra mim, princesa Isabel é ilusão. (Barravento, 1969,
de Glauber Rocha).

No trecho acima é exemplificado outro arquétipo representado pela personagem
Firmino: o negro revoltado. Passando pelo malandro que se concretiza na criminalidade, o
negro revoltado é característico dos Quilombos e tem a ação política como discurso e utopia.
Para Rodrigues, Firmino é o negro revoltado mais consequente, pois:
Volta da cidade grande e deliberadamente entra em choque com os outros negros,
pescadores subdesenvolvidos. No final, ele é pessoalmente derrotado, mas
politicamente vitorioso, pois quebra as superstições que auxiliavam a exploração
econômica. (RODRIGES, 2011, p.32).

Ao humanizar Aruan, quando armou um plano para que ele tivesse relações
sexuais com Cota, Firmino conscientiza os pescadores sobre suas superstições, já que o
mar agitado provocou a morte de dois pescadores, quando Aruan deixou de ser protegido
pelas divindades. Criando a situação para que Aruan tomasse o impulso da quebra com as
tradições que o mantinha preso, criou-se paralelamente, a esperança de liberdade para todos
da comunidade, uma vez que, era atribuído ao protegido de Iemanjá o conceito de líder.
Dentro destes aspectos, Aruan caracteriza o arquétipo do Nobre selvagem, que
“possui muitas qualidades atribuídas por Pierre Verger ao Oxalá jovem (Oxaguiã); dignidade,
respeitabilidade, força de vontade [...]. É um tipo muito reverenciado e bastante manipulado
politicamente por intelectuais, brancos ou negros.” (RODRIGUES, 2011, p. 29).
Ao permanecer virgem, sendo o noivo de Iemanjá, é atribuído à Aruan a ideia de
divindade, já que ele acaba sendo responsável pelas diretrizes do mar. Porém, para Firmino,
a liderança de Aruan reside em conhecer as necessidades do grupo e ser corajoso, mesmo
aceitando as posições do Mestre. “Quer ver Iemanjá? Ela só aparece para Aruan”, exclama
um dos pescadores, concedendo ao jovem respeito. Quando Firmino faz o despacho para
descartar Aruan, e o plano não dá certo, um dos pescadores diz “feitiço não pega ele nunca”,
um exemplo da qualidade de certa superioridade dada ao jovem.
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O Nobre selvagem, apesar de vivenciar a escravidão – econômica e religiosa –, é
nobre como o próprio nome indica, ao conhecer a situação dos companheiros e realizar
críticas sobre ela. Ao presenciar uma discussão entre Mestre e o patrão, Aruan diz:
– Tá achando que a gente é burro¿ Essa gente nunca precisou de nada. Agora que
consegue vem com desaforo. Ninguém aqui é cachorro não. (...) quem puxa a rede
somos nós. Quando o peixe não vem ficamos sem comer. O homem não pensa nisso,
ele come todo dia. (Barravento, 1969, de Glauber Rocha).

Assim, dá indícios do líder que Firmino vê nele. Finalizando a conversa com o
Mestre, diz: “Mestre, eu faço. Faço o que você quiser. Mas se fosse eu, resolvia no peito.”
Concretizando, portanto, o Nobre selvagem.
Outro arquétipo que pode ser relacionado a Aruan, é o Negão. Visão esta que pode ser
associada com a percepção que o restante da comunidade tem dele, por suas características
físicas serem ligadas à superstição e por sua sexualidade despertar interesse nas personagens
Nainá, a jovem branca – que acaba aceitando o santo para poder unir-se a ele – e Cota,
amante de Firmino. Segundo Rodrigues (2011), o Negão possui “as características outorgadas
no candomblé a Exu (sensualidade e violência). [...]. Apaixonado pode ser terno. Repelido,
transforma-se em fera. É um símbolo sexual ao inverso.”
O arquétipo negro feminino mais presente na cinematografia brasileira é a “Mulata
boazuda”, categoria a qual se encaixa a personagem Cota, amante de Firmino, e desde o
inicio do filme somos conduzidos a concluir que ela é a versão feminina do Firmino dentro
da comunidade – porém, sem a violência e a esperteza do amante, adquiridos na cidade. Em
um dos diálogos entre os dois, Firmino diz que gosta dela porque “seu jeito é de quem não
se abaixa”. A caracterização da personagem, tão distinta das outras personagens femininas,
também são indicadores do arquétipo da mulata boazuda: vestido decotado, cabelos curtos
e alisados. Na cena em que acontece uma roda de samba, a presença deste arquétipo fica
bastante evidente. Nela, Cota é marcada por planos detalhes e contre-plongées de seus
bustos que balançam durante a dança. Este arquétipo, para Rodrigues:
Companheira do malandro e sua equivalente do sexo feminino, a Mulata boazuda
arquetípica reúne ao mesmo tempo características dos orixás Oxum (beleza, vaidade,
sensualidade), Iemanjá (altivez, impetuosidade) e Iansã (ciúmes, promiscuidade,
irritabilidade). Em suas formas mais agressivas pode adquirir as atitudes vulgares
e debochadas da Pombagira, entidade da umbanda paramentada como um misto de
cigana e prostituta. (RODRIGUES, 2011, p. 44).
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Em uma conversa com Firmino, Cota induz que realiza trabalhos sexuais, após
dizer que poderia ter relação com Aruan, caso ele gostasse de mulher e levar um tapa no
rosto dado por seu amante: “eu não dependo de nada na vida. Não tem gente da cidade que
não passe por aqui sem baixar os beiços. Eu me viro bem na hora que eu quero. A carne é
minha e quem faz o preço sou eu.” Mostrando assim, um misto de Iemanjá com Iansã. Cota
é responsável pelo único corpo nu durante todo o filme: ao seduzir Aruan sensualizando
nua no mar, tem relação sexual com o protegido na areia, desprotegendo, deste modo, o
Nobre selvagem. No entanto, Nelson Motta, no livro A primavera do dragão: a juventude
de Glauber Rocha enfatiza que a princípio o “nu artístico” da personagem não estava no
roteiro e Glauber não tinha a intenção de mudar o foco do filme.
Para Rex – produtor associado de Glauber -, ter como estrela um colosso de negra
como a linda e sensual Luiza Maranhão sem um nu até frustraria o público. O cinema
brasileiro estava ficando adulto, a censura estava mais tolerante para cenas de sexo
e nudez, os filmes modernos precisavam de cenas audaciosas. Mesmo se os nus
fossem cortados a imprensa daria grande cobertura, atrairia atenção para o filme,
que precisava de muita promoção para acontecer. (MOTTA, 2011).

Luiza Maranhão, tida como “estrela” em Barravento, já era conhecida do público 90
ao atuar como a mucama Dandara em Ganga Zumba (1964) – um filme sobre o quilombo
dos Palmares, acompanha a trajetória de negros escravos fugidos em busca da liberdade
encontrada no quilombo –, e usava como figurino um vestido também decotado. Para
Glauber, as mulheres do Cinema Novo “sempre foram seres em busca de uma saída possível
para o amor, dada a impossibilidade de amar com fome”. Por exemplo, “a Dandara de Ganga
Zumba foge da guerra para um amor romântico”.
Acrescento aqui a personagem Rosa, que também foge da guerra para um amor
romântico: por ajudar Ganga Zumba a matar o feitor, Rosa não tem escapatória, a não ser
juntar-se a ele rumo as terras negras e a almejada liberdade, o quilombo dos Palmares. Rosa,
aqui adquire o arquétipo da já citada “Mulata boazuda”, por já nos primeiros planos do
filme, vivenciar cenas de cunho sexual, quando está lavando roupas no rio e Ganga Zumba a
surpreende ou na cena em que Dandara e Rosa estão no abrigo das mulheres negras e Rosa
sensualiza para Ganga, ao perceber seu interesse por Rosa. Este arquétipo torna-se mais
evidente quando do afeto que Ganga Zumba adquire por Dandara durante a fuga, a moça
sensualiza para outro rapaz que os acompanha, e acaba por tirar sua própria roupa e entrar
no mar para chamar sua atenção. Sua característica Oxum é evidenciada quando, ao ver um
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leque caído na estrada, intenta buscá-lo, ocasionando um confronto por ser percebida por
um dos integrantes da comitiva dos senhores da fazenda.
Diferente de Barravento, Luiza Magalhães, vivencia a “Musa” que, na análise de
Rodrigues (2011): “não apela para o erotismo vulgar. Pelo contrário, é pudica e respeitável.”
Vale ressaltar que o arquétipo da Musa é algo pouco encontrado na cinematografia frente
a outros arquétipos, como a Mulata Boazuda, refletindo assim a hiperssexualização dos
corpos negros femininos. Para Rodrigues, “o surgimento de cineastas e roteiristas negros,
como esse último (Joel Zito Araújo e o filme As filhas do vento de 2004), tende a favorecer o
personagem Musa frente aos tipos mais pejorativos.”
Em nenhum momento Dandara mostra, diretamente, interesse por Ganga, e
possui pouquíssimas falas durante o filme. De acordo com Rodrigues (2011), Ganga
Zumba se interessa por Dandara, por ela ser “igual” a ele, colocando assim, o Nobre
Selvagem – arquétipo de Ganga Zumba – em referência a Musa: “Em Ganga Zumba, o
herói, filho de um rei, durante a fuga do cativeiro para a liberdade, logo se desinteressa
da antiga companheira ao conhecer Dandara, uma princesa negra, ou seja, uma igual.”
O filme termina com Ganga Zumba e Dandara sendo resgatados pelo guia de Palmares,
Tibaúba, e seus guerreiros, terminando o percurso até chegar no quilombo dos Palmares.
Este filme também é o primeiro longa-metragem de ficção de Cacá Diegues e o marco inicial
de sua trilogia histórica. Para Desbois, “ele se torna o porta-voz (branco) da negritude
com Ganga Zumba (1964), primeira parte de uma trilogia histórica seguida por Xica da
Silva e depois pelo gigantesco Quilombo (1984).” (DESBOIS, 2016, p. 156). Comparando
Barravento com Ganga Zumba, Desbois escreve:
Ao contrário de Glauber em Barravento, Cacá não aborda os rituais africanos como
o candomblé, “tão cultivado pelos mercadores do pitoresto cultural” sob o ângulo da
alienação, mas como elementos da integridade remanescente de um povo oprimido.
O interesse de Ganga Zumba reside em sua sobriedade (DESBOIS, 2016, p. 156).

Barravento com as já citadas cartelas e Ganga Zumba com fotografias que
elucidam “o Brasil negro dos escravos revoltados” (DESBOIS, P.156), fundamentando-nos
o deslocamento que o brasileiro tinha, até então, das raízes escravocratas que possuía – e
ainda possui.
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O NEGRO NO CENTRO DE NARRATIVAS FÍLMICAS
Por mais que houvesse um grande investimento e vontade de retratar o negro
brasileiro, a maioria dos filmes nacionais que trazem o negro como temática principal,
foi dirigida e roteirizada por cineastas brancos, sendo que grande parte deste cinema foi
realizado durante o movimento do Cinema Novo. Como escreve Desbois (2016): “de
maneira magnífica ou atabalhoada, folclórica ou política, os cinemanovistas fizeram de tudo
para oferecer uma imagem positiva e generosa da população negra” (p. 459), o que abriu
caminhos para a primeira geração de cineastas negros: Waldyr Onofre, Antônio Pitanga e
Zózimo Bulbul. Estes, geralmente, começaram como atores e depois se tornam “cineastas de
um filme só” (RODRIGUES, 2011).
De acordo com Desbois (2016), Zózimo recusou “o papel principal de Quilombo
por considerá-lo folclórico demais”, trazendo assim algo que permeia sua carreira como
diretor: a crítica às diversas formas de escravidão que pessoas negras são submetidas,
principalmente no inconsciente; nas correntes internas. Em seu primeiro filme, Alma no
olho – curta-metragem performático de 11 minutos, fruto das discussões raciais dos anos
70 – aborda justamente isto, evidenciando o processo histórico e social do negro através da 92
cultura, mostrando ao espectador um passado escravista.
Como escreve Noel dos Santos Carvalho, em O produtor e cineasta Zózimo Bulbul
– o inventor do cinema negro brasileiro:
Os filmes de Bulbul podem ser vistos na linha de continuidade da luta de negros
por visibilidade. Nesse sentido eles fazem parte das reflexões feitas por ativistas e
artistas negros do Teatro Experimental do Negro (TEM), por exemplo, que desde
os anos 1950 vinham construindo uma dramaturgia e uma visão sobre as artes e
o papel do negro na história brasileira. Seus poucos filmes são fundamentais em
demarcar um olhar cinematográfico identificado com as posições do movimento
negro. (CARVALHO, 2012, p. 20).

As posições políticas de Bulbul dentro do movimento negro viraram narrativas
como forma de subverter as maneiras unilaterais de contar histórias. Em 1981 dirige o curtametragem Dia de Alforria, sobre Aniceto de Império, que segundo Carvalho, “condensava
exemplarmente o que Bulbul e seus companheiros militantes buscavam: ativismo político,
história do negro e identidade negra.”
Em 1988, Bulbul dirige seu primeiro e único longa-metragem, Abolição, sobre o
processo da abolição da escravatura até chegar aos dias atuais: uma maneira de questionar a
comemoração ao Centenário da Abolição, abrindo a percepção sobre as posições de pessoas
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negras na sociedade brasileira desde então. Seu último filme lançado foi Pequena África
(2001), que tem como fundo a descoberta de um cemitério de negros escravizados.
Bulbul faleceu em 2013, deixando para trás o Centro Afro Carioca de Cinema: uma
organização que surgiu a partir da exibição de Abolição em um festival em Nova York (1995),
em que teve contato com cineastas africanos e que teve a oportunidade de criar um espaço
para a exibição de filmes de cineastas pretos e pretas do Brasil e da África. Zózimo Bulbul
levantou a bandeira do Cinema Negro durante sua carreira, representando, com propriedade,
subjetividades negras, desvelando como são, como falam e como pensam os sujeitos negros.
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AS FORMAS-FENDAS DO OLHAR SOBRE O CORPO
EM UM DOCUMENTÁRIO DE DANÇA
Cristiane Wosniak1
RESUMO: A partir do pensamento teórico que alicerça a práxis cinematográfica do
documentarista brasileiro Evaldo Mocarzel – em seus filmes que dançam – pergunto-me:
de que forma e com que meios a iconicidade do gesto em uma performance de dança pode
se (trans)formar em uma fenda subjetiva de experiência e alteridade em um documentário
de dança? O ponto de partida para empreender uma análise do discurso cinematográfico,
calcada em questões referentes aos sujeitos/corpos documentados, é a leitura da Carta de
Montagem de Mocarzel, enviada ao cineasta/montador Marcelo Moraes (15/10/2008) e
sobre o ato cinematográfico daí resultante, o documentário Canteiro de Obras: São Paulo
Companhia de Dança (2010). O recorte do objeto empírico da investigação recai sobre o
excerto em que uma dançarina se utiliza de uma extensão tecnológica – body-cam – e, a partir
daí, cria uma espécie de forma-fenda cinética na narrativa documental. Nesta investigação,
o pensamento e a práxis de Mocarzel são cotejados em relação às teorias de Jean-Louis
Comolli em uma tentativa de traçar alguns balizamentos conceituais.
PALAVRAS-CHAVE:
Subjetividade.

Documentário.

Corpo.

Câmera.

Olhar

Cinematográfico.
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A experiência cinematográfica subjetivada pelo olhar de uma bailarina que se move/
dança enquanto move/faz dançar a própria câmera acoplada a seu corpo, é o que motiva
a perspectiva da análise de um excerto do documentário Canteiro de Obras: São Paulo
Companhia de Dança (2010), de Evaldo Mocarzel2.
O inusitado olhar do ‘entre-imagens’ provocado pela ideia de um casamento
linguístico entre o cinema e a dança, provoca, neste breve instante em que a dançarina
executa um giro sobre si mesma, o extravasamento de possíveis presenças ou copresenças
ativas do olhar para si a partir do olhar do(a) outro(a) e vice-versa.
O percurso da investigação trata de analisar um documentário de formas-fendas
que se abrem a incontáveis redes de significação e(m) experiência cinestésica: o discurso e a
1
Doutora em Comunicação e Linguagens pela UTP-PR (linha de pesquisa: Estudos de Cinema
e Audiovisual). Mestra pelo mesmo programa. Professora Adjunta da UNESPAR - campus de Curitiba II/
Faculdade de Artes do Paraná (cursos de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e Bacharelado e Licenciatura
em Dança). Líder do GP CINECRIARE-Cinema: criação e reflexão (UNESPAR/CNPq) e membro do GRUDES
(CNPq/UTP). Email: cristiane_wosniak@yahoo.com.br
2
Evaldo Mocarzel nasceu em 1960 em Niterói-RJ. Formou-se em Cinema na Universidade Federal
Fluminense e trabalhou como jornalista/editor do Caderno 2, do jornal O Estado de São Paulo, durante oito
anos. Cursou Cinema na New York Film Academy e fez parte do Círculo de Dramaturgia do diretor Antunes
Filho, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT-SESC-SP). Em seu repertório cinematográfico constam curtas e
longas-metragens com ênfase em cinema documental.
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voz subjetiva de um corpo em movimento dançante exponenciado pelas fissuras do olhar da
câmera cinematográfica que registra a experiência.
É preciso frisar que nos documentários contemporâneos a voz do saber, em sua
nova modalidade, perde sua autoridade exclusiva; torna-se diluída entre as demais vozes
dialógicas. Na concepção de Fernão Ramos (2008), estes documentários se caracterizam
“como a narrativa que possui vozes diversas que falam do mundo ou de si” (RAMOS, 2008,
p. 24).
Parte-se do princípio de que a ‘voz’ no documentário é uma maneira de expressar um
argumento. Esse argumento se manifesta a partir de uma lógica informacional calcada na
experiência e na subjetividade do criador/diretor. A partir dessa decorrência, assume-se que
a voz diz respeito ao ‘como’ o argumento ou o ponto de vista é transmitido na organização
do texto documental.
Mocarzel, ao realizar seu texto documental, traduz audiovisualmente e com todos os
meios disponíveis para isso, o seu ponto de vista sobre o universo histórico-referencial com
o qual irá trabalhar, e também deixa impresso em sua obra a sua forma de envolvimento com
o assunto tematizado: o corpo em ação dançante. Nas palavras de Bill Nichols, “a voz do
documentário fala por intermédio de todos os meios disponíveis para o criador” (NICHOLS,
2012, p. 76).
Em sua Carta de Montagem, Mocarzel expõe ao cineasta/montador Marcelo Moraes,
de forma reiterada, o seu ponto de vista, a intenção de tentar uma espécie de comunhão
artística e linguística entre a dança e o cinema por meio do procedimento da montagem
cinematográfica. E, neste documento, uma das questões destacadas pelo diretor refere-se à
alteridade, à filmagem do(a) outro(a) pelo olhar do(a) outro(a), abrindo-se a possibilidades
inusitadas.
Mocarzel descreve:
Depois dos ensaios, fiz experimentos com alguns bailarinos e bailarinas que podem
e devem ser usados na montagem. Experimentos que foram improvisações e que
talvez possam ser usados nos momentos em que você vai explorar os estudos
cinematográficos que fiz sobre o movimento no chão, nas vidraças, no espelho e no
chão de linóleo coberto de riscos. Usei uma micro-câmera em várias partes do corpo
dos bailarinos e bailarinas: na palma da mão, no pulso, na perna, no tórax, enfim, em
muitos lugares inusitados do corpo, e isso gerou imagens muito interessantes [...] São
solos, às vezes duos, com menos frequência, mas são improvisações, experimentos
lúdicos com gestos a partir da utilização dessa micro-câmera [...]Na mesma linha
de experimentação lúdica, também depois dos ensaios, criamos improvisações com
uma espécie de ‘espartilho’, que, na verdade, é um ‘body-cam’ grudado no corpo do
bailarino e ele então contracena com a câmera... (MOCARZEL, 2008, p. 6).

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 2: CINEMA, EXPERIÊNCIA E SUBJETIVIDADES

95

Estes experimentos improvisados constituem-se em uma forma-fenda do olhar da
câmera sobre o corpo dançante, inserindo, desta maneira, uma diferente perspectiva sobre
o gesto, o olhar do corpo movente em relação ao espaço em uma espécie de coreografia
cinematográfica propiciada pelo acoplamento tecnológico: o dispositivo body-cam. Sobre
esta possibilidade, comenta o cineasta: “com a utilização do ‘body-cam’, o ponto de vista do
bailarino é incorporado à imagem. Se a bailarina gira, o mundo gira, e a câmera logicamente
também vai girar, pois está acoplada ao seu corpo” (MOCARZEL, 2008, p. 6)
O documentário mocarzeliano, longe de se assemelhar a um ‘teatro filmado’ com
câmeras frontais e praticamente imóveis a capturar a trajetória do corpo em movimento
coreográfico deslocando-se de um lado a outro do enquadramento, em plano sequência,
reveste-se de uma acentuada (des)ordem sequencial, sobretudo nos arranjos dos planos com
suturas em falsos-raccords. Neste caso, espaço e tempo colidem frequentemente e abrem-se
a incontáveis possibilidades de ressignificação de mise-en-scènes.
O cineasta Jean-Louis Comolli em ‘Sob o Risco do Real’ (2008), faz-se uma pergunta:
“o que acontece com aqueles que filmamos, homens ou mulheres, que se tornam, assim,
personagens de filme?” (COMOLLI, 2008, p. 175). Indo mais além, Comolli reflete sobre o
tempo suspenso da filmagem atentando para o fato de que ele interrompe o curso normal/
real das ações dos ‘personagens’ fixando-os em uma mise-en-scène nem sempre programada.
Mocarzel, por sua vez, responde temporariamente, a partir de sua práxis
cinematográfica, como resultaria a ‘voz/corpo’ de uma personagem documentada como uma
atriz social de uma companhia de dança, quando solicitada a se mover/filmar enquanto se
filma ao dançar. As pistas deste desejo cinematográfico de Mocarzel podem ser evidenciadas
também em outro texto escrito e autoral: a Carta de Montagem encaminhada à cineasta
Guta Pacheco (27/09/2012), onde afirma:
Essa é uma ideia que me persegue como documentarista e que me fascina:
perspectivar o ponto de vista de quem dança com a câmera acoplada aos corpos dos
intérpretes, e ainda imprimir na imagem, dentro do quadro, a cadência, o balanço,
o ritmo do movimento de quem dança. Em determinados momentos, a própria
bailarina ou o próprio bailarino vira uma espécie de fotógrafo de si mesmo, o que
também me interessa muito como documentarista, pois trata-se de passar a bola
para a alteridade, para o ‘outro’ se autodocumentar. Como já comentei com você,
para mim, documentário é sempre fruto do atrito entre linguagem e alteridade
(MOCARZEL, 2012, p. 11).

Portanto, se o atrito entre a linguagem e a alteridade são motes recorrentes na
obra documental de Mocarzel, este princípio ecoa também nas palavras de Comolli para
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o qual filmar pessoas/personagens na(da) vida ‘real’ significa estar atento e aberto às
imprevisibilidades dos acontecimentos em processo de filmagens.
Segundo Comolli, reter as ‘alteridades’ em um documentário, significa “estar às voltas
com a desordem das vidas, com o indecidível dos acontecimentos do mundo, com aquilo
que do real se obstina em enganar as previsões. Impossibilidade do roteiro. Necessidade do
documentário” (COMOLLI, 2008, p. 176).
No excerto fílmico [43’:33’’ a 45’:08’’] do documentário Canteiro de Obras: São
Paulo Companhia de Dança (2010), observa-se, a seguir, como uma forma-fenda cinética
irrompe de forma inesperada na narrativa documental.
A partir de um experimento coreográfico-cinematográfico, Mocarzel inclui em seu
documentário sobre a São Paulo Companhia de Dança3, – especificamente sobre o processo
de criação da obra Polígono, do coreógrafo italiano Aléssio Silvestrim, para o repertório da
companhia –, as imagens de uma bailarina que dança de forma improvisada e, enquanto se
move, usa microcâmeras acopladas em seu corpo: na palma da mão, no pulso e no tórax.
O resultado deste experimento inusitado são imagens lacunares e borradas,
transbordamentos de limites espaciais demarcados, subjetividades em movimento e, acima
de tudo, a experiência do mover-se enquanto se move a câmera que registra o fugaz instante
(figuras 01, 02 e 03).
As formas-fendas abarcadas pela bailarina em ação cinematográfica e dançante
trazem dados inéditos ao olhar do documentarista. Mocarzel acaba por recriar,
cinematograficamente, alguns instantes fotográficos da obra coreográfica.

3
Criada em janeiro de 2008 pelo Governo do Estado de São Paulo, a São Paulo Companhia de
Dança (SPCD) - gerida pela Associação Pró-Dança - é dirigida por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina,
documentarista e escritora. A São Paulo é uma Companhia de repertório, ou seja, realiza montagens de
excelência artística, que incluem trabalhos dos séculos XIX, XX e XXI de grandes peças clássicas e modernas
a obras contemporâneas especialmente criadas por coreógrafos nacionais e internacionais. Para maiores
informações acessar: <http://www.spcd.com.br/historico.php>.
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Figuras 01, 02 e 03
Formas-Fendas do olhar de uma bailarina ao se mover acoplada a câmeras/body-cam

98
Fonte: (frames de Canteiro de Obras-São Paulo Companhia de Dança - 2010)

Em depoimento à autora (2016), o documentarista afirma que havia, sim, recriado
por meio da montagem, a obra coreográfica pelo viés do estilhaçamento do movimento, “da
linguagem do cinema e com o dom da ubiquidade da câmera” (MOCARZEL, 2016b, p. 1).
A partir desta assertiva é possível depreender que a narrativa documental do processo de
criação de uma obra coreográfica – Polígono – para a companhia não se interrompe em seu
desenrolar documental, mas o que acontece neste excerto é um esgarçamento da narrativa
pela inserção de material advindo de uma dupla perspectiva: a ubiquidade da câmera e a
alteridade do olhar conjugada pela mise-en-scène de si mesma.
Acredita-se que um novo sistema de escrita documental colaborativa tem início
neste trecho. O movimento cinematográfico mocarzeliano é suspenso no tempo enquanto se
esbarram no espaço os estilhaçamentos de movimentos capturados pelo olhar da câmera do
diretor e o olhar do corpo-câmera da bailarina em ação performática.
Para Comolli, “o movimento do mundo não se interrompe para que o documentarista
possa lapidar seu sistema de escrita. As formas colocadas em ação são desarranjadas pela
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própria forma que elas tentam abarcar” (COMOLLI, 2008, p. 177). E Comolli ainda destaca
a precariedade, a instabilidade e a fragilidade dos ‘dispositivos documentais’ ao afirmar que
os dispositivos “são úteis apenas para permitir a exploração do que ainda não é de todo
conhecido” (COMOLLI, 2008, p. 177).
Neste sentido, a aposta mocarzeliana em um dispositivo documental calcado na
alteridade e na voz/olhar (com)partilhados promove um encontro, ou melhor, um casamento
linguístico e artístico entre a dança e o cinema (MOCARZEL, 2016a).
Na exploração de novas possibilidades do movimento existir, enquanto dança
documentada, Mocarzel descreve, em um depoimento à autora, mediante correspondência
eletrônica (2017), que nos filmes que realizou sobre o universo da dança a bússola sempre
foi a comunhão linguística entre estas duas formas de arte. Outro ponto de contato/atrito
entre as linguagens era a “possibilidade de prescindir de palavras” (MOCARZEL, 2017, p. 3).
No trecho citado, esta realidade opera quando o movimento do corpo dançante
capturado pelo olhar da câmera se sobrepõe à palavra e, mesmo assim, comunica sua
intenção icônica ou melhor, suas intencionalidades subjetivas.
A ICONICIDADE DO GESTO EM UM DOCUMENTÁRIO DE DANÇA:
EXPERIÊNCIA E SUBJETIVIDADE
Nichols admite que o documentário, em si, é o que poderíamos chamar de “conceito
vago” (NICHOLS, 2012, p. 48). E continua o autor: “os documentários não adotam um
conjunto fixo de técnicas, não tratam de apenas um conjunto de questões, não apresentam
apenas um conjunto de formas e estilos” (NICHOLS, 2012, p. 78).
Aparentemente existem tensões entre as expectativas instituídas no que se concerne
ao ‘gênero’ filme documentário e as abordagens individualizadas e constantes, alargando,
desta forma, os limites entre filme documental e filme ‘ficcional’.
É possível supor que os documentários são atravessados por uma lógica que sustenta
um argumento e este argumento poderá ser exposto de formas variadas e com estilos de
montagem bastante diversos. Segundo Nichols, “a montagem em continuidade, por exemplo,
que opera parta tornar invisíveis os cortes entre as tomadas [...] tem menos prioridade [...].
Portanto, o documentário apoia-se muito menos na continuidade para dar credibilidade ao
mundo a que se refere do que o filme de ficção” (NICHOLS, 2012, p. 55-56).
Ao se afirmar que os documentários não apenas se abrem para o mundo, para a
captura do que imaginamos como mundo, mas “são atravessados, furados, transportados
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pelo mundo” (COMOLLI, 2008, p. 170), é possível deduzir, portanto, que ocorre um
esgarçamento de possibilidades de registros quando a realidade – real/referente – é
capturada pelo olho da câmera.
A imagem indicial/referente no momento da tomada possivelmente contém uma
centelha icônica amparada pela forma-fenda de um gesto ou um movimento dançante
qualquer.
Neste breve instante é o ícone cinético que vem à cena enquanto traços de movimentos
aleatórios, improvisados e capturados com o auxílio de traquitanas acopladas ao próprio
corpo/medium da bailarina. Em seu processo de criação da mise-en-scène de si mesma,
enquanto performa as formas-fendas aleatórias, a intérprete atua na primeiridade – qualisigno – e os movimentos daí decorrentes e observados no documentário mocarzeliano na
categoria de ícone cinético, surgem como uma qualidade de sentimento, buscando configurar
uma ideia simples e, ao mesmo tempo, complexa de movimentos, mas sem ainda a intenção de
formatar algo. Nesta temporalidade momentânea, enquanto traços, sombras, riscos, formas
do rosto distorcidas, mãos e geometrias espaciais do ambiente ao redor (figuras 04, 05 e
06), o próprio corpo da bailarina, girando, entretece o espaço de construção e concretização
do sentido motor em dança: o corpo-câmera entra em diálogo e conexões permanentes com
o meio em que desenvolve a sua mise-en-scène. O corpo-câmera em movimento dançante
encontra, portanto, o seu sentido documental quando se percebe um ícone cinético.
Figuras 04, 05 e 06 :
Ícones Cinéticos em um documentário
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Fonte: (frames de Canteiro de Obras-São Paulo Companhia de Dança - 2010)

Décio Pignatari em seus estudos sobre a aplicabilidade da Teoria Geral do Signos de
Charles Sanders Peirce (1839-1914), nos campos da Comunicação e das Artes, reconhece que
“algumas características do ícone peirceano revelam os aspectos profundos da natureza da
linguagem em geral e da linguagem artística em particular” (PIGNATARI, 1979, p. 32-33).
As linguagens artísticas, por sua vez – neste caso específico, o cinema e a dança – ,
são consideradas pelo autor (1995), como sendo (des)estruturadas por parataxe, própria dos
discursos não-verbais.
Para o Pignatari, as signagens artísticas constituem-se em um sistema aberto de
signos que não são subordinados uns aos outros e, desta forma, atuam em um agrupamento
em rede/rizomático e sem hierarquias.
Cabe mencionar que o termo/neologismo ‘signagem’, foi cunhado por Pignatari
(1984), ao se referir aos fenômenos não-verbais, como os sistemas de signos nas(das)
diferentes formas de Arte.
Nas palavras do autor:
Eu sei que o uso já consagrou expressões como ‘linguagem musical’, ‘linguagem
arquitetônica’, ‘linguagem televisual’, etc. Mas, na era da semiótica, ou teoria geral
dos signos, essa invasão do verbal pra cima do não-verbal, dos códigos verbais em
relação ao códigos icônicos ou dos códigos audiovisuais pode induzir distorções. Por
essa razão, utilizo signagem em lugar de linguagem (PIGNATARI, 1984, p. 8).

Neste momento da reflexão é importante destacar que um signo sempre ‘representa’
algo, ou seja, o seu objeto.
Para a (de)codificação dos possíveis e abertos significados dos movimentos
visualizados no documentário mocarzeliano, a partir do body-cam acoplado ao corpo da
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bailarina movente, torna-se necessária a mediação do signo a partir do processo infinito da
semiose em busca de possíveis significados.
Pignatari relata que as pessoas parecem [ou querem] acreditar que “por trás de um
signo está um ‘significado’, mas a verdade é que quando a gente vai atrás do tal significado,
encontra sempre outros signos [...] Jogados como uma peteca de signo para signo, formamos
uma cadeia significante em nossas cabeças, a qual damos o nome de conteúdo ou significado”
(PIGNATARI, 1984, p. 11-12).
Desta forma, o conteúdo ou busca ‘infinita’ por aparentes e flexíveis significados
a partir das ‘formas-fendas’ que se apresentam no documentário de Mocarzel podem ser
apreendidas unicamente pelo processo de semiose, o que nas palavras de Winfried Nöth
(2003), definem a própria semiótica peirceana, pois “para definir a semiótica peirceana é
preciso dizer que não é bem o signo, mas é a semiose que é seu objeto de estudo” (NÖTH,
2003, p. 66).
Em sua estrutura semiótica, Peirce esclarece que “um signo ou representamen é
aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém [...] O signo representa
alguma coisa, seu objeto” (2.228)4.
Peirce também define os ícones como aqueles signos que têm uma natural semelhança
com o objeto ao qual se referem: “um signo pode ser icônico, ou seja, pode representar seu
objeto principalmente por similaridade, não importando qual o seu modo de ser.” (2.276).
Enquanto significado, um signo ou um ícone cinético – como o material audiovisual
apresentado no excerto em questão – contém múltiplas concepções e, dependendo do
contexto, do repertório dos sujeitos envolvidos na leitura, recepção e produção de sentido
por meio da relação entre os sistemas de signos, a somatória das experiências e análise do
meio, constituirá a concepção geral da mensagem e do próprio significado da experiência
cinética subjetiva.
Fenomenologicamente, o sentido se desenvolve na experiência e é gerado pela
integração entre experiências subjetivas do presente e do passado.
A experiência/fenômeno traçada pelo corpo-câmera em movimentos icônicos
cinéticos torna-se, portanto, o próprio contexto da signagem híbrida: cinema documentáriodança.

4
As citações da obra de Peirce seguem uma padronização (CP) que fazem referência à edição Collected
Papers of Charles Sanders Peirce , Harvard University Press, 1931-1958, 8 volumes. Os seis primeiros volumes
(1931-35) foram organizados por Charles Hartshorne e Paul Weiss; os dois últimos (1958), por Arthur V. Burks.
No código, a primeira cifra reporta-se ao volume, a segunda ao parágrafo.
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O corpo-câmera da performer ao dançar e filmar simultaneamente seus gestos,
amplifica o espaço de construção e concretização do sentido na(em) dança. É pelo processo
de (des)construção na/pela montagem cinematográfica mocarzeliana que estas imagens
icônicas, elaboradas na primeiridade, esgarçam territórios entre as signagens e entre o
próprio espaço-tempo de representação. E isto se reveste de um pensamento autoral.
Mocarzel coloca em práxis cinematográfica um conceito/pensamento que permeia
suas crenças artísticas. Esta premissa pode ser verificada a partir do seguinte depoimento
do diretor:
Pensamento autoral? Sim, acho que esta busca pela imagem do corpo, as miríades
de movimentos, a obsessão dos raccords na montagem, minimalismo do digital
desnudando o corpo como um mosaico, um universo de pontos de vista, tudo isso
é movido pelo mesmo conceito, pelo mesmo pensamento autoral: respeitar a dança
como linguagem misteriosa e promover um casamento artístico do cinema com a
dança sem que uma linguagem seja subserviente à outra. Procuro colocar no papel
em forma de argumento cinematográfico os conceitos que quero experimentar,
filmo e aí escrevo cartas de montagem para contaminar os montadores para
tudo o que experimentei e que ainda quero experimentar, além de contextualizar
a natureza específica daquele projeto e ainda tentando esboçar uma primeira
estrutura dramatúrgica para a narrativa do filme a ser construído. Mas está tudo
ligado: a pesquisa, os textos prévios sempre com alguma teoria, as filmagens e as
cartas de montagem, a hora da ‘verdade’ da teoria-prática experimentados nos
dispositivos cinematográficos-coreográficos que tentei experimentar. Uma coisa vai
retroalimentando a outra... (MOCARZEL, 2017, p. 3).

O percurso reflexivo desta investigação apresentou, portanto, uma possível leitura
para o conceito dramatúrgico do documentário Canteiro de Obras: São Paulo Companhia
de Dança (2010), de Evaldo Mocarzel.
A partir do pensamento teórico que alicerça o seu ato criativo, foi possível determinar
algumas possibilidades e procedimentos estilísticos, por meio dos quais a iconicidade dos
gestos de uma bailarina-performer, acoplada a um body-cam, transformou a narrativa
documental mocarzeliana em uma forma-fenda repleta de experiência subjetivada pelos
alicerces da alteridade e da ubiquidade da câmera.
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O MAR DE OMAR : O DOCUMENTÁRIO COMO FRUTO
DA EXPERIÊNCIAS E SUBJETIVIDADES
Gustavo Presta1
RESUMO: Era uma madrugada fria, 27 de fevereiro de 2010. Eu estava no Chile quando
o país foi sacudido por um dos terremotos mais fortes e devastadores de sua história, que
alterou o eixo da Terra em cerca de 7,7 graus. O abalo sísmico durou cerca de três minutos
e atingiu 8,8 graus na escala de magnitude de momento, com centenas de réplicas. Cerca
de trinta minutos depois, um tsunami com ondas de até dez metros varreu a costa chilena,
deixando milhares de mortos e desaparecidos. De volta ao Brasil, reverberando essa vivência
no passar do tempo, instigava-me saber como as pessoas estariam reconstruindo suas
vidas após a traumática experiência de perder tudo. Vinha-me à memória, especialmente,
lembranças de Omar, um amigo chileno que conheci em 2007. Mareiro de alma, passou
boa parte da vida construindo sua casa na beira da praia, com materiais trazidos pelo mar.
Como teria Omar assimilado essa experiência? De que forma esse acontecimento poderia
ter modificado suas relações com o mar e seu estar no mundo? Movido por essas questões
e desarticulado de sistemas de contatos virtuais com Omar, retornei ao Chile em 2013 e
2015, quando realizei uma série de registros com o objetivo de produzir um documentário
problematizando relações dos seres humanos com a Natureza na globalização. A partir
dessa produção, esta pesquisa visa refletir implicações da modernidade/colonialidade na
globalização, e algumas consequências sobre a Natureza e a vida de pessoas que vivem à
parte de sistemas capitalistas de poder. O percurso teórico desta pesquisa parte de estudos
culturais e pós-coloniais críticos à modernidade/colonialidade e à globalização, tentando 105
compreender o processo de separação do homem com a Natureza e os reflexos que hoje
se apresentam nas culturas do Sul-Global. O presente texto apresenta algumas dessas
abordagens teóricas atreladas ao processo de produção e pós-produção do documentário O
mar de Omar2.
PALAVRAS-CHAVE:
Natureza.

Documentário.

Modernidade/Colonialidade.

Globalização.

DO SALTO AO MERGULHO: O DOCUMENTÁRIO COMO FRUTO DE
EXPERIÊNCIAS E SUBJETIVIDADES.
...a substituição da experiência viva por conceitos esvaziados pelo excesso de
intermediações acaba por assentar num enfraquecimento das percepções.
Rita Benis (2013, p. 124)

Do amor ao mar, fui levado à prática de correr ondas, à sintonia com a Natureza e o
estabelecimento de outros ritmos de vida. Harmonizado com esse fluxo, conheci o Movimento

1
Doutorando em Artes Visuais na UDESC. Mestre em Artes Visuais pela UDESC. Pós-graduado em
Comunicação Audiovisual pela PUC-PR. Graduado em Comunicação Social pela UNIVALI-SC. Professorna
UNIFEBE em Brusque e na Univali de Itajaí. falarcomguto@hotmail.com.
2
Link do documentário O mar de Omar: https://youtu.be/cYvaBzHsVtg
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Rastafári3, que me indicou outras percepções de estar no mundo. Consequentemente, passei a
fundamentar minhas motivações artísticas e culturais com base no entendimento dos “perigos
de uma história única”, já enunciados pela ativista afro norte-americana Chimamanda
Adichie (2009), e buscando entender os reflexos da “modernidade/colonialidade”4 como
conceitos atrelados, a partir da perspectiva de Walter Mignolo (2013), quanto a sociedade
globalizada contemporânea.
Dada a conjuntura atual de homogeneização cultural5

alavancada pela mídia

tradicional de massas, passei a me valer dos fluxos de resistência e transgressões
estabelecidos pelas práticas e estéticas do movimento Rasta. Os fenômenos que definem
essa homogeneização cultural desenvolvem-se paralelamente a processos de massificação
das subjetividades, atualmente operados por uma sociedade de controle, que visa uma
padronização de maneiras de agir.

106
3
O movimento Rastafári apresenta um complexo programa de articulações sociais e culturais capazes
de estruturar uma vivência confrontadora aos sistemas neocoloniais. É um movimento cultural diaspórico com
características políticas e sociais bem fundamentadas. As estéticas do Rastafári manifestam-se em diversas
esferas da arte e da cultura, influenciando uma diversidade de artistas e ativistas no mundo globalizado.
A cultura brasileira, composta em um contexto de “zona de contato” (HALL, 2000, p.74) e “entre-lugares”
(BHABHA, 1998, p. 20), é extremamente permeada por diversas culturas africanas e da diáspora. Entre
as quais encontra-se o movimento Rastafári, ainda que sem a devida compreensão geral do que realmente
significam as estéticas e propostas artísticas e culturais dos Rastas. Daí a importância de trazermos ao campo
acadêmico algumas questões referentes ao Movimento Rasta. (GUSTAVO PRESTA, 2015).
4
Para entender o básico do projeto modernidade/colonialidade de Mignolo: “Na “/” [barra] que
une e separa modernidade e colonialidade, cria-se e estabelece-se a diferença colonial. Não a diferença
cultural, mas a transformação da diferença cultural em valores e hierarquias: raciais e patriarcais, por um
lado, e geopolíticas, pelo outro. Noções como “Novo Mundo”, “Terceiro Mundo”, “Países Emergentes” não
são distinções ontológicas, […] São classificações epistêmicas, e quem classifica controla o conhecimento. A
diferença colonial é uma estratégia fundamental, antes e agora, para rebaixar populações e regiões do mundo.
Como transforma diferenças em valores, dessa maneira, pela diferença colonial, a América Latina não é apenas
diferente da Europa; […] é uma zona inferior do mundo com suas populações e suas faunas, seus crocodilos
e seus pântanos. E assim em tudo. Os asiáticos não são amarelos. Foram decretados amarelos por Lineu e
hierarquizados por Kant. […] A classificação e a hierarquização é um assunto epistêmico na construção da
colonialidade do poder” (WALTER MIGNOLO, 2013).
5
Compondo sua definição do que entende por homogeneização cultural Stuart Hall (2000, p. 74, 75)
assevera que “os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de ‘identidades
partilhadas’ — como ‘consumidores’ para os mesmos bens, ‘clientes’ para os mesmo serviços, ‘públicos’ para as
mesmas mensagens e imagens — entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no
tempo. À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar
as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através de bombardeamento e
da infiltração cultural [...] Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares
e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições
específicas e parecem ‘flutuar livremente’. […] Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como
sonho, que contribui para esse efeito de ‘supermercado cultural’.”
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Em 2001 participei da fundação do Coletivo Rastureza6, o qual desenvolve uma
série de proposições artísticas, com ênfase em composições musicais, textuais, expedições e
projetos audiovisuais. Além de uma série de performances, que levavam às ruas um pouco
do choque estético da geração de descontinuidades, que o visual Rastafári e a atitude “Lion
Man”7 proporcionam. Em 2007 o Coletivo Rastureza organizou uma viagem pela costa do
Pacífico Sul. No início dessa viagem, conhecemos Omar - personagem do audiovisual ‘O
Mar de Omar’ - um pescador Chileno, mareiro8 de alma, que passara boa parte de sua vida
construindo sua casa com materiais trazidos pelo mar, sobre as pedras do canto esquerdo
da praia de Punta Lobos, em Pichilemu. Sua filosofia de vida simples e desapegada do
materialismo, remetia-nos constantemente à experiência praticada por dois anos pelo escritor
Henry Thoreau, que resultou na produção de Walden, ou, A vida nos bosques9. Porém,
Omar dedicara toda sua vida a pôr em prática essa vivência junto à Natureza, resistindo às
torrentes da modernidade. Partindo dessa percepção, passei a me aprofundar nos estudos
críticos da modernidade/colonialidade e globalização, entendendo, junto a Walter Mignolo
(2013) que a “a modernidade não é um período histórico, mas a auto-narração dos atores e
6
A Rastureza surgiu a partir da Banda Página em Branco e hoje é um coletivo artístico que desenvolve
projetos de artivismo. A Banda Página em Branco foi criada em 1997 e lançou seu primeiro disco - “Vários
olhos para o novo mundo...” no ano 2000, sendo sucesso nas rádios e palcos gaúchos. Teve a honra de tocar
em eventos e festivais ao lado de grandes nomes do reggae como Tribo de Jah, Andrew Tosh, Papas da Língua,
Acústico Reggae e outros. No final de 2001, com uma modificação na formação e uma mudança conceitual
fixada no ‘reggae roots soul farmer surfskating life style’ a banda foi rebatizada como Coletivo Rastureza,
atualmente dirigido por Rodolfo Baumgratz e Guto Presta.
7
Geralmente a cabeleira dreadlocks designa os homens-leão do Rastafári. “A etnografia dos dreads,
investigada por meio das performances regueiras, é uma ferramenta historiográfica para desconstruir
estereótipos e preconceitos sociais, culturais e educacionais estabelecidos por séculos” (ROSSA, 2009, p. 489).
Compondo a performance Lion Man estão ainda associados elementos como as mãos colocadas formando as
sete pontas da estrela de Davi, símbolo do Rastafári; as letras musicais engajadas; as cores da bandeira etíope;
o símbolo do movimento black power (braço direito erguido com a mão cerrada) e outras formas de saudações
características; as boinas e turbantes; uso recorrente de imagens de Hailé Selassié, do leão, de Marcus Garvey,
entre outros. Tudo isso paralelamente a um comportamento de retidão e respeito frente a vida, a Natureza e os
demais irmãos.
8
Omar usa o termo “mareiro” para referir-se ao homem que vive do mar.
9
‘Walden ou A Vida nos Bosques’ foi publicado em 1854. É uma autobiografia do escritor Henry David
Thoreau, considerada como uma declaração de independência pessoal, uma experiência social, uma viagem
de descoberta espiritual e um manual para a autogestão. Walden é um manifesto poético contra a civilização
industrial e os rumos da modernidade. Diante da crescente complexidade da vida social, derivada do crescimento
exponencial da industrialização e urbanização, Thoreau, insatisfeito com o modo de vida na sociedade e
procurando eliminar o desperdício e a ilusão deste, propõe o retorno ao simples. Assim, em 1845 retira-se
para a floresta, onde constrói com as próprias mãos sua casa e seus móveis, passando a viver com o mínimo
necessário e em intenso contato com a Natureza. Isola-se da sociedade com o propósito de obter uma maior
compreensão desta e de descobrir as verdadeiras necessidades essenciais da vida. Através dessa experiência,
que durou pouco mais de dois anos, vivendo em pleno contato com a Natureza e com os livros, Henry Thoreau
pôde constituir uma 'nova' concepção do homem moderno, confirmando que uma vida simples e humilde é
viável em termos financeiros e bastante libertadora das amarras materiais que o capitalismo moderno colocou
em nossas agendas de necessidades indispensáveis. Walden relata a estadia do autor na floresta, analisando
e condenando a sociedade capitalista moderna, incitando o espírito crítico do leitor, levando-o a uma reflexão
profunda acerca dos modos de vida e propondo-lhe novas perspectivas sobre o conceito de Liberdade e sobre
a própria vida.
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instituições que, a partir do Renascimento, conceberam-se a si mesmos como o centro do
mundo”. Ampliando o espectro dessas ideias, continua Mignolo (2009, p. 13):
“A proposta forte do projeto modernidade/colonialidade é que não há modernidade
sem colonialidade: a colonialidade é constitutiva da modernidade. Modernidade
não é um período histórico, mas é a maneira em que se narra o período histórico
cujo começo se localiza no Renascimento europeu e seus antecedentes na Grécia
e Roma. Assim, a modernidade consiste em uma retórica de salvação, progresso,
desenvolvimento. […] a análise da modernidade/colonialidade mostra histórica,
econômica, sociológica y filosoficamente o que a retórica da modernidade esconde,
enquanto revela que a modernidade é uma retórica que se sustenta sobre a base do
controle imperial”. (tradução do autor)

Ou seja, a modernidade é a história do imperialismo e essa desdobra-se até os dias
atuais, onde estamos vivendo seu esgotamento através das crises marcadas pela permanência
e prevalência das estruturas simbólicas de poder capitalistas. A mídia corporativa e a indústria
cultural são duas dessas estruturas que influenciam diretamente na formação da opinião
popular e, consequentemente, na realidade social que experimentamos. Em consonância
com esses entendimentos e dialogando com Stuart Hall (1989), principalmente no tocante
à homogeneização cultural e massificação das subjetividades, percebemos que o sistema
midiático atual vem sendo constitutivo das estruturas e práticas sociais. As instituições e
relações de comunicação influenciam diretamente nas definições e construções da esfera
social, ajudam a constituir o cenário político, mediatizam relações econômicas produtivas,
definem padrões tecnológicos e dominam o sistema cultural. Assim, transformam-se em
uma força material nos modernos sistemas industriais, sempre a serviço do capital.
Essa compreensão sobre as estruturas simbólicas de poder, já focada na tese de Stuart
Hall, passou a influenciar meu processo criativo no sentido de polemizar as engrenagens e
consequências desses arcabouços. Tornou-se recorrente pensar e exprimir em meus trabalhos
questões como o afastamento do homem com a Natureza, a modernização e digitalização da
vida, as assimetrias da globalização, o consumismo e os sistemas capitalistas de produção.
Principalmente percebendo as relações existentes entre esses fatores citados, sob a já citada
perspectiva de Walter Mignolo sobre modernidade/colonialidade. Tudo isso a partir de
um viés crítico que compreende como causas dessa crise ambiental, moral e política, que
verificamos no mundo contemporâneo, o próprio estilo de vida adotado pelo ser humano e
todas as engrenagens e estruturas que os homens estabeleceram para seu desenvolvimento
social, entendendo-se como espécie dominante e superiora no meio ambiente.
No fluxo dessa pesquisa em curso, em fevereiro de 2010, o Coletivo Rastureza
organizou uma nova expedição ao Chile, para dar continuidade à proposta de viagens iniciadas
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em 2007. Intentávamos seguir viajando pegando caronas, acampando, nos aproximando
das pessoas e dispostos a experienciar o novo a partir do contato com os saberes de outros.
Seguindo exemplos Glauber Rocha, partimos de câmera na mão! Porém, mais do que
uma ideia na cabeça, levávamos ideais de compartilhamentos pessoais, trocas de vivências
culturais múltiplas com toda a riqueza de experiências que a Natureza se dispusesse a nos
presentear. Muitos desses interesses brotavam das sementes de positividade que plantáramos
em 2007, principalmente nos quintais de Omar, que regara com boa fé os grãos assertivos
que lançáramos à vida naquela ocasião.
No dia 25 de fevereiro de 2010, embarcamos para o Chile. Na madrugada do dia
27 o país foi sacudido por um dos terremotos mais fortes e devastadores da sua história,
que alterou o eixo da Terra em cerca de 7,7º, atingindo 8,8º na escala de magnitude de
momento. O abalo sísmico durou cerca de três minutos e prolongou-se em centenas de
réplicas. Minutos depois, um tsunami com ondas de até dez metros varreu a costa chilena,
deixando centenas de mortos e desaparecidos.
Perdemos a maioria de nossos pertences e equipamentos de gravação, atingidos pela
primeira onda em uma tentativa equivocada de fuga usando um automóvel. Apenas com a
roupa do corpo, toda molhada, fugimos imediatamente ao cerro onde passamos a noite mais
inefável de nossas vidas. Frio, fogueira, muitas réplicas do terremoto e algumas histórias da
experiência a escutar.
Figuras 1 e 2: Resgatando nossos pertences no carro que foi atingido pela primeira onda

Fonte: Fotos do autor.

Ao raiar do dia, tomados pelo medo, angústia e preocupações, fomos procurar Omar
e seus familiares na praia. O cenário era desolador… Omar havia perdido tudo e acompanhado
de alguns amigos esforçava-se a tentar resgatar destroços do que outrora fora sua casa.
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Figura 3: Omar e Dodo relembram os momentos dramáticos
ainda na manhã de 27 de fevereiro

Fonte: Foto do autor

Por cinco dias, sem ter como voltar pra casa, tampouco fazer contato telefônico
ou por internet, sem água encanada, sem luz e acampados em barracas improvisadas,
permanecemos ilhados do mundo, auxiliando as famílias locais.
De volta ao Brasil, reverberando essa vivência no passar do tempo, nos instigava
saber como as pessoas estariam se reconstruindo após a inusitada experiência de perder
tudo. Vinha-nos à memória, especialmente, lembranças do mareiro Omar que morava na
beira da praia. De que formas essa experiência poderia ter modificado suas relações com
o mar e com a Natureza? De que maneira esse acontecimento poderia ter modificado suas
relações com o mar e seu estar no mundo? Desarticulados de sistemas de contatos virtuais
com o Omar e tencionados por essas questões, retornamos ao Chile em 2013 e 2015, revendo
essa vivência e documentando o registro do mundo em transformação, para lembrar que
quando a Natureza berra, acaba a conversa!
DOCUMENTÁRIO O MAR DE OMAR
O início do processo de gravação do documentário deu-se em 2013. Seguindo
metodologia de Eduardo Coutinho passamos a pensar nosso dispositivo de gravação, ou
seja, com quais procedimentos de abordagem ao tema poderíamos trabalhar. Essa definição
estabelece um recorte que em alguns momentos Coutinho chamou de ‘prisão’. Abordando
sua prática, Coutinho (2000, p. 59) afirmou: “a prisão que eu construo é a seguinte, vou filmar
num lugar só, vou conversar com pessoas, não vou fazer cobertura visual […]. Você constrói
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os limites em que você quer trabalhar”. Segundo o documentarista, o estabelecimento do
dispositivo, sobrepõe-se ao tema e ao roteiro do documentário. Acredita, na verdade, que
a elaboração do roteiro deve ser até mesmo evitada pois “desvirtua esforços e corrói o que
mais preza no documentário: a possibilidade de criação de algo inesperado no momento
da filmagem, e só ali” (apud LINS, 2007, p. 11 e 12). Então saímos a campo com essa
ideia em mente. Nosso dispositivo de gravação inicial seria a abordagem das memórias
coletivas de um dado grupo social que compartilhou a experiência do terremoto seguido do
tsunami. Conhecemos muitas pessoas em virtude dessa vivência e fomos em busca delas,
despretensiosamente, dispostos a nos guiarmos também pelos ventos do acaso.
Também não tínhamos a pretensão de realizar entrevistas nos moldes clássicos,
para não induzir as pessoas a abordagens que suprissem as nossas expectativas. Nossas
experiências práticas anteriores confirmavam o entendimento de Coutinho (apud Moura,
1985, p. 77) de que muitas ideias e proposição surgem na prática do trabalho, na ação em
campo e é apenas assim, usando muito tempo de gravação que pode-se ser “premiado com
o acaso, flor da realidade, que jogou sempre a nosso favor”.
A abordagem interpessoal nos processos de gravação já demandou muitas teorias
e formatos. Eduardo Coutinho experimentou muitos métodos em sua prática, e com ele
entendemos a volatilidade desse processo de abordagem que lida com o acaso, com a
personalidade, a influência geográfica, social, econômica, política, ambiental, e poderíamos
estender essa lista conforme novos encontros e desencontros que se dão nos processos de
produção audiovisual.
“As vezes você intervém e faz a pergunta boa; às vezes você faz a pergunta errada;
às vezes eu não falo e sinto que devia ter falado. Você erra a todo momento. Erra
e acerta. Não há ciência nisso. Às vezes uma pergunta imbecil gera uma resposta
absolutamente fantástica. Ou você dubla, o que sou contra, ou vai assim mesmo.
Agora, o pior de tudo é quando você simplesmente não respeita o silêncio, que podia
dar em alguma coisa, porque fica ansioso demais. Mas é muito difícil, pois a pessoa
pode estar sofrendo...” (apud Lins, 2007, p. 150)

Munidos com essas ideias e metodologias, chegamos ao Chile em 2013 e nos
hospedamos, inicialmente, no mesmo local onde estávamos na noite do dia 27 de fevereiro
de 2010. Já nos primeiros dias fomos à procura de Omar e passamos a vivenciar com ele sua
rotina do mar. Nos encontrávamos desde cedo, quando íamos correr ondas ou ajudávamos a
puxar as redes. O gosto comum pela rotina de mareiro levou-nos a vivências comuns: pesca,
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limpeza da praia, manufatura das ‘maletas de cochayuyo’, degustação de ‘piures’10 in natura,
algumas refeições e escambos de conhecimentos diversos. Dessas vivências registramos
muitas conversas e momentos especiais.
Retornamos em um mês com um material audiovisual e fotográfico denso e complexo,
que nos permitiu uma série de desdobramentos. Já na decupagem inicial estabelecemos
que, pela pluralidade de conteúdo que tínhamos, poderíamos produzir uma série de curtas
metragens. Iniciamos, então, decupando o material para a produção de um documentário
com os relatos e memórias do tsunami, das pessoas que encontramos em nosso trajeto durante
a expedição. No entanto, como passamos diversos dias no convívio com Omar, percebemos
que possuíamos um material de conteúdo expressivo poético e filosófico, que modificou
nossa proposta de documentário. O dispositivo de montagem passou então, da abordagem
de uma memória coletiva daquele grupo social, que teve no passado a experiência comum
com o terremoto e o tsunami, para a abordagem da memória pessoal do Omar, relacionada
com seu estar no mundo, seu estilo de vida. O processo de decupagem foi intenso e por
vezes repetitivo. Sendo assim, favoreceu uma depuração de elementos estéticos insolúveis
na intenção poética da montagem. Dessa forma, o foco objetivo do material para a edição
ficou concentrado no personagem Omar, e os encontros, as falas e aspectos psicológicos de
suas transformações.
Omar tornou-se, efetivamente, o personagem principal do documentário.
Nas primeiras saídas de campo para gravação isso não estava previsto, mas aconteceu
naturalmente. É o relato de sua experiência com o tsunami que inicia o desdobramento da
abordagem de aspectos de sua vida. Um breve fragmento de sua vida, que vai da desagregação
de sua segurança – ao perder tudo para o mar – à reestruturação de suas bases a partir do
reencontro com o mar. Seu contato diário com a vida de mareiro que herdou do pai e do avô,
gera uma espécie de ancoramento ancestral com a energia do local, uma aliança constante
entre o passado e o futuro, mas sempre consciente de sua vivência presente. Foram as
percepções de algumas questões como essas que nos levaram, nos momentos de produção
em campo, a perceber algumas sutilezas que nos faziam refletir nossas próprias relações com
o mundo e com a Natureza. Repensar nossas escolhas, nossos processos, nossas demandas,
percebendo outras possibilidades de agirmos frente a vida e a Natureza, diferente das
mais ambiciosas e predatórias, que colocam os desenvolvimentos dos mercados acima dos
desenvolvimentos humanos.
10
O ‘piure’ (Chilensis Pyura) é um fruto do mar comestível. Pertence a uma classe de bichos marinhos
nomeados Ascídias e parece uma “rocha viva”.
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Portanto, o documentário ‘O mar de Omar’ não pretende ser uma busca por
justificativas ou uma tentativa de encontrar causas ou soluções para problemas que fujam
a nossa capacidade interpretativa objetiva. Nem uma tentativa de decifrar causas e efeitos
da ação humana, ainda que o desenvolvimento de pesquisas científicas específicas11 venham
demonstrando resultados que comprovam ocorrências de terremotos em consequência de
ações humanas imprudentes.
A ESTÉTICA DA MONTAGEM.
A montagem se deu a partir do estudo de distintas formas de utilização das ferramentas
de linguagem sonoras, verbais e visuais, contrapondo a tendência da linguagem audiovisual
dominante nos sistemas midiáticos e de comunicações capitalistas. Essa etapa da pesquisa
criou o embasamento para pensar a montagem do audiovisual ‘O mar de Omar’, propondo
uma narrativa que utiliza recursos pouco comuns na comunicação audiovisual operada pelo
sistema midiático corporativo, como a ausência de trilha musical, uso de espaços dilatados
de silêncios, direção de fotografia que prioriza o uso de cenas que expressem a essência do
momento único de vivência – aquele que não se repete, a flor do acaso, acima referenciada 113
por Eduardo Coutinho - em detrimento do uso de cenas institucionais que enchem os olhos,
mas esvaziadas de subjetividade.
Nos processos de produção e pós-produção do documentário, recorremos aos
estudos e práticas contemporâneas de Eduardo Coutinho, Consuelo Lins, Arthur Omar e
Cao Guimarães. Principalmente no sentido de tecer um pensamento crítico sobre a produção
audiovisual na estrutura de comunicações a serviço dos sistemas de poder capitalistas.
Repensando a linguagem audiovisual – principalmente no processo de montagem – no
contrapé da produção de produtos televisivos, por diversas vezes questionamos qual o
papel do texto no audiovisual? A partir desse questionamento, encontramos nas propostas
de Michel Chion, principalmente no livro “La audiovision” (1993), o conceito de “palavra
emanação”. Racionalizar esse conceito foi um processo essencial para estruturar a montagem
do audiovisual ‘O mar de Omar’.
O conceito de “palavra-emanação”, de Michel Chion (1993), implica um uso da palavra
que não precisa ser necessariamente ouvida e compreendida na íntegra. O efeito de “palavraemanação” pode estar ligado a uma desconstrução do formato tradicional de diálogos e à
maneira que o diretor trabalha com os atores, o enquadramento e a decupagem, evitando
11
http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/agencia-do-governoamericano-concluiuestudo-sobre-tremores-causados-pela-acao-humana/5028530/
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sublinhar as articulações do texto. A palavra não está ligada ao centro da ação diegética em
amplo sentido e se converte em uma ferramenta de emanação, seja dos personagens, dos
cenários, dos sons e até mesmo dos conceitos que estão ecoando no audiovisual. Assim,
surge um espaço de tempo ampliado, contemplativo e reflexivo na fruição. Um tempo que
pode ser entendido de forma semelhante à maneira que Roland Barthes (2004) descreve
a relação entre a fruição e o uso de um texto lido, através da expressão de alguém que “lê
levantando a cabeça”, refletindo o que está lendo, envolvendo subjetividade no processo. A
ampliação do uso do tempo contemplativo no audiovisual pode acarretar uma abertura para
a dilatação das possibilidades interpretativas, através de uma dispersão e reorganização do
conteúdo apresentado com o contento trazido por quem frui a experiência audiovisual.
‘O Mar de Omar’ instiga a questão técnica de se pensar o espaço reflexivo do espectador
na linguagem audiovisual padrão da televisão comercial no Brasil. Cao Guimarães (2013)
entende que o tempo da televisão atual é completamente distante do tempo da vida. No
contexto midiático do excesso de informação, o nada ou o vazio podem ser expressivamente
tão importantes quanto o todo ou o cheio. O quase nada, o ínfimo, as coisas que ficam à
deriva ou num certo limbo das atenções cotidianas, como os andarilhos, eremitas, pessoas
que vivem de uma forma diferente, são temas enriquecedores tanto para quem vê quanto
para quem faz o filme, simplesmente por tratarem de descontinuidades. Quanto mais o
mundo industrializado vai se tornando sujo e barulhento, mais interessa buscar o silêncio
e os espaços e tempos dilatados para reflexão de diferentes formas de estar no mundo, de
experienciar outros mundos de vidas possíveis. Assim, o interesse dos filmes não seria o
de explicar, responder ou ilustrar algo, mas simplesmente “compartilhar uma sensação de
estar no mundo”. Dessa forma, o tempo fílmico dilatado tem que ser aproximado à essa
experiência de estar no mundo, contrapondo o frenético ritmo televisivo, além de servir
como uma ferramenta de resistência para ir contra essa hiperaceleração que a globalização
segue atualmente. Existem outras formas de se perceber e experimentar a realidade.
A montagem do documentário sugere, assim, uma interlocução entre o protagonista
Omar e a ‘voz’ do mar/Natureza/silêncio. Os espaços ‘silenciosos’ do audiovisual aludem
à voz emanação de Michel Chion, personificando e valorizando o mar e a Natureza como
sujeitos da história de Omar e trazendo um espaço reflexivo para o momento da decodificação
do documentário. Esses espaços podem representar as ‘entrelinhas do espectador’ no
entendimento / reflexão sobre a obra, um momento em que a crítica ecoa com a poesia, em
paralelo com os fluxos de pensamento do espectador.
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Ainda com relação à questão prática deste trabalho, cabe citar que o fator
predominante para a definição das locações utilizadas no documentário foi a experiência
marcante de ter vivenciado o terremoto seguido do tsunami. Já o personagem Omar foi
definido pela perseverança e resignação que demonstrou desde o dia em que perdeu tudo
para o mar. Suas palavras deixam claro o que apontava Haroldo de Campos (1963) quando
dizia que “há mil e uma histórias na mínima unha de história”. De maneira simples e erudita,
Omar aborda questões bastante relevantes no atual contexto global, e suas vivências podem
alvitrar descontinuidades e reflexões sobre outros mundos de vidas possíveis na globalização.
Link do documentário O mar de Omar: https://youtu.be/cYvaBzHsVtg
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BIOGRAFIAS CINEMATOGRÁFICAS E SUA RELAÇÃO COM A
HISTÓRIA DA ARTE NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS.
Ketlyn Caroline de Souza1
Maria Cristina Mendes2
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido com o princípio de, a partir de biografias
Cinematográficas, identificar suas potencialidades enquanto um possível recurso para
o ensino de Artes Visuais. O filme escolhido foi Basquiat – Traços de uma vida, 1996, do
diretor norte-americano e também artista Julian Schnabel, uma produção romantizada da
vida de um dos primeiros artistas negros a compor a cena artística nova-iorquina de 1980.
Ao analisarmos o filme tivemos duas vertentes diferentes em cima do mesmo conteúdo. A
primeira baseou-se na relação estabelecida entre dois importantes personagens do filme e
suas relações transcendentes para o ensino das Artes Visuais. A segunda baseia-se na análise
das imagens do filme onde pudemos encontrar algumas metáforas visuais as quais deram
a ideia de uma das propostas. O trabalho baseou—se no desejo de compartilhar como foi
trabalhar dentro de uma iniciação científica uma BIOPIC e de que forma o seu estudo pode
levar a um novo olhar sobre o cinema e de que forma esta experiência pode contribuir para
a fruição do mesmo. Os desdobramentos da pesquisa tiveram desde o princípio intuito de
trabalhar em cima do filme escolhido e suas relações com as Artes Visuais.
PALAVRAS- CHAVES: Pesquisa. BIOPIC’S. Ensino. Artes Visuais. História da Arte.
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INTRODUÇÃO
Ao olharmos o Cinema enquanto um refletor social podemos observar que grande
parte das obras Cinematográficas se baseiam em reproduzir cenas comuns, cotidianas
ou formas de comportamento humano notável e natural. Reproduzir cinebiografias é, de
alguma forma, capturar uma personalidade importante e tentar armazená-la de forma a
cativar ou convencer o público.
Partindo então das cinebiografias, ou Biopic’s foram desenvolvidas duas pesquisas
sobre o filme escolhido. A primeira caracterizou-se pela abordagem em torno de dois
importantes personagens do filme: Jean Michel Basquiat e Andy Warhol e como a relação de
ambos os personagens poderia ser relevante e singular na visão do diretor, Julian Shnabel.
O artigo teve como primeiro autor a orientadora e como coautora a orientanda,
funcionado como um meio para que a orientanda pudesse ter uma primeira experiência com o
mundo da pesquisa. Tal trabalho foi apresentado em dois eventos: Seminário Nacional Cinema
em Perspectiva / IX semana Acadêmica de Cinema (mês de novembro) e Encontro Regional
1
Acadêmica do 3º ano do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E-mail:
caroline_ketlyn@hotmail.com
2
Professora Doutora no curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa e orientadora
desta pesquisa. E-mail: mariacristinamendes1@gmail.com
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de Produção em Artes Visuais/ VI Semana de Artes (mês de dezembro), respectivamente,
onde a acadêmica (orientanda) teve a oportunidade de vivenciar apresentações de trabalhos
e debates em mesa redonda sobre o artigo elaborado com a orientadora do projeto e primeira
autora do artigo.
O artigo apresentado, nos já citados eventos, intitula-se: Jean Michel Basquiat e
Andy Warhol por Julian Schnabel – Traços de uma vida e se refere à relação que Andy
Warhol e Basquiat mantiveram durante os anos 1980. Tal ocorrência levou o diretor Julian
Schnabel a elaborar o longa-metragem produzido em 1996. O filme de forma direta ou
indireta veio também a promover o próprio diretor. O artigo trata das seguintes questões:
a popularização da história da arte e seu valor educacional. As perguntas que dirigimos
ao filme, relacionadas à questão do reconhecimento público, foram feitas a partir de uma
indagação do próprio Basquiat: “quanto tempo você acha que é preciso para ser famoso? ”.
Destacamos singularidades encontradas no longa-metragem, as quais encontram
correlação com a vida do artista, tais como observadas a partir de fotografias disponíveis
na internet. Discussões acerca dos destinos das Artes Visuais abrangem a capacidade de
inserção do Cinema como desafio para o sistema das artes, promovendo um aprofundamento
da compreensão sobre questões socioculturais. Pelo fato das obras exibidas no filme,
pertencerem, majoritariamente, ao diretor, que também é artista plástico, referências do
trabalho tiveram que ser desenvolvidas com bastante cuidado e critério.
Tendo como viés esta análise pudemos encontrar no filme vários pontos relevantes
tanto para a História da Arte e do Cinema quanto para as Artes Visuais. Ao articularmos
os conhecimentos pudemos encontrar dentro da análise fílmica vários conceitos propícios
para a pesquisa acadêmica e por este motivo o projeto que tinha por princípio trabalhar as
cinebiografias em prol do ensino das Artes Visuais enfrentou uma ramificação.
A segunda pesquisa, voltada para a análise das metáforas visuais contidas no longametragem intitula-se: Uma análise metafórica sobre o filme: Basquiat, Traços de uma vida,
de Julian Schnabel – 1996, tratou-se de parte do trabalho que foi desenvolvido na primeira
pesquisa, resultando em bons frutos onde pudemos encontrar e analisar, de que forma as
metáforas visuais podem enriquecer a linguagem Cinematográfica e de que maneira elas
podem contribuir para a fruição da própria narrativa fílmica. O artigo apresentado em dois
eventos teve sua primeira apresentação no início de setembro de 2017 em Curitiba, no evento
3ª Jornada de Cinema e Ficção Audiovisual, evento realizado pela Universidade Tuiuti do
Paraná em parceria com a Federal do estado (UFPR). E a segunda ocorreu durante o evento
VI Seminário Nacional Cinema em Perspectiva de 2017.
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Com isso, tanto no primeiro quanto no segundo trabalho centralizamos nossa
pesquisa em dois referenciais básicos: Doris Berger com o livro Projected Art History:
Biopics, Celebrity Culture, and the Popularizing of American Art, de 2014, no qual a
autora trata basicamente sobre as diversas concepções do filme; Leonard Hemerling, com
seu livro Basquiat, A Força Explosiva das Ruas onde o mesmo promove uma biografia do
protagonista do filme abordado. Ambos os referencias foram adotados para as duas pesquisas
desenvolvidas no projeto.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa baseou-se na análise do filme escolhido e levantamento bibliográfico,
de livros quais contemplassem as duas linhas de pesquisa adotadas (os dois subtemas). Foi
elaborado também, uma pesquisa em torno dos artigos que tratassem especificamente sobre
o filme. Ambos os matérias encontrados foram selecionadas para compor os referenciais das
pesquisas. Caracterizou-se então por uma pesquisa qualitativa, com propósito a estabelecer
critérios de análise que auxiliem na compreensão da relação entre Cinema e arte visuais.
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REVISÃO DE LITERATURA
A revisão de literatura partiu de uma literatura mais ampla sobre o tema Cinema
e Artes Visuais, aprofundando o recorte de acordo com os rumos da pesquisa. Em um
primeiro momento, a investigação continha o caráter de análise, acerca das possibilidades
Cinema e educação. Num segundo momento os referencias acabaram por ser entre Cinema,
Artes Visuaise história da arte. No último momento, junto a última pesquisa os referenciais
basearam-se entre Cinema, metáforas, Artes Visuais e história da arte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os resultados podemos apontar a criação de dois artigos e suas respectivas
apresentações em eventos acadêmicos tanto na região de Ponta Grossa quanto na cidade de
Curitiba. Outro aspecto a ser colocado em questão é que, ao analisarmos o filme segundo dois
aspectos distintos, mas pertencentes ao mesmo núcleo de pensamento, pudemos perceber o
quanto a pesquisa acadêmica é necessária e quão infindável pode se tornar um determinado
assunto.
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Ao olharmos para nosso trabalho, especificamente, podemos perceber as relações
estabelecidas entre história da arte, Cinema, Artes Visuais e suas ligações com outras áreas do
conhecimento, como por exemplo, as metáforas que, partem de uma outra ciência, mas que
podem se ligar e ganhar novo sentido e significado, se analisado pelo campo das artes visuais,
nos dando a oportunidade de ter contato com as metáforas visuais. Além de claro, um dos
pontos interessantes a se discutir é o fato de as obras presentes no longa metragem serem de
autoria do diretor do filme, Julian Schnabel, estabelecendo uma espécie de autopromoção,
pois não encontramos Schnabel apenas nas obras de ‘Basquiat’, mas também a sua própria
figura em um retrato feito por Andy Warhol, presentes em uma das cenas do filme.
RETRATO DE SCHNABEL
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Fragmento retirado do filme

Outro aspecto relevante é que ao pensarmos no Cinema, e as metáforas visuais
podemos perceber que, como é apontado em uma das pesquisas, elas estão presentes no
nosso cotidiano o que, de certa forma, aproxima a arte do público estabelecendo uma relação
com ele. Além claro, a forma como o próprio diretor do filme se apropria deste modo de
ver, pois as metáforas visuais tratam-se de um novo modo de ver a imagem, podendo dar
a ela novo significado. E com isso podemos perceber a relação que o diretor faz ao escolher
delicadamente a sequência de imagens/cenas (sequência de ondas – imagem a baixo) para
promover um reforço na narrativa além, claro, de se autorretratar no filme de forma direta
ou indireta estabelecendo uma certa ambiguidade no que concerne as biopic’s.
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PRIMEIRA ONDA

Fragmento retirado do filme

Devemos pensar também que, parte da forma como o filme foi trabalhado e
retratado, não partiu apenas dos conhecimentos Cinematográficos do autor, mas da relação 121
que o mesmo estabeleceu com o artista qual protagonizou a história e, claramente, o fato de
que Julian Schnabel, além de cineasta é um grande pintor. Seu modo de ver e estabelecer as
relações entre as imagens Cinematográficas acabam sendo modificadas por todo o seu estudo
visual é diferenciado. Tendo como premissa tal apontamento podemos perceber então quão
diferente podem se dar as produções, sejam elas Cinematográficas ou não, a partir de uma
educação visual preestabelecida.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir então que, a pesquisa acadêmica tem um potencial gigantesco, no
sentido de que um assunto pode nos dar a oportunidade de torna-lo fragmentado a ponto de
conseguirmos encontrar diversas outras investigações com o mesmo núcleo de pensamento.
A pesquisa abordada neste projeto caracterizada pela análise do filme Basquiat,
Traços de uma Vida do diretor e também artista Julian Schnabel, produzido no ano de 1996
tentou trabalhar de forma a se buscar pontos dentro da análise, relevantes tanto para as áreas
de conhecimento preestabelecidas: Artes Visuais e Cinema, como também, para um olhar
crítico sobre diversas linguagens e, a forma como o Cinema pode contribuir para algumas
discussões pertinentes, nos campos da imagem, com as metáforas visuais, por exemplo.
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Com isso podemos perceber que, a análise Cinematográfica em cima das
cinebiografias de artistas, para as Artes Visuais podem ser extremante relevantes e ricas na
pontencionalidade de estabelecer relações com o ensino da mesma, bem como promover
um novo olhar sobre toda a concepção Cinematográfica e sua forma de elaboração. Pudemos
perceber ao longo da pesquisa que um filme não se esgota em si mesmo, assim como a
pesquisa. Onde uma coisa leva a outra e a busca por certos esclarecimentos vem a estabelecer
novas relações a ponto de nos dar uma infindável gama de possibilidades em torno de um
assunto central qual pode se ramificar e estabelecer conceitos com diversas áreas gerando
novos conhecimentos e tornando a pesquisa acadêmica uma grande caixinha de surpresas.
Com as duas pesquisas desenvolvidas, durante o projeto, pudemos encontrar está gama de
possibilidades e perceber o quanto elas são importantes para a análise. A forma como podemos estabelecer a primeira pesquisa no sentido de que ela amalgama uma relação pessoal entre dois personagens em uma crônica de um fragmento da história da arte, podendo
mostrar de forma clara, a relação estabelecida entre artistas de um mesmo período, onde
muitas vezes, em livros e demais formas de compartilhamento de mensagens não podem
ser transmitidos, ou demonstrados com tanta clareza. E na segunda (pesquisa), podemos
estabelecer a relação entre Cinema e imagem e suas inúmeras possibilidades de sentidos,
122
fazendo relações entre as diferentes formas de comunicação e de que maneira a imagem
dentro Cinema além de seu sentido total, mas fragmentado pode estabelecer uma forma de
comunicação mais precisa e transcendente.
Ao apresentarmos este trabalho, não apresentamos apenas uma pesquisa, tentou-se através dele, demonstrar qual é o processo ocorrido em um projeto de iniciação cientifica elaborado dentro do Cinema, das Artes Visuais e o ensino da mesma
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DE MICHELÂNGELO A POLLOCK: A CORRELAÇÃO EXISTENTE
ENTRE O RENASCIMENTO E A ARTE MODERNA
Jessica Lopacinski 1
Adriana Rodrigues Suarez 2
RESUMO: Este trabalho constrói a correlação entre os períodos da História da Arte:
Renascimento e a Arte Moderna. Busca objetivar as semelhanças e diferenças entre
dois artistas que se destacaram nestes períodos, Michelângelo Buonarroti referente ao
Renascimento e Jackson Pollock referente ao Expressionismo Abstrato. Assim, a análise
se dará a partir dos filmes “Agonia e Êxtase” (1965) de direção de Carol Reed e do filme
“Pollock” (2000) de direção de Ed Harris, os quais trazem um pouco da história de cada
período e de cada artista citado. Na análise cinematográfica partimos dos conceitos da
linguagem cinematográfica (forma) e do conteúdo cinematográfico, tendo como referência
Ismail Xavier (2008) e Jacques Aumont (2008). Usamos referências em textos dos períodos
da história da arte, Renascimento e Arte Moderna, de Gombrich (2012) e Gompertz
(2013). Os textos usados: “Eu serei teu espelho - A Capela Sistina e nós” do Professor
Padre Emílio Bortolini (2013), “Movimentos artísticos” de Harold Rosenberg (2004), “Arte
Contemporânea: uma introdução” de Anne Cauquelin (2005), tornando possível estabelecer
correlações entre os períodos históricos citados, através dos artistas Michelângelo e Pollock.
Consequentemente a correlação existente entre o Renascimento e a Arte Moderna, na visão
das pesquisadoras, comungam-se. Sabendo que no Renascimento questões como a relação
humana, a racionalidade, a intelectualidade e a ciência ganharam ênfase, buscou-se por
um resgate das características da Arte Clássica. Assim a retomada dos ideais da cultura 124
greco-romana e também sobre questionamentos de novas teorias acerca da Terra e do
Universo foram fatores que contribuíram para o ressurgimento da arte, por isso o nome
“renascença”. Nesse período de grandes descobertas intelectuais e de grandes crescimentos
econômicos, fatos que contribuíram para o surgimento de uma nova classe social, a classe
burguesa. Como também para novas concepções acerca da posição social dos artistas, pois
foi no Renascimento que começaram a ser valorizados assim como suas obras, contribuindo
para sua individualidade artística, pertencendo a classe elevada da sociedade. Visto que este
trabalho está voltado para os anos finais do Quatrocento e os anos iniciais do Cinquecento,
época conhecida por Alta Renascença, período que se constituiu pela época mais famosa
da arte italiana e também de todos os tempos (GOMBRICH, 2012), são encontrados os
grandes artistas da história da humanidade, como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e o
artista em destaque, Michelangelo Buonarroti. Consequentemente quando entramos no
período da Arte Moderna, também podemos reconhecer que teve um contexto de muitas
transformações, isso porque no final do século XIX a hegemonia da arte acadêmica entrou
em retrocesso por motivos bem marcantes, como o grande desenvolvimento industrial e a
proeminência da classe burguesa (CAUQUELIN, 2005). Compreende-se por Arte Moderna
a ruptura da tradição, ou seja, a ruptura com a arte acadêmica, a quebra da estética e a
liberdade dos artistas em protestar, criar e imaginar, uma individualidade importante.
Dessa maneira houve o surgimento dos movimentos artísticos, marcados pelos “ismos”, pois
classificamos cada obra de arte à diferentes “ismos”, como o Impressionismo, Dadaísmo,
Cubismo, Expressionismo Abstrato o qual o artista estudado, Pollock fez parte, entre outros.
Esses “ismos”, compõem um conjunto de estilos que começaram a ser praticados em um
determinado local ou região. No século XX ao nos depararmos com obras pictóricas, logo
as identificamos à algum movimento artístico devido as características em sua composição,
visto que o movimento artístico abrange ideias e práticas compartilhadas por artistas que
1
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interagem por meio desses ideais comuns e assim estabelecem ou substituem as tradições
de determinadas cidades ou regiões (ROSENBERG, 2004). No mundo da arte são os
movimentos artísticos que dão a continuidade aos estilos, pois eles oferecem as trocas de
conhecimento e de percepções entre os artistas e proporcionam aos artistas novos meios
para a própria criação individual, valorizando assim a subjetividade das suas criações.
Assim, semelhanças entre esses períodos históricos citados, e entre os artistas Michelângelo
e Pollock, são vistas nos textos e nos filmes “Agonia e Êxtase” (1965) e “Pollock” (2000),
pois as duas narrativas cinematográficas mostram a angústia, a inquietação e a conturbação
desses dois artistas em relação às suas criações artísticas, poéticas, produções, em tempos
históricos totalmente distintos, sendo possível estabelecer relações entre tantas situações
apresentadas como, a questão dos mecenas e críticos de arte por parte do papa no filme
“Agonia e Êxtase” (1965) e os críticos e donos de galerias como Peggy Guggenheim no filme
“Pollock” (2000). Outro ponto de entrelaçamento entre os dois artistas, se dá no Renascimento
quando não se discutiam as relações poéticas nas obras de arte, mas, as questões técnicas,
e era justamente isso que diferenciava Michelângelo dos demais artistas da sua época, pois
como é narrado no filme “Agonia e Êxtase” (1965) a sua pintura no teto da Capela Sistina
é totalmente inovadora em relação as demais tentativas da criação do mundo por artistas
em épocas passadas. Michelângelo tanto por sua maestria na execução de todos os detalhes
que compõem a harmonia do todo no teto da Capela Sistina, quanto por sua preocupação na
mensagem transmitida, resultando em uma obra vívida e cheia de gestos, dramas, conflitos e
reflexões. Caso parecido, percebido, ocorre no filme “Pollock” (2000) onde o artista expressa
em sua pintura de gotejamento todos os sentimentos como de gestos, dramas, conflitos e
reflexões, através de outra forma de expressão e técnica em relação a Michelângelo, mas
os dois artistas possuem essa preocupação expressional em suas produções artísticas. Nos
dois filmes, através da análise cinematográfica, percebemos momentos que antecedem a
criação artística, o momento da criação e as obras finalizadas. Tanto Michelângelo quanto
Pollock tinham personalidades fortes, marcantes e perturbadoras e suas obras fizeram deles 125
grandes artistas da história da humanidade. Com isso a relação percebida entre os períodos
históricos artísticos e os artistas são reflexões e discussões relevantes para o questionamento
entre o que foi poética na renascença sob o olhar e produção de Michelângelo e o que foi
poética e produção sob o olhar de Pollock no Expressionismo Abstrato.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Renascimento. Arte Moderna. Michelangelo. Pollock.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como principal assunto as correlações existentes entre dois
períodos distintos da História da Arte: o Renascimento e a Arte Moderna. Conduzindo
assim, possíveis discussões, reflexões e questionamentos sobre o que foi poética na visão do
artista renascentista Michelângelo e sobre o que foi poética na visão do artista expressionista
abstrato Jackson Pollock.
Desse modo, o texto apresenta o contexto geral do período do Renascimento, assim
como suas principais características e ideais, pautando-se em um dos principais artistas
renascentistas do Cinqüecento, o florentino Michelângelo Buonarroti. Em seguida, apresenta
uma descrição do contexto social da Arte Moderna, suas influências e características a partir
de um dos artistas precursores do Expressionismo Abstrato, Jackson Pollock.
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Assim, a partir de uma breve descrição desses dois períodos da História da Arte, o
Renascimento e a Arte Moderna, através dos artistas Michelângelo e Pollock, foi realizada
uma análise entre os filmes: “Agonia e Êxtase” (1965) e “Pollock” (2000). Nesses filmes
encontramos semelhanças entre os dois artistas citados, como por exemplo: suas formas de
pensar em relação às suas criações artísticas, suas angústias perante a vida e o momento onde
deliberam êxtase, instante onde finalmente encontram sua essência na produção artística.
RENASCIMENTO
O Renascimento foi um período da História da Arte de grandes transformações
sociais, políticas, religiosas e artísticas. Entre essas grandes transformações destacamos a
reforma protestante, a peste negra, o surgimento de uma nova classe social, a classe burguesa;
as novas descobertas acerca da ciência, os crescimentos econômicos e novas teorias acerca
da Terra e do Universo, os quais foram fatores que desencadearam a transição entre a Idade
Média e a Idade Moderna.
Espalhando-se da Península Itálica para toda a Europa, o Renascimento teve
uma aproximada duração de três séculos, divididos em: Trecento (1300) compreendendo 126
o Pré-Renascimento; Quatrocento (1400) e o Cinqüecento (1500). Visto que este artigo
está voltado para os anos finais do Quatrocento e os anos iniciais do Cinqüecento, época
conhecida por Alta Renascença, que se constituiu pelo período mais famoso da arte italiana
e também de todos os tempos (GOMBRICH, 2012). São encontrados grandes artistas da
história da humanidade, como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelângelo Buonarroti,
entre outros. O artista que destacado para a proposta de análise é Michelângelo Buonarroti
No início do século XV foram retomadas as características da Arte Clássica, tendo
como principal característica, a relação do homem com o mundo. “A palavra renascença
significa nascer de novo ou ressurgir” (GOMBRICH, 2012, p. 223), fazendo referência ao
resgate da cultura greco-romana, à racionalidade, à intelectualidade, à ciência e ao homem,
pretendendo-se alcançar o equilíbrio entre razão e a emoção. Logo, a arte Renascentista se
destacou em produções artísticas tanto para a Igreja, como para a sociedade burguesa.
Sendo um período de grandes transformações, os artistas renascentistas se baseavam
em estudos da natureza, da ciência e de seus conhecimentos sobre a Arte Clássica para
a produção artística. Nesse período os artistas eram valorizados assim como suas obras,
pertencendo a classe elevada da sociedade, considerados intelectuais. Para que fossem
reconhecidos como intelectuais, precisavam ter vários conhecimentos, como a matemática,
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a medicina, a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, entre outros. Nesse momento
da História da Arte, os artistas desenhavam o corpo humano graças aos estudos sobre a
anatomia e sobre as leis da perspectiva. Foi nesse período também que os mestres florentinos
usaram modelos vivos, o que contribuiu para que suas obras se tornassem mais reias ao
olhar do espectador.
As cidades ganharam importância e, com isso, surgiram as corporações onde os
artistas, artesões e artífices se organizavam. No século XV surgiram ainda, os ateliês de
pintura em diversas cidades, ocasionando uma individualidade artística. Nessa época, a
palavra ateliê tinha um sentido diferente. Quando um jovem queria ser pintor, seu pai o
colocava como aprendiz de um mestre, que passava a viver com ele (GOMBRICH, 2012).
Ao entrar no contexto dos grandes artistas renascentistas, como Sandro Botticelli
(1446-1510), Leonardo da Vinci (1452-1519), Raffaello Santi (1483-1520), Rafael di Sanzio
e Donato di Niccoló di Betto Bardi (1386-1466) comumente conhecido por Donatello,
e o artista Michelângelo Buonarroti, o qual esta pesquisa destaca sobre sua vida e obra,
pautando-se no contexto do Renascimento e do filme “Agonia e Êxtase” (1965).
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MICHELÂNGELO
O Renascimento foi um período de florescimento de grandes artistas, assim como o
mestre florentino do Cinqüecento Michelângelo Buonarroti (1475-1564). Nascido na cidade
de Capresse, Itália, já jovem foi aprendiz do pintor florentino Domenico Ghirlandaio, um
dos mestres mais importantes do final dos anos Quatrocento. Michelângelo “em sua longa
vida, foi testemunha de uma completa mudança na posição do artista. Em certa medida, foi
ele mesmo quem provocou tal mudança” (GOMBRICH, 2012, p. 303).
Com Ghirlandaio aprendeu todas as técnicas de pintura e desenho, mas não seguiu
os mesmos passos de seu mestre, Michelângelo foi além. Dedicou-se “ao estudo da obra
dos grandes mestres do passado, de Giotto, Masaccio, Donatello, e dos escultores gregos e
romanos” (GOMBRICH, 2012, p. 304). Empenhou-se como Leonardo Da Vinci ao estudo do
corpo humano, fazendo dissecações e desenhando com modelos. Mas, diferente de Da Vinci
que fez várias pesquisas em diversos campos do conhecimento, Michelângelo dedicou-se a
fundo em um dos enigmas da natureza, o próprio homem, como nos diz Gombrich (2012)
O seu poder de concentração e a sua tenaz memória devem ter sido tão extraordinários
que, em pouco tempo, não havia postura nem movimento que ele achasse difícil
desenhar. De fato, as dificuldades apenas pareciam atraí-lo ainda mais. Atitudes e
ângulos que muitos dos maiores artistas do Quattrocento hesitariam em introduzir
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em suas pinturas, com receio de não as reproduzir de forma convincente, apenas
estimulavam a sua ambição artística; e não tardou em correr a notícia de que esse
jovem artista não só igualava os renomados mestres da Antiguidade clássica mas os
suplantava. (p.305)

Percebemos o quão ambicioso Michelângelo era. Esse grande artista dominava várias
técnicas para pintar e muitos ângulos para desenhar. A figura humana para Michelângelo
deixou de ter qualquer problema para sua construção, como vemos em seus afrescos
principais: “Teto da Capela Sistina” (1508-12) e “Juízo Final” (1541). Quando voltamonos para suas esculturas, que era seu ofício preferido, como “Pietà” (1499) (IMAGEM 1) e
“David” (1504), percebemos sua maestria na construção das formas, com corpos contorcidos,
equilibrados, expressivos e todo seu estudo sobre a Arte Clássica.
Imagem 1: Pietà. 1499. Mármore. 1,74m x 1,95m x 69cm. Basílica de São Pedro, Vaticano, Itália.
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Disponível em: <http://virusdaarte.net/michelangelo-pieta/>

A palavra italiana Pietà significa piedade. Pietà é um tema da Arte Cristã, em que
é representada a Virgem Maria segurando em seus braços o seu filho morto, Jesus Cristo.
Na escultura Pietà (1499) (IMAGEM 1), o que chama a atenção, segundo o olhar das
pesquisadoras, é a expressão de serenidade no rosto da Virgem Maria, mesmo encontrandose nessa situação de dor. Michelângelo além de construir com maestria todo o corpo,
as dobragens das vestes com tanta sutileza e leveza, evidencia as expressões físicas e os
sentimentos impregnados em sua obra.
Os sentimentos, expressões e significados desencadeados pelas obras de arte são
passados aos espectadores desde os primórdios da Arte, quando o artista busca a representação
do mundo através do seu estilo, do seu período. Estilos que apresentam características fortes
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das necessidades do seu tempo. No período da Renascença a necessidade dos artistas foi a
representação do real, do estudo simétrico, perfeito. E na passagem da História da Arte, quais
foram às representações necessárias? E na Arte Moderna? Quais foram às necessidades das
representações artísticas nesse período?
ARTE MODERNA
Compreende-se por Arte Moderna a ruptura da tradição, ou seja, a ruptura com
a Arte Acadêmica, a quebra da estética e a liberdade dos artistas em protestar, criar e
imaginar. Entende-se por Arte Moderna toda a arte que aconteceu a partir dos anos 1860,
que englobam dentro desse período os movimentos artísticos dos “Ismos”, escolas de arte
ligadas a um período específico. Segundo Cauquelin (2005):
O gosto pela novidade, a recusa do passado qualificado de acadêmico, a posição
ambivalente de uma arte ao mesmo tempo ‘da moda’ (efêmera) e substancial (a
eternidade). Assim situada, a arte moderna é característica de um período econômico
bem definido, o da era industrial, de seu desenvolvimento, de seu resultado extremo
da sociedade de consumo” (p. 27).
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No século XX ao nos depararmos com obras pictóricas, logo as identificamos
a algum movimento artístico devido às características específicas em sua composição. O
movimento artístico, abrange ideias e práticas compartilhadas por artistas que interagem
por meio desses ideais comuns e assim estabelecem ou substituem “à tradição artística
de uma cidade ou região” (ROSENBERG, 2004, p. 241). Na Arte Moderna classificamos
cada obra de arte aos diferentes “Ismos”, como o Impressionismo, Dadaísmo, Cubismo,
Expressionismo Abstrato, Surrealismo entre outros. O Expressionismo Abstrato a partir do
pintor Jackson Pollock será destaque na pesquisa. Os “Ismos” compõem um conjunto de
estilos que começaram a ser praticados em um determinado local ou região, ou ainda obras
com a mesma essência produzidas em outros lugares.
Cada movimento, cada “ismo”, está intricadamente conectado, um levando a
outro como elos em uma corrente. Mas todos eles têm suas próprias abordagens
individuais, estilos distintos e métodos de fazer arte, que são o ponto culminante
de uma ampla variedade de influências: artísticas, políticas, sociais e tecnológicas
(GOMPERTZ, 2013, p. 17).

Os artistas baseiam-se em seus ancestrais, técnicas, ideias e valores que utilizam nas
obras colocando-as a serviço de suas necessidades e do seu contexto social. No mundo da arte
são os movimentos artísticos que dão a continuidade aos estilos, pois eles oferecem as trocas
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de conhecimento e de percepções entre os artistas. Proporcionavam novos meios para a
própria criação individual. Apesar desses pontos positivos, muitos artistas não gostam de ser
associados a um movimento artístico, a uma escola, fazendo questão de se distinguirem dele,
coisa que no passado não ocorria. Nenhum artista, por exemplo, na Renascença, negava que
fosse pertencente a uma determinada escola, que representava sua região. Em sua maioria,
os artistas na Arte Moderna, querem ser vistos em sua individualidade e declarando, alguns
artistas, que suas criações eram produções subjetivas, não tendo nenhuma inspiração vinda
de conhecimentos artísticos anteriores.
É importante ressaltar que dentro de cada movimento artístico da Arte Moderna,
dentro de cada grupo de artistas pertencentes a essa período, existe a individualidade
(ROSENBERG, 2004). Foram a partir dos movimentos artísticos modernos que se destacaram
diversos artistas que conhecemos hoje. Os artistas se sobressaíram por sua individualidade,
por algo a mais, referente à sua percepção de mundo, destacando-se dos demais integrantes.
Essa individualidade pode ser compreendida com o pintor norte-americano Jackson
Pollock, o qual ganhou destaque pelas novas técnicas com que aplicava a tinta sobre suas obras
de arte, o que fez com que se tornasse um dos precursores do Expressionismo Abstrato. Esse
novo movimento artístico surgiu na década de 40, período pós Segunda Guerra Mundial,
nos Estados Unidos, unindo aspectos da vanguarda Expressionista alemã e da Arte Abstrata.
Formando assim uma nova tendência de caráter expressivo e simbólico. Com isso, conhecer
o seu precursor torna-se de suma importância.
JACKSON POLLOCK
No contexto da Arte Moderna, o Expressionismo Abstrato teve como principal
representante o pintor norte-americano Jackson Pollock (1912-1956). No início de sua
carreira, suas obras possuíam influências vindas dos artistas modernos: Pablo Picasso,
Henri Matisse e Joan Miró. Mais tarde Pollock entrou em contato com pinturas de Wassily
Kandinsky, o qual compartilhava o mesmo interesse pela natureza, mitologia e o primitivo
(GOMPERTZ, 2013). Com o passar do tempo sua arte desenvolveu-se para outras temáticas,
como é citado em Gompertz (2013)
A temática de sua arte começou a mudar de melancólicas paisagens norte-americanas
para motivos mais míticos e atávicos, que muitas vezes evocavam a arte americana
nativa. Ele começou a experimentar com automatismo e a pintar espontaneamente
tudo que lhe vinha à cabeça, aplicando sua tinta à tela de uma maneira muito mais
livre, expressiva (p.285).
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Baseando-se através da natureza mítica e na hereditariedade da arte americana,
Pollock começou a pintar partindo de movimentos involuntários e ou inconscientes, deixando
que suas obras falassem por si mesmas.
Todavia, Pollock não satisfazendo-se com os métodos convencionais de pintura,
“colocou suas telas ao chão e pingou, derramou ou arremessou suas tintas, acabando por
obter configurações surpreendentes” (GOMBRICH, 2012, p. 602). Esse método, “essa
concentração na marca ou borrão deixado pelo pincel foi chamada tachismo, da palavra
francesa tache (borrão ou mancha” (GOMBRICH,2012, p. 602), deu origem às novas
técnicas de utilização a Jackson Pollock, ao estilo conhecido como pintura de ação, action
paiting, pintura de gotejamento (IMAGEM 2). Surgimento do novo movimento artístico, o
Expressionismo Abstrato.
Imagem 2: Um (número 31, 1950), 1950. Óleo e esmalte sobre tela. 269,5 x 530,8cm.
The Museum of Modern Art, Nova York. Sidney and Harriet Janis Collection Fund.
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Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/78386?locale=pt>

Em Um (IMAGEM 2) vemos uma pintura all-over, ou seja, uma pintura que ocupa
todo o espaço, que está por toda a parte. Segundo Greenberg (2013): “o pintor all-over torna
todos os elementos e todas as áreas da pintura equivalentes em acento e ênfase” (p. 183-84).
A pintura como um todo é importante, cada espaço preenchido pela tinta o torna equivalente
em relação ao restante da pintura. Na obra Um (IMAGEM 2) de Jackson Pollock, segundo
o olhar das pesquisadoras, é uma obra onde o artista colocou toda a sua espontaneidade e
expressão, seus sentimentos e inquietudes.
Logo, a partir da exposição do contexto em que cada artista, Michelângelo e Pollock
viveram, assim como suas habilidades artísticas, partimos para a análise dos filmes: Agonia
e Êxtase (1965) e Pollock (2000). Serão construídas correlações entre os períodos da História
da Arte: Renascimento e Arte Moderna, e entre as poéticas dos dois artistas estudados.
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ANÁLISE FÍLMICA
Em Agonia e Êxtase, filme de direção de Carol Reed produzido em 1965, relata um
pouco sobre a vida do artista renascentista Michelângelo Buonarroti e a história de uma de
suas principais obras, a pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano/Itália.
O filme se passa no século XVI onde a Igreja tinha um forte poder sobre a sociedade.
No filme Agonia e Êxtase, vemos essa questão principalmente evidenciada pelo personagem
do Papa Júlio II, pois se mostrava ser um papa muito diplomático e habilidoso em negociações
políticas, o qual enfrentava batalhas a frente de seu exército, era um mecena e um crítico de
arte naquela época. O Papa tinha uma personalidade forte e autoritária. Já o personagem de
Michelângelo, era uma pessoa muito religiosa e de personalidade forte, o qual durante sua
vida inteira dedicou-se à arte e às suas obras. Michelângelo vivia da arte e para a arte.
Em um primeiro momento do filme Agonia e Êxtase, Michelângelo está trabalhando
na importante encomenda feita pela Papa Júlio II, o seu grandioso túmulo, qual continha
muitas esculturas. O papa percebendo a demora de Michelângelo para a realização de tal
feito, ordenou ao artista que interrompesse a continuação dessa produção e o encarregou de
outra tarefa. Em 1508, Júlio II pediu a Michelângelo que pintasse o teto da Capela Sistina. 132
A princípio Michelângelo mostrou-se irredutível à proposta do papa, pois como em sua fala
no filme, considerava-se ser escultor e não pintor. Mas logo depois de convencido a pintar,
como nos fala Bortolini (2013)
Uma vez “convencido” a pintar, Michelângelo apresentou outra recusa: o projeto
original do papa, que consistia nos 12 Apóstolos com alguns motivos ornamentais,
parecia pobre demais para tal lugar, que pedia algo mais profundo e conectado
ao que já o embelezava. O belo filme “Agonia e Êxtase” mostra um Michelângelo
retirado nas montanhas em busca de inspiração, onde o formato das nuvens sugere
a famosa pintura da criação de Adão. Uma bela cena, muito poética, mas não muito
verdadeira.

Nos lugares que frequentava, Michelângelo buscava inspiração para suas produções
nos rostos das pessoas, nas fisionomias para a criação dos santos, os quais seriam representados
em sua pintura no teto da Capela Sistina. Todavia, não satisfeito com o pedido do padre em
pintar os doze apóstolos, destrói em um momento de inquietude e agonia, os afrescos que
já havia pintado. Vai buscar inspiração nas montanhas, onde extraíam o mármore. O Papa
furioso manda seus soldados em busca de Michelângelo, o qual fugiu quando percebeu que
foi encontrado. Após essa passagem fílmica, em um momento de isolamento no alto de uma
montanha, Michelângelo tentando encontrar em seu interior uma inspiração. Visualiza nas
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nuvens as passagens bíblicas, o momento da criação de Deus. Este momento no filme, o
artista entra em êxtase, encontrando sua inspiração para a pintura do teto da capela.
Por conseguinte, em um estado de muita euforia, Michelângelo começa a desenhar
em um grande esboço toda a composição do teto da Capela Sistina. Em seguida começa
a trabalhar nessa grandiosa obra. Na pintura do teto da Capela Sistina foram retratadas
histórias a partir do primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, o qual narra a criação do
mundo, o livro de Gênesis. Essa célebre obra é harmoniosa e equilibrada, e todos os espaços
foram pensados cuidadosamente por Michelângelo.
Nos arcos abobadados que se erguem das cinco janelas de cada lado da capela, Miguel
Ângelo colocou imagens gigantescas dos profetas do Antigo Testamento que falaram
aos judeus sobre a vinda do Messias, alternando com imagens das Sibilas que, de
acordo com uma velha tradição, profetizaram a vinda do Cristo aos pagãos. Pintouos como homens e mulheres pujantes, em posturas de profunda meditação, lendo,
escrevendo, discutindo ou atentos como se estivessem escutando uma voz interior.
Entre essas filas de figuras descomunais, Miguel Ângelo pintou no teto propriamente
dito a história da Criação e de Noé [...] E isso é apenas a peça central. Para além
dela, nos arcos e diretamente por baixo deles, pintou uma sucessão de homens e
mulheres em infinita variação – os ancestrais de Cristo, conforme enumerados na
Bíblia. (GOMBRICH, 2012, p. 308).
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Michelângelo pintou o teto da capela expondo toda a sua fé, originalidade na execução
de todas as cenas bíblicas retratadas e toda sua veneração pela Antiguidade Clássica. O
pintor renascentista como já falado anteriormente, considerava-se um escultor e não um
pintor, e se prestarmos atenção, a maioria das figuras dos corpos representados no teto da
capela, remetem-se a esculturas gregas e romanas a quem Michelângelo tanto reverenciava.
A pintura no teto da Capela Sistina é totalmente inovadora em relação as demais
tentativas da criação do mundo por artistas em épocas passadas. A imagem 3, mostra o
momento em que o Papa Júlio II, sobe através das estruturas de madeira até o teto da capela
para visualizar a pintura principal do teto, o grande feito de Michelângelo. A pintura da
Criação do Homem encontra-se no centro de toda a composição pensada pelo artista.
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Imagem 3 – Frame do Filme Agonia e Êxtase

Disponível em: <http://teladecinema.net/agonia-e-extase-dual-audio720p-1965/>

A Criação do Homem, a pintura principal do teto da Capela Sistina (imagem 3),
retrata de forma nunca antes representada por outros artistas, de outras épocas, o momento
da criação do ser humano. Deus, o todo poderoso estendendo seu braço em direção a Adão,
expressa o momento em que está prestes a tocar o dedo indicador de Adão, sugerindo assim
um instante para o toque da vida.
Michelângelo tanto por sua maestria na execução de todos os detalhes que compõem
a harmonia do teto da Capela Sistina, quanto por sua preocupação na mensagem transmitida,
resultou em uma obra vívida e cheia de gestos, dramas, conflitos e reflexões.
Caso percebido ocorre no filme Pollock (2000). O artista Jackson Pollock possui em
sua produção a preocupação de expressão e de qual mensagem sua obra transmite. Visto
que, é retratado de uma forma diferente do artista renascentista Michelângelo, pois estamos
falando de outro contexto e utilizando outras técnicas, mas percebemos que mesmo em
contextos diferentes, temas diferentes, os dois artistas possuem preocupações comuns em
suas criações.
O filme Pollock produzido por Ed Harris no ano 2000, conta a história do pintor
norte-americano Jackson Pollock. Relata o auge de Pollock como pintor, assim como o início
de uma nova vanguarda, o Expressionismo Abstrato.
No filme é retratado o comportamento emocional muito explosivo do personagem
Pollock e o seu meio de saída ou de alívio era o seu vício pela bebida alcoólica. A personagem
Lee Krasner, com quem tem um relacionamento amoroso, ajuda Pollock a se livrar do
vício por certo tempo de sua vida. Lee é o suporte de Pollock, ela quem transforma Pollock
reconhecido no meio artístico, pois sempre está ajudando-o, estabelecendo contatos com os
marchands e críticos de arte.
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No filme foi através de Peggy Guggenheim, uma famosa herdeira, dona de uma
das maiores coleções de Arte Moderna e mediadora de artistas, que Pollock conseguiu
alcançar reconhecimento. Sua primeira exposição por intermédio de Peggy foi um mural
que encomendou do artista para sua residência.
É visto com clareza no filme Pollock (2000), o quanto a arte foi importante na vida de
Pollock. Tinha necessidade de colocar para fora todo esse sentimento, angústia, inquietação,
tendo como meio de sua expressão, suas pinturas. A imagem 4, mostra a cena do filme em
que Pollock teve o seu momento de êxtase, ou seja, o seu auge de libertação, o momento em
que se encontrou na pintura.
Imagem 4 – Frame do Filme Pollock
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Disponível em: <https://cuttingroomtales.wordpress.
com/2012/12/02/the-art-of-screen-dialogue/>

Na imagem 4, percebemos que o pincel é utilizado por Pollock como um bastão, e a
tinta cuidadosamente solta pelo movimento de sua mão. Em uma fala do filme, Pollock diz:
“Pinto no chão. Não é nada fora do comum. Os orientais faziam isso. Os pincéis são usados
mais como bastões.” E complementa: “Não uso o acidente. Porque nego o acidente.” Com
essas falas, percebemos que Pollock sabia exatamente o que estava fazendo, toda a tinta
era devidamente colocada no lugar em que ele desejava. Na imagem 4, frame retirado do
filme, percebe-se as cenas em que Pollock estava pintando utilizando o gestual na pintura.
O artista utiliza não somente a mão e o braço para pintar, mas todo o seu corpo entra nesse
ritmo da pintura. Pollock faz da pintura uma dança de movimentos soltos e leves, a pintura
fala por ele, grita por ele.
Pollock estava dando início a um novo movimento artístico, o Expressionismo
Abstrato. Pintura instintiva, expressiva e ao mesmo tempo abstrata (GOMPERTZ, 2013).
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Estava dando um salto para o futuro, sua expressão não se continha apenas em uma pintura
de cavalete, queria mais, precisava de mais, de mais espaço para toda essa energia que estava
concentrada dentro de si.
Entre altos e baixos tanto Michelângelo quanto Pollock, através da análise
cinematográfica dos filmes Agonia e Êxtase (1965) e Pollock (2000) tiveram momentos
de agonia, de perturbações, que antecederam a criação artística, assim como o momento
da criação, onde encontraram a libertação, o êxtase de suas criações e o momento de suas
obras finalizadas. Segundo o olhar das pesquisadoras, as correlações existentes entre esses
dois artistas, Michelângelo e Pollock, foi que mesmo eles estando em períodos históricos
diferentes, onde os contextos sociais, político e religiosos possuem relações distintas, as
reflexões e discussões acerca entre o que foi poética na renascença sob o olhar e produção
de Michelângelo e o que foi poética e produção sob o olhar de Pollock no Expressionismo
Abstrato, se correlacionam.
No período da renascença, não se discutiam as relações poéticas nas obras de arte
e era isso que diferenciava Michelângelo dos demais artistas da época. Sua preocupação foi
além das técnicas, até porque a técnica já estava superada para ele. Sua obra no teto da Capela
Sistina, assim como as suas demais pinturas e as suas magníficas esculturas, são cheias de
vida, de sentimentos, expressões, dramas, conflitos e, ao mesmo tempo, são equilibradas e
harmoniosas, de uma sensibilidade extrema. E quando nos voltamos a Pollock, no contexto
do Expressionismo Abstrato, podemos facilmente falar de suas obras utilizando as mesmas
palavras para a descrição das obras de Michelângelo, com sentimentos, expressões, conflitos
e ao mesmo tempo obras harmoniosas.
Cada artista permanece em seu devido contexto, utilizando os seus meios de suporte
e técnicas, mas apresentando o mesmo intuito passado em suas obras, a mesma angústia,
agonia, as mesmas inquietações presentes no artista, seja ele renascentista ou expressionista
abstrato.
No filme Pollock (2000), o personagem Pollock é perguntado em uma de suas
entrevistas se os artistas clássicos tinham meios de expressão em sua época, respondendo
a essa questão de forma positiva, complementa que todas as culturas desenvolvem seus
próprios meios e técnicas de expressão.
Dessa forma, a partir da fala de Pollock, identificamos que todas as épocas, todos os
períodos da História da Arte desenvolveram um meio de expressão, respondendo aos seus
anseios e necessidades. E que cada tempo irá retratar a Arte de acordo com o seu contexto,
buscando referências em culturas passadas, como Michelângelo na cultura greco-romana e
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Pollock em artistas como Picasso ou Miró. O que interessa para a produção artística é que
cada artista buscará referências em seus antepassados, mas, adequará sua arte atendendo
aos seus anseios, expectativas e às suas necessidades interiores.
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LOUISE BOURGEOIS E A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE EM “A PELE QUE HABITO”
Julia Pereira Souza 1
Maria Cristina Mendes 2
RESUMO: O presente artigo pretende analisar o filme A pele que habito, dirigido por Pedro
Almodóvar (2011), sendo objetivo da investigação, evidenciar possíveis analogias entre este
filme e as obras de Louise Bourgeois (Paris, 1911 – Nova Iorque, 2010) destacando sua
importância em relação à construção de significados da obra cinematográfica e investigando
como ela contribui para a discussão do corpo feminino e do gênero, tão presentes na
visualidade da artista. Tal pesquisa se justifica pela valorização de processos subjetivos
de comunicação presentes na arte, mostrando as cenas nas quais as obras de Bourgeois
aparecem e ressaltando as perspectivas pelas quais são abordadas, bem como os significados
que adquirem. A investigação é relevante, ainda, por discutir as singularidades e diferenças
entre as composições, tendo em vista que o filme foi baseado na obra plástica. O aporte
teórico tem base em relatos de Louise Bourgeois sobre a construção de sua obra, nos estudos
de Laurentiis (2015) sobre o significado do corpo para a artista, bem como em análises
apontadas por Adriana Aparecida da Silva Teixeira (2014) sobre a metamorfose corpórea
dentro do filme aqui mencionado.
PALAVAS-CHAVE: Louise Bourgeois. A Pele que Habito. Almodóvar. Artes Visuais.
Estudos de Cinema.

INTRODUÇÃO
A obra de Louise Bourgeois é de grande relevância no contexto artístico internacional
contemporâneo, tendo ela se tornado um ícone na representação do corpo feminino. O
diretor Pedro Almodóvar encontrou nas obras dessa artista inspiração para o filme A pele
que habito e nesse artigo pretendemos analisar como a obra de Bourgeois se faz presente
na construção da obra cinematográfica, bem como evidenciar os encontros e desencontros
conceituais entre as obras. Para isso, iniciaremos com uma breve contextualização do filme
e da artista, em seguida partiremos para discussões acerca dos conflitos passados pelos
personagens e sua associação com a arte e também sobre a idealização da pele dentro das
obras mencionadas, sempre relacionando com comentários da artista acerca de sua vida e
produção. O filme O longa-metragem A pele que habito estreou em novembro de 2011, cerca
de um ano e meio após a morte de Louise Bourgeois. Foi dirigido por um dos mais premiados
cineastas da história do cinema, o espanhol Pedro Almodóvar, conhecido por retratar temas
polêmicos e escrachar aspectos da condição humana. Dentre as inspirações para a produção
1
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do filme consta o livro Tarântula de Thierry Jonquet, o filme Olhos sem face de Georges
Franju (1960) e também a artista Louise Bourgeois, que será aqui analisada. A história se
passa em Toledo, na Espanha, cidade natal de Almodóvar. A trama não segue uma narração
cronológica e por meio de idas e vindas nos apresenta Vicente que supostamente estuprou
a filha do Dr. Robert Ledgard, a 2 qual sofria de distúrbios psicológicos e suicidou-se em
decorrência dessa violência. Ledgard, é cirurgião plástico e para vingar-se, decide raptar
Vicente, realizando uma vaginoplastia nele, redesenhando seu corpo e rosto, nomeando-o
como Vera e mantendo-o preso em um quarto. O filme mostra como esse personagem
sobrevive dentro de uma pele que não lhe pertence. O rosto que Ledgard dá a Vera é o rosto
da mãe de sua filha, que morreu em um acidente de carro, ele então se apaixona pela mulher
que criou, confundindo visualidade e essência. Segundo o psicanalista Andreas Z. Linhares,
cuja análise fílmica contribui para a discussão, por meio desse fato vê que:
Vera então percebe que só irá sobreviver ao transformar-se na projeção de Ledgard.
Torna-se uma aparição em beleza, em cumplicidade, no conluio com a mentira.
Assim ela ganha a sua saída do calabouço. Triste paradoxo: deformar-se para poder
ser verdadeiro. (LINHARES, 2011.)

Para manter seu equilíbrio mesmo não se identificando com sua aparência, Vera se
utiliza de alguns recursos, os quais ganham destaque ao serem identificados nas paredes de
seu quarto [ver figuras 1 e 2]:
Figura 1

Cena do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.
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Figura 2

Cena do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.

Logo nas primeiras cenas do filme, Vera é mostrada praticando Ioga, sendo que
algumas posições podem ser visualizadas em diversas partes da parede. Outro ponto que
merece destaque é a repetição, datas, frases e palavras se repetem como em um mantra,
compondo uma paisagem difusa. Os desenhos maiores são reproduções de obras da artista
franco-americana Louise Bourgeois. A repetição também é um elemento importante para a
artista, como podemos observar quando ela escreve:
[...] Se faço uma duas, três,
quatro estátuas numa
série é porque
preciso me repetir, para ter
certeza de que minha mensagem
chega até você, se você quiser
dez eu farei dez, cem
até o infinito. Não me cansarei
nunca, teremos um
amontoado de
estátuas como grãos
de areia na praia [...]3
(BOURGEOIS, L. 2011. p.15)

A repetição é tomada quase como uma forma de tratamento psicanalítico4 O que é
reforçado pelo fato de que tanto para Louise Bourgeois quanto para Vera a Arte é entendida
como garantia de sanidade [ver figuras 3 e 4], como um tratamento que transita por suas
emoções e pelo seu inconsciente para encarar de melhor forma as feridas da alma. Para que
3
Erros de pontuação, ortografia e espaçamento foram transcritos do original.
4
Dentro da Psicanálise, Lacan considera que a repetição não é só um retorno ao mesmo, mas também
um encontro contingencial com o real, que pode ser apropriado como forma de expressão singular do sujeito e
abrir novos caminhos a ele.
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as reflexões acerca de Bourgeois sejam mais produtivas será exposta a seguir uma breve
biografia da artista.
Figura 3

Disponível em: <https://c1.staticflickr.com/9/8056/8120329250_89067baa07_b.jpg>

Figura 4
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Fragmento de cena do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.

A ARTISTA
Em biografia organizada por Philip Larrat-Smith para o Instituto Tomie Ohtake
(2011) vemos que Louise Bourgeois nasceu em Paris, no ano de 1911, é filha de tapeceiros e
tem a costura como forte característica de seus trabalhos. Desde muito nova auxiliou seus
pais no comércio e fez estudos na área de Arte, aos 21 anos iniciou o curso geometria na
Sorbonne e formou-se em Filosofia na Universidade de Paris, mas após a morte de sua mãe,
decidiu abandonar os estudos em matemática e dedicar-se somente à arte. Casou-se com
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Robert Goldwater e se mudou para Nova Iorque com ele, onde continua seus estudos na arte
e forma sua família.
Sua primeira mostra individual é em 1945, sendo seu trabalho muito distinto das
demais produções norte-americanas do período, dentre suas principais características
estavam o caráter autobiográfico, psicológico e simbólico. Bourgeois encontrou um público
mais amplo com o surgimento do feminismo, mesmo declarando que seu trabalho não
seguia essa ideologia. Sua primeira retrospectiva aconteceu no Museu de Arte Moderna de
Nova Iork em 1982, tendo sido marcada também por ser a primeira retrospectiva de uma
mulher nesse museu. Morreu em 31 de maio de 2010.
Nos créditos de A Pele que Habito o diretor agradece “Obrigada a Louise Bourgeois,
cuja obra não só me emocionou, mas também salvou a personagem Vera”, confirmando a
influência da artista na construção do filme e da personagem, bem como homenageando a
artista.
A TORTURA
Dentre todas as torturas que Vera sofre o confinamento é algo bastante marcante, 142
pois essa é uma situação que potencializa todos os seus demais sentimentos. Louise Bourgeois
afirma que as mulheres enfrentam esse mundo quando são impedidas de trabalhar:
Trabalho para Hawkins ao preço de $25 cada 3 figuras. Ele diz que sou uma dona
de casa. Tenho vontade de torcer o pescoço do mundo. Vou largar minha galeria,
meu marido e quando as figuras estiverem prontas vou dizer a ele o que penso dele.
O que pode curar alguém da frustração e do ódio [?] Será dormir com um homem
será trabalhar [?] Cuidado com o homem que você vai arrumar ele deveria fazer
você trabalhar para que em troca ele possa ter alguma confiança em você. Quando
você não trabalha fica reduzido às dimensões de um inseto. Sua energia vira ódio.
Quando você trabalha poderia correr feliz e alegre carregando a casa nas costas.
(BOURGEOIS, L. 2011,p.18 e 19)

A citação acima pode ser comparada ao que acontece com a personagem, que é
confinada tanto como forma de vingança, quanto para servir seu sequestrador. É justamente
esse sentimento de prisão que Bourgeois mostra na série Femme Maison, que pode ser
traduzida literalmente como mulher casa. Em Louise Bourgeois, Arquitetura e Salto Alto
(1996), de acordo com o crítico de arte Paulo Herkenhoff, nessa obra se vê uma dualidade
da mulher em seu permanente movimento pela vida, e também a casa, abrigo alimento e
estabilidade.
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Uma das imagens dessa série foi utilizada como capa do livro de ensaios feministas
sobre arte de mulheres, de Lucy R. Lippard, levando a associação da imagem com o
fortalecimento da mulher enquanto artista. Por outro lado a imagem também pode ser
considerada como uma representação do “problema sem nome” de Betty Friedam5.
Algumas das obras da série Femme Maison são reproduzidas por Vera, indicando
certa identificação da personagem com a obra, mas aqui ela tem consciência de estar
confinada apesar de não saber como se libertar, sua identidade se confunde com a identidade
daquele espaço. Ao mesmo tempo podemos considerar que, apesar de ela aparentar ser uma
mulher, temos sua identidade escondida naquele espaço. Concomitantemente, na prisão
indicada por pelas personagens desenhadas na parede por Vera transparecem as sensações
experienciadas e tornam aquele ambiente fechado e sem janelas, ainda mais claustrofóbico.
Figura 5
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Escultura e Pintura - Femme Maisons
Figura 6

5
Em seu livro “Mistica Feminina”, Friedam aponta o “Problema sem nome”, que ocorre quando a
mulher se vê insatisfeita com a sua vida de esposa perfeita e mãe, mas não sabe explicar o que há de errado.
Segundo a autora isso acontece devido ao ócio e ao vazio acarretado pela prisão doméstica.
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Fragmento de cena do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.

Os desenhos na parede podem ser entendidos até mesmo como uma forma de
decoração, como uma tentativa de adaptar-se com o local que se habita. É importante ressaltar
que esses desenhos não seguem um padrão único, mas são feitos de modo desuniforme e
caótico, tal qual a situação em que a personagem se vê inserida. Bem como podemos perceber
que eles não são unicamente um modo de exaurir seus sentimentos, exercendo a função de
fazer com que Vera consiga se localizar temporalmente, o que é outra ajuda para a garantia
da sanidade.
Outra importante série de obras de Bourgeois que pode ser identificada no filme são
as cells, de acordo com a Tate Modern Galery:
Tipicamente, as cells eram construídas a partir da combinação de arquiteturas
restauradas em materiais tais como portas antigas, janelas, telas de arame, painéis
de vidro combinados com objetos e fragmentos escultóricos, que se tornariam uma
parte importante da produção artística durante o resto de sua vida. [...] a palavra
cell é usada tanto se referindo a ambientes fechados, como prisões, quanto ao mais
básico elemento da vida animal e das plantas, como as células do corpo. (GANLEY,
C. 2013. p. 5 e 9)

Ao mesmo tempo em que aquele quarto parece ser a única expectativa de vida
para Vera ele também é seu cárcere, esta é a maneira como Bourgeois entende a relação da
mulher com a casa. A presença da cell dentro do filme pode ser entendida quando as paredes
do quarto são comparadas as paredes da cell e também quando observamos a reprodução
de esferas dentro do quarto, assim como em algumas obras da série cell, diferenciandose apenas pelo material [ver figuras 7 e 8]. Sobre o processo de produção a artista afirma
que (2011, p.77) sua escultura (em geral figuras) não representa apenas estudo de formas,
representa estados emocionais em geral de tipo doloroso.
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Figura 7

Instalações - cell
Figura 8
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Cena do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.

Não apenas as séries cell e Femme Maison são importantes para a construção da
personagem, como também toda obra de Bourgeois e seus escritos. Quando conhecemos
o trabalho da artista conseguimos aprofundar também nossas noções sobre os conflitos
internos de Vera.
A PELE
Já no título da obra cinematográfica entramos na discussão sobre a construção da
pele no filme. A pele que Vera habita não é sua verdadeira pele, não é a mesma na qual
ela construiu suas histórias, nem aquela na qual a personagem gostaria de habitar, o que
é acentuado pelos padrões de masculinidade e feminilidade impostos socialmente e pela
mídia, devido à supervalorização do corpo físico em detrimento das questões psicológicas.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 2: CINEMA, EXPERIÊNCIA E SUBJETIVIDADES

Pois mesmo que ela se sinta homem, possui o órgão feminino e, portanto será considera
mulher, um gênero imposto. A história de Vera nos faz pensar sob outra perspectiva questões
em relação a gênero.
De acordo com a mestra em Teoria Critica e Literária da Cultura, Adriana Teixeira
(2014) “No filme, a criação da pele remete aos conflitos vividos pelo personagem na vida
familiar. Dr. Ledgard realiza mudanças não somente no corpo, mas muda as referências
reais, simbólicas e imaginárias, revestindo o 10 corpo de Vicente, levando-o a habitar outra
pele”, assim, a vingança de Robert Ledgard atinge o ser violentado de modo total, além da
violência física caracterizada pela vaginoplastia, Vera é obrigada a inserir dilatadores em
si durante meses, configurando uma espécie de estupro que ocorre tanto de modo físico
quanto psicológico, obrigando a personagem a suportar seu próprio corpo como punição
dos atos que cometeu. Ao mesmo tempo é colocada sobre ela outra pele dita indestrutível,
mas na primeira oportunidade ela é rasgada e Vera passa novamente pelo estupro que a fez
estar ali. Mesmo tendo nascido mulher, o sentimento de carregar seu corpo como um peso
também é relatado por Bourgeois:
[...] carreguei comigo Louise Bourgeois
durante mais de 40 anos. Cada dia trouxe
sua ferida e transportei minhas feriadas sem
pausa, sem remissão como um couro
furado sem esperança de reparação. Sou uma
coleção de pérolas de madeira nunca enfiadas e
perfeitamente idiotas.
(BOURGEOIS, L. 2011. p. 49)

Não há como reparar as mudanças impostas a Vera, assim como não há como não
enfrentar as dificuldades de ser aquele que você é. A pele representa uma barreira entre
nosso interior e nosso exterior, é ela também que permite o contato com o outro e revela
nossa identidade. Contudo, podemos observar a fragmentação dessa pele através de suas
costuras, ao mesmo tempo observar que a dona dele não tem nenhum poder sobre como
ele é, como se conectar com um corpo que já não é mais seu? A pele que Louise Bourgeois
constrói possui características parecidas, de acordo com a escritora do livro A poética visual
de Louise Bourgeois e os modos feministas de criar, e mestre Gabriela de Laurentiis:
Fragmentos corporais são colocados em evidência, como se os órgãos saíssem do
lugar esperado e se rearranjassem de acordo com o desejo da artista. O dentro e o
fora, a escultura e o corpo são indissociáveis. A pele redobra, reverbera, faz ressoar de
dentro para fora e vice-versa cada um dos movimentos. A pele não é, assim, algo que
separa o fora e o dentro, o pessoal e o coletivo, mas é onde vibram simultaneamente
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forças contrárias, vindas de todos os lados, que possibilitam a formulação de novas
paisagens corporais/subjetivas. [...] Em Louise Bourgeois esse movimento da pele
tangencia a produção de paisagem do corpoescultura, que mobiliza para a sua
confecção elementos e formas específicas contando uma história simultaneamente
pessoal e coletiva. A pele é, então, constituída por marcas que inscrevem em sua
superfície os espaços da vida privada e pública, que se dobram e se redobram,
sobrepondo-se um ao outro, produzindo novas suavidades. (LAURENTIIS. 2016.)

A aversão da personagem com sua pele se expande para uma aversão às vestimentas
que são impostas a ela, Vera não se identifica com seus vestidos e usa-nos como matériaprima, transformando-os em pele para suas obras. A repulsa à vestimenta costuma se
repetir com as mulheres, especialmente por medo de a roupa não ser proteção suficiente
para seu corpo, sobre isso Bourgeois (2011, p. 104) expõe: “minhas roupas, principalmente
as de baixo, sempre foram fonte de sofrimento intolerável porque escondem uma ferida
intolerável”. Uma cena bastante simbólica que representa esse conflito da personagem
acontece quando a ela rasga em diversas tiras pequenas, as organiza em todo o chão e joga
para fora do quarto utilizando o aspirador de pó, a cena pode ser interpretada como uma
performance da personagem.
Figura 9

Cenas do filme A pele que habito, Pedro Almodóvar, 2011.

Outro ponto de aproximação entre Vera e Bourgeois está na concomitância dos
nomes Robert, para Vera Robert é aquele que a mantém em cativeiro e aquele ao qual ela se
vê obrigada a manter como parceiro, já para Bourgeois, Robert foi quem ela escolheu como
esposo, sobre um sonho que teve, a artista relata:
[...] há um segredo e não tenho acesso a ele. Quero chegar nele.
Quero escarafunchá-lo A angústia é grande porque sei que não vou
Conseguir. Robert que constantemente me desaponta
Robert é a única pessoa de cuja ajuda disponho porque a reve
lação deve vir durante a noite por meio do sonho.Estou preparada
olhando para Robert que dorme quando o sonho vier vou socar
seu peito com meus punhos e gritar : aí está pegue-o . [...]
(BOURGEOIS, L. 2011. p. 20 e 21)
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Coincidência ou não, ambos são as únicas pessoas que podem ajudar essas mulheres
e tudo que elas querem é denunciá-los, ao mesmo tempo em que podemos perceber que
os dois não se permitem conhecer alguém, eles também são pessoas que não deixam que
adentremos em seus âmagos, e isso angustia quem está o seu redor, o que é reafirmado em:
Às vezes sinto que estou cega quando olho
para Robert. Olho e olho e não consigo
reagir. É como se ele estivesse do outro lado
de um anteparo. Não consigo tocá-lo com meus
olhos. É uma paralisia dos olhos.
(BOURGEOIS, L. 2011. p. 79)

Assim como Bourgeois tinha dificuldades em encarar Robert, Vera também o tinha,
pois fazia recordar todo mal que ele havia feito. Mas como em um lampejo, a personagem
decide colocar fim aquele que acabou com a sua verdadeira pele, decide isso, quando vê uma
foto sua antes da cirurgia e retorna para sua casa em busca de refúgio e apoio para superar
seus traumas. A pele foi meio de todas as violências aqui discutidas, ao mesmo tempo é ela
que findou essas violências e a sua disciplina (através da ioga) trouxe o equilíbrio, mesmo
que grande parte dos equilíbrios aqui encontrados sejam facilmente desestabilizados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa pesquisa podemos concluir que a obra de Louise Bourgeois tem
grande relevância não apenas para a construção do enredo como também para a narrativa
feminina na Arte Contemporânea. Principalmente devido a quantidade de relatos da artista,
podemos facilmente perceber nela sua 13 humanidade, da mesma forma, como temas
acerca de conflitos pessoais normalmente se repetem, a identificação se vê ampliada quando
falamos em temas autobiográficos.
Assim como a artista foi influente para a salvação de Vera, a arte pode ser entendida
como forma de aprofundamento da subjetividade para várias pessoas, basta buscar o espaço
em que haja identificação com ela, pois ela permite contato com nosso interior. Os conflitos
provocados pela identificação com a imagem de nós mesmos são muito comuns na sociedade
a qual estamos inseridos e Almodóvar nos fez vez isso de modo ainda mais visceral, nos
fazendo questionar sobre gênero, identidade, limites e arte de modo profundo. Afinal, nem
todos estamos confortáveis perante nossa própria pele.
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DA CORRIDA SEM FIM AO TREM DE DARJEELING: A PRODUÇÃO
DE PRESENÇA NO ROAD MOVIE NORTE-AMERICANO
Stephanie Watanabe 1
Thiago Crivelaro 2
RESUMO: Os road movies Corrida Sem Fim (Monte Hellman, 1971) e Viagem a Darjeeling
(Wes Anderson, 2007) são concebidos em temporalidades distintas, mas apresentam
características narrativas próximas: personagens solitários e perdidos, sem perspectiva de
futuro e inseridos em arcos dramáticos incompletos. Em ambos, a estrada aparece como
mistura de escapismo e autorreflexão na eterna transitoriedade das autovias. Busca-se
aqui acionar o conceito de produção de presença de H. U. Gumbrecht (2010), juntamente
à evolução do gênero road movie, teorizada por David Laderman (2002) e Samuel Paiva
(2011). Oscilando entre produções de sentido e de presença, acredita-se que nas duas
narrativas fílmicas há o desejo de produzir no espectador uma presentificação da vida sobre
rodas através de representações imagéticas da angústia e da solidão.
PALAVRAS-CHAVE: Corrida Sem Fim. Viagem a Darjeeling. Road movie. Gumbretch.
Produção de presença.

INTRODUÇÃO

150
Se nossos mundos cotidianos são tomados como histórica e culturalmente específicos
(GUMBRECHT, 2010), os objetos da experiência estética também terão de ser trabalhados
tendo em vista sua historicidade intrínseca. Porém, a multiplicidade de experiências estéticas
que a contemporaneidade nos abre faz com que seja necessário expandir a compreensão dos
fenômenos para além de uma visada puramente cartesiana.
O paradigma sujeito-objeto, calcado em uma tradição hermenêutica que pautou o
iluminismo do século XVIII e estendeu seus tentáculos sobre os séculos seguintes, torna-se
insuficiente – porém não descartável – diante da necessidade de experienciar a partir de
outras perspectivas. Tem-se o desejo de observar o mundo, partindo de uma mescla entre
razão e sensação, a qual ainda pode ser vista com ressalvas diante do mundo ocidental,
erigido em produções da ordem do sentido.
Neste trabalho será proposta uma abordagem gumbrechtiana de dois longasmetragens entendidos como produtos passíveis de uma experiência estética complexa, que
não apenas dê vez a uma interpretação de seus signos planificados na tela (produção de
1
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.
E-mail: stephanie@moonshot.com.br
2
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.
E-mail: thiagoscbh@yahoo.com.br
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sentido), mas possibilite perceber como tais filmes moldam a experiência do espectador,
produzindo circuitos não-hermenêuticos de afetação (produção de presença).
Esses circuitos são intangíveis, presentificam um momento da história já narrado,
mas possivelmente inédito na visão que os diretores querem transmitir. Idiossincrasias que
permitem aos espectador um campo de presença no qual corpo e mente sejam amalgamados
e transportem o sujeito para uma imersão em outros mundos, não mais simetricamente
equilibrados.
Esse atrito entre o mundo hodierno de quem observa, e aquele mundo que se
faz imagem, produz tensão e novos desafios. Coloca H.U. Gumbrecht (2010): “A tensão\
oscilação entre efeitos de presença e efeitos de sentido dota o objeto de experiência estética
de um componente provocador de instabilidade e desassossego” (GUMBRECHT, 2010, p.
137).
Ao pesquisador da imagem cinematográfica, cabe deixar-se imergir em tal
instabilidade e desassossego de que fala Gumbrecht – pois trata-se de um ambiente
enriquecedor de observação –, para que assim a ideia de uma experiência estética passe a
um patamar de promoção dos efeitos de sentido aliados aos efeitos de presença, fusão essa
que será objeto de estudo em questão.
Presentificar as épocas históricas em que os personagens se desenvolvem é fruto
de uma percepção analítica atenta à criação de uma ambiência artística por parte dos
filmes, envolvendo a compreensão de artifícios da mise-en-scène somados ao lugar de fala
do espectador. Porém, a análise fílmica cartesiana levaria a dissecar frames e sequências
em busca de sentidos convergentes em uma gramática cinematográfica já conhecida. A
possibilidade de enxergar campos e efeitos de presença nos filmes Corrida sem fim (1971)
e Viagem a Darjeeling (2007) torna-se uma empreitada mais concernente a uma visão
de cinema como arcabouço de experiências estéticas a serem investigadas para além dos
dogmas cartesianos ocidentais.
É importante salientar ainda que este trabalho não adentra as discussões de
hierarquização do gênero road movie conforme a problemática empreendida por Rick
Altman (1999), priorizando a análise sobre as características do gênero em ambos os filmes,
bem como a atenção ao contexto sociocultural de produção de cada longa-metragem na
manutenção de visões distintas acerca da vida sobre rodas.
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A EVOLUÇÃO DO ROAD MOVIE
Samuel Paiva (2011) aponta que os road movies, ou filmes de estrada e de viagem,
raramente são iguais, isso porque, citando Rick Altman, os gêneros não possuem identidades
ou fronteiras estáveis, são frequentemente híbridos, trans-históricos, e sofrem evoluções
imprevisíveis. Inclusive, “podem ter funções rituais ou ideológicas, envolvendo-se com as
sociedades, as culturas e seus valores” (ALTMAN apud PAIVA, 2011, p. 39).
No gênero em questão, há um perfil de rebeldia contestadora, conforme defende
Laderman (2002), traduzido em uma forma de crítica cultural contra as normas sociais
conservadoras vigentes:
Os filmes de estrada visam, em geral, para além das fronteiras da familiaridade
cultural, buscando o desconhecido para a revelação, ou pelo menos para a emoção do
desconhecido. Tais viagens, codificadas como desfamiliarização, também sugerem
um refúgio móvel de circunstâncias sociais que geram falta ou são opressivas de
alguma forma (LADERMAN, 2002, p. 48, tradução nossa3).

Essa rebeldia virá associada à imagem de personagens em constante movimento
pela estrada, geralmente em posse de um automóvel pessoal, modificando modos de tempo 152
e espaço de acordo com a concepção de modernidade que se tem no presente histórico.
As invenções do cinema e do automóvel, como afirma Walter Moser (2008, p. 7),
causam um profundo impacto no imaginário coletivo, no que concerne a uma nova
concepção do tempo e do espaço, como novos paradigmas da modernidade — no
caso, de uma “modernidade sólida”, nos termos de Zygmunt Bauman (2001). Na
modernidade sólida, o espaço predomina sobre o tempo (diferentemente do que
ocorre na “modernidade líquida”, em que o tempo se sobrepõe ao espaço, graças às
tecnologias informáticas e afins) (PAIVA, 2011, p. 39.).

Laderman (2002) refletirá sobre esse perfil contestador dentro do road movie do
final dos anos 1960, guiado pelos ideais da contracultura, atendo-se ao contexto de mudanças
na forma de lidar com as situações limítrofes em outras chaves de comportamento. Derivase então, a partir dos anos 1970, uma visada mais afeita a tons irônicos e cínicos de imersão
na realidade social: “Ainda modernista, a proliferação do road movie durante esse período

3
No original, em inglês: “Road movies generally aim beyond the borders of cultural familiarity, seeking
the unfamiliar for revelation, or at least for the thrill of the unknown. Such traveling, coded as defamiliarization,
likewise suggests a mobile refuge from social circumstances felt to be lacking or oppressive in some way”
(LADERMAN, 2002, p.48).
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[anos 1970] é caracterizada por um movimento longe da(o) ideia(l) de rebelião social, através
de exagerado cinismo, ironia e niilismo” (LADERMAN, 2002, p. 81, tradução nossa 4).
José Duarte (2015) exemplifica Corrida sem Fim (Monte Hellman, 1971) e Corrida
Contra o Destino (Richard C. Sarafian, 1971) como dois road movies que não nos guiam a
lugar algum em sua narrativa, e abrem mão de produzir sentidos claros. E traz ainda a dita
excitação de viver na estrada como produção de nada, além de vazio e apatia nos personagens
(DUARTE, 2015, p. 80).
Duarte (2015) também considera a evolução do perfil das personagens dentro
das narrativas do road movie. Nos anos 1980, há uma recuperação do perfil rebelde dos
anos 1960, dentro do filme pós-moderno, como em Paris, Texas (Wim Wenders, 1984) e
Estranhos no Paraíso (Jim Jarmusch, 1984), com doses de ironia e exagero. Nos anos 1980
e 1990, a jornada do road movie renova os temas já vistos nas décadas passadas (problemas
de identidade, tensões familiares, contradições culturais, entre outros), podendo incluir o
sexo feminino (Thelma e Louise, Riddley Scott, 1991), outras etnias e minorias – questões
ausentes nas narrativas de décadas anteriores, centradas no homem caucasiano. Filmes como
Garotos de Programa (Gus Van Sant, 1992), Todos a Bordo (Spike Lee, 1996), Smoke Signals
(Chris Eyre, 1996) e Uma História Real (David Lynch, 1999) expressam questões específicas
de suas comunidades. Outra grande inovação dos anos 1990 é o foco na transformação
subjetiva das personagens na estrada, que gera o conhecimento profundo daquilo que é
novo – lugar e povo desconhecidos –, e consequentemente, o autoconhecimento adquirido.
A estrada continua a ser um espaço de metamorfose, como ocorreu durante as
décadas do pós-guerra, mas nos anos noventa esta evolução se estendeu para além
daqueles que viajavam na estrada para as comunidades tocadas pelo protagonista
que viajava. A alienação existe apenas como um conflito a ser resolvido através da
transformação da comunidade ao invés da rebelião do indivíduo. Walt Whitman já
notou, “Eu sou maior do que eu pensava”, e os filmes dos anos 90 mudam o foco do
eu para as interconexões desse eu com um grupo maior de pessoas (MILLS, 2006, p.
188, tradução nossa 5).

Como observado, nos anos 1990, o gênero é revitalizado, podendo incluir maiores
problematizações em várias direções, sendo impossível classificar as obras apenas na etiqueta
4
No original, em inglês: “Still modernist, the road movie’s proliferation during this period is characterized
by a movement away from the idea(l) of social rebellion, toward exaggerated cynicism, irony and nihilism”
(LADERMAN, 2002, p. 81).
5
No original, em inglês: “The road remains a space of metamorphosis, as it has been throughout the
postwar decades, but in the nineties this evolution extended beyond those who travel on the road to those
communities touched by the protagonist who travels. Alienation exists only as a conflict to be resolved through
the community’s transformation rather than the individual’s rebellion. Walt Whitman once noted, ‘I am bigger
than I thought myself’, and the films of the nineties shift focus from the self to the interconnections of that self
to a larger group of people” (MILLS, 2006, p. 188).
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road movies. No século XXI, prossegue Duarte (2015), o cenário se complexifica ainda mais,
já que é permitido ao gênero viagens não mais associadas a um automóvel, mas também a
outros meios de transporte, ou mesmo a pé. Isso porque o foco não é mais a viagem em si,
mas uma viagem interior muito mais lenta e introspectiva, como no caso de Na Natureza
Selvagem (Sean Penn, 2007) e Wendy e Lucy (Kelly Reichardt, 2008).
O gênero road movie é um dos mais duradouros da história de Hollywood (COHAN;
HARK, 1997), uma vez que permite explorar uma variedade de questões e tensões de cada
cultura, ou tempos históricos passados, além de se mesclar com outros gêneros. Já nos
road movies contemporâneos, está presente particularmente um foco muito maior na crise
de identidade das personagens e em sua incapacidade de amadurecer, apresentando um
“potencial por romantizar a alienação” (COHAN; HARK, 1997, p. 1), como em Hora de voltar
(Zach Braff, 2004) e Sideways - Entre Umas e Outras (Alexander Payne, 2004).
UMA CORRIDA SEM FIM
Corrida sem Fim, longa-metragem localizado no contexto sociocultural do
esmaecimento da contracultura no princípio dos anos 1970, acompanha a experiência de 154
dois rapazes que dividem um carro veloz, além da paixão por máquinas sobre quatro rodas
e corridas nas estradas dos Estados Unidos. No percurso pelo mapa americano, conhecem
uma garota e outro corredor que os desafia a uma competição até Washington D.C., no início
da trama. O perdedor deve entregar o carro ao campeão como prêmio.
Os personagens sem nome (Piloto, Mecânico, Garota) parecem carregar a ausência
de perspectiva no futuro unida à falta de identidade própria, o que remete a uma ambiência
de crepúsculo dos ideais contraculturais durante toda a projeção do longa-metragem. Como
defende Orgeron (2008): “Estamos perante uma América que ficou sem resposta e sem
expressão. O que se segue é o cinema a refletir sobre esta perda através do vazio absoluto”
(ORGERON, 2008, p. 126).
O vazio de expressões que perpassa toda a história, sempre mantendo os personagens
em corridas pelas estradas, parece aprofundar a apatia de indivíduos anestesiados para o
contato com o outro, restando apenas o microcosmo do carro. Este, apesar de aproximar
fisicamente os seus integrantes, não consegue fazer com que os sentimentos brotem em
nenhum instante, reiterando uma atmosfera de incomunicabilidade.
A personagem da Garota (Laurie Bird), aparece e desaparece em momentos diversos
da trama, dando a ver a ausência de sentimentos de pertença ou mesmo de relações afetivas
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duradouras e estáveis. Todos parecem estar ali de forma fortuita, por pouco tempo, ao sabor
de meros desejos momentâneos, por vezes opacos e difusos.
O Piloto (James Taylor), de personalidade letárgica em quase todo o curso da
história, reserva breves palavras ao Mecânico (Dennis Wilson), com quem parece pouco
cultivar uma relação de amizade. Com a chegada da Garota, ainda se poderia antever uma
mudança de espírito dos dois personagens principais, mas o que se segue é uma ciranda de
três solitários unidos pela sede por velocidade nas autovias americanas, estas também cruas
e inóspitas em suas superfícies.
O personagem G.T.O. (Warren Oates), ponto fora da curva na corolário de
personagens principais, parece ser o único com emoções candentes na trama, além de se
mostrar disposto a verbalizá-las. É por meio de seus diálogos, e somente através dos proferidos
por ele, que conhecemos a verdadeira vida de quem se arrisca na estrada. Colecionador de
mentiras sobre seu passado, é evidente que está, como os outros, em eterna fuga de algo que
não sabe definir, em uma busca metafísica por preencher o vazio e a solidão da jornada em
automóveis – objetivo este que estará mais uma vez distante de qualquer forma palpável de
realização.
Em uma sequência expressiva da narrativa, o Piloto mostra-se consternado em ter
perdido a garota para o personagem G.T.O. – em uma rara demonstração explícita de afeto
–, acelerando o carro até o posto de gasolina onde ela supostamente estaria, de acordo com
as coordenadas do Mecânico. Nessa situação crucial da trama, as personagens principais se
encontram no posto, mas cada uma acaba por seguir caminhos diversos, sem explicações
claras ou diálogos reveladores, fazendo imperar o silêncio acachapante que cinge a trama
em diversos momentos.
O filme centra a atenção do espectador de forma explícita no campo da indagação
psicológica e introspectiva (ROSÁRIO, 2010, p. 66), obliterando qualquer ambientação
histórica ou social de cunho pedagógico. Os afetos e sentimentos reprimidos vão evocar uma
anomia presente como possibilidade única de existência.
Em Corrida sem fim todos parecem estar à deriva em uma consciência coletiva de
suas próprias incapacidades e da dificuldade em promover mudanças que alterem o status
quo que os oprime. A saída estético-profana que encontram, em função claramente escapista,
é guiar sem rumo pelas estradas da América profunda à espera da emergência de outros
sentidos, nunca revelados.
O modelo burguês tradicional do pós-guerra está sendo posto em xeque não somente
por bandeiras inflamadas e frases de efeito nas grandes metrópoles americanas dos anos
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1960 e 1970, contagiadas pelo Flower Power (ROSZAK, 1972). Esse paradigma tecnocrático
da burguesia também recebe fissuras por parte da ação de jovens americanos em viagens
sem rumo, como os protagonistas do longa-metragem de Hellman, lançado no ano de 1971.
Os três outsiders que protagonizam o filme são o retrato de um país que não soube
como digerir uma juventude insatisfeita, desprovida de anseios burgueses tradicionais, mas
desejante de outras formas de sociabilidade, mais arejadas e inclusivas. Corrida sem fim
aponta para o paradoxo de uma América amparada na técnica, mas ainda embotada em seus
afetos. Essa presentificação do fim dos ideais contraculturais chega ao espectador como um
sentimento fin-de-siècle, provocador de uma angústia ontológica infindável.
Ser espectador do filme de Hellman é deixar-se tocar pelo afeto da desconstrução.
Um desejo de outras realidades que nunca se completa, pois está por se fazer na solidão das
estradas americanas, sem modelos ou pretensões claras de conclusão racionalizante, como
o filme deixa ver nas posturas dúbias e rascunhadas de seus protagonistas.
O TREM DE DARJEELING
Viagem a Darjeeling, longa-metragem lançado na primeira década do século XXI, 156
narra o conturbado encontro de três irmãos que não se veem há um ano, desde o enterro do
pai. Grande parte da trama ocorre dentro de um trem que corta a Índia, em uma tentativa
de reunir os rapazes em uma viagem espiritual, além de servir para encontrar a mãe reclusa,
que reside no país.
Duarte (2015) defende que os road movies, a partir dos anos 2000, englobam “temas
de confronto e dissolução familiar, desafio da paternidade, e uma certa alienação e apatia
quanto à realidade” (DUARTE, 2015, p. 82). Pode-se depreender a partir dessa constatação
que o contexto histórico contemporâneo no qual a obra é lançada também influencia o perfil
psicológico desses personagens.
O contexto social e histórico no qual Viagem a Darjeeling insere-se está
entremeado por outra noção de presente, de acordo com H. U. Gumbrecht (2015). Vive-se
contemporaneamente em um mundo imagético e dominado por uma ideia expandida do
presente, tendo como consequência a constante habitação do passado e do futuro em um
mesmo lugar, dissolvendo noções históricas lineares:
Ainda hoje reproduzimos o tópico do “tempo histórico” nas conversas do dia a dia e
também nos discursos intelectuais e acadêmicos, mesmo se ele já não nos dá a base
para os modos como adquirimos experiências ou como agimos. Que já não vivemos
no tempo histórico pode ser mais claramente entendido com relação ao futuro. Para
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nós, o futuro não se apresenta mais como horizonte aberto de possibilidades; ao
invés disso, ele é uma dimensão cada vez mais fechada a quaisquer prognósticos — e
que, simultaneamente, parece aproximar-se como ameaça (GUMBRECHT, 2015, p.
15).

Se nos anos 1960 e 1970 esse sentimento de dilatação do presente ainda estava por
germinar frente ao protagonismo das questões políticas da contracultura – anseante por
subverter velhas ordens sociais e conformar novos estilos de vida –, a partir dos anos 1990 é
impossível desprender-se dessa nova experiência da realidade em um contexto midiatizado
(SANTANA, 2016). Essa midiatização da realidade e aceleração dos processos e dinâmicas
pela via tecnológica faz com que o tempo perca em sentido e importância, uma vez que outras
vias simbólicas não cartesianas se criam para dar conta de sujeitos cada vez mais pautados
por empreendimentos narcísicos (LASCH, 1983). Tal cenário sociocultural encontra
reverberações no cinema em uma leva de filmes com personagens igualmente perdidos,
que permanecem presos a situações dadas, em arcos dramáticos que nunca se completam.
Dentro desse mundo contemporâneo de urgências e de liquidez (BAUMAN, 2001), o tempo
individual se sobrepõe ao sentido de comunidade, com total desprendimento de qualquer
noção de fraternidade. Um exemplo prático na narrativa de Wes Anderson encontra-se no 157
fato dos contos escritos pelo personagem de Jason Schwarzman nunca serem lidos, nem
pelo pai, nem por um dos irmãos, interpretado por Owen Wilson, que tão logo pergunta:
“Quão longo é este texto?”, demonstrando desapego e apatia diante de uma situação na qual
o irmão ansiava por reconhecimento.
Dessa maneira, fica evidente que em Viagem a Darjeeling, os três irmãos Whitman
e a mãe sofrem da incomunicabilidade, da falta de intimidade e confiança entre eles,
vivendo vidas separadas e repletas de segredos. Se escondem angústias e se alimentam
de uma imagem projetada que não condiz com a realidade – exibindo na verdade apatia,
consumismo, narcisismo patológico e vícios medicamentosos –, os irmãos Whitman,
mesmo assim, diferentemente das personagens de Corrida Sem Fim, ainda conseguem
exprimir afetos mínimos como a dor da ausência materna expressa no reencontro com a
mãe (Angelica Houston).
A viagem à Índia representa uma forma de fuga da realidade para os três irmãos:
Jack (Jason Schwarzman) não superou o término de um namoro, Peter (Adrien Brody)
está assustado com a possibilidade da paternidade e em como seguir com seu casamento, e
Francis (Owen Wilson) possui várias ataduras no rosto, marcas de uma tentativa de suicídio.
Uma alegoria dessa fuga da realidade e sentimento de não pertencimento dos três irmãos é
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um diálogo enigmático quando o trem para nos trilhos, aparentemente sem rumo: “Ainda
não nos localizamos”, afirma um passageiro.
O país asiático possui, na narrativa fílmica, a estética romântica e superficial vista por
olhos ocidentais, o que torna quase caricatas as tentativas dos irmãos por breves respostas
em orações furtivas ou adquirindo souvenires exóticos. Para além disso, um país totalmente
diferente em relação ao de origem dos irmãos, intensifica o sentimento de exílio.
Aqui não há uma tentativa por buscar outros sentidos em jornadas motorizadas como
em Corrida sem fim, mas uma falsa crença de que a espiritualidade vivida superficialmente
em um país estranho, trará uma conexão com o transcendente – tal qual uma tentativa
superficial de união familiar por um ritual esotérico, guiada pelo personagem Francis em uma
sequência do filme. Entretanto, essa conexão só ganhará mínimos contornos no momento
em que os irmãos resolvem enfrentar os problemas passados com as figuras parentais.
A sequência de um funeral indiano, envolvendo um pai que perdeu o filho, trará à
tona as memórias dos rapazes quanto à perda do próprio pai, aproximando-os. Anderson
traz, meticulosamente, um ponto de pareamento na narrativa: temos ao lado dos três irmãos
Whitman, três garotos, jovens irmãos indianos que possuem apenas a figura do pai em quem
se espelhar – a imagem da mãe também é ausente para esses meninos, conforme observa
Whitney Dilley (DILLEY, 2017, p. 342). Essa situação afetiva na trama levará os irmãos a
realizar, logo em seguida, alguns telefonemas no aeroporto: Francis pedindo perdão a seu
assistente, Jack terminando oficialmente com a namorada e Peter compartilhando com os
irmãos a notícia, recebida por telefone também, do nascimento de seu primogênito.
Essa sutil mudança afetiva no relacionamento dos irmãos os levarão ao encontro
da mãe, que os renegará, novamente, revelando-se mais um capítulo da incompreensão
maternal. Em uma tomada slow motion do filme, citada por Dilley (2017, p. 143), os
Whitman correm para alcançar o trem, abrindo mão das malas pertencentes ao falecido pai,
como uma metáfora da superação da perda. Assim, na sequência final da narrativa, os três
irmãos, unidos ao mesmo tempo pela descrença e desproteção da mãe e pela superação do
luto paterno, formam um frágil enlace afetivo que lhes proporcionará uma última viagem de
trem pela Índia, agora providos de maior cumplicidade.
Apesar do alegre ambiente de descontração promovida pela canção extradiegética
Les Champs-Élysées, de Joe Dassin, ainda permanece certo ar de superficialidade no
desfecho da trama, com desprendimento da realidade e das responsabilidades do futuro,
conforme observa Duarte (2015) acerca de Viagem a Darjeeling:
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[…] embora os irmãos tenham de fato mudado, ainda há muitas questões a serem
resolvidas. […] a cena final não é muito conclusiva. Sentimos um ar de transformação,
mas os Whitman ainda têm um longo caminho a percorrer, prova de que, na maioria
dos road movies contemporâneos, a estrada – ou, neste caso, os trilhos - são lugar de
contínua reflexão espiritual. (DUARTE, 2015, p. 10-11, tradução nossa6).

Os irmãos resolvem ignorar o distanciamento da mãe, a relação breve e superficial
que mantiveram ao longo do filme com a funcionária do trem Rita (Amara Karan), e renegam
a chance de testemunhar o recente nascimento do filho de Peter, nos Estados Unidos.
O desfecho que se apresenta para os irmãos Whitman remete a essa imersão em um
contexto social e cultural de superficialidades, no qual se abre mão do pensamento crítico
para uma vivência alienante dos conflitos, soterrados que estão em uma cultura narcísica
descartável (LASCH, 1983).
PRESENTIFICAR O ROAD MOVIE: A TÍTULO DE CONCLUSÃO
Os filmes, percorridos analiticamente neste trabalho, evocam a possibilidade de
imersão sobre o gênero road movie a partir da presentificação possível que obras criadas em
tempos distintos têm a capacidade de evocar. Espectadores abertos ao sensorial, despertos 159
de uma interpretação meramente racional, mostram-se peças-chave nesse processo.
A lida que cada um dos longas-metragens analisados têm com a ideia de tempo
são distintas na medida em que concernem a contextos históricos apartados, mas também
se traduzem em temporalidades fílmicas também diferentes. O tempo da contracultura em
Corrida sem fim arrasta-se de forma macilenta e deixa ver o fim de um movimento pungente,
porém de fôlego finito.
Já em Viagem a Darjeeling tem-se a aproximação com o pós-moderno como valor
que traz ao filme um tom de vertigem, uma ausência de regras e sentidos transparentes que
repercute sobre a ação dos sujeitos, agora entregues à própria sorte. O fim dos metarrelatos
e a necessidade de sobreviver em um mundo empobrecido simbolicamente (LIPOVETSKY,
2011) traz angústia aos personagens de Wes Anderson e a incapacidade de criação de laços
intensos de conexão e intimidade (DUNKER, 2017).
Em uma correlação produtiva, Peter, em Viagem a Darjeeling, e o Piloto, em Corrida
sem Fim, parecem compartilhar do mais intenso sentimento de apatia e não pertencimento.
6
No original, em inglês: “[…] although the brothers have in fact changed, there are still many issues to
be resolved. […] the ending scene is not very conclusive. Although we sense some sort of transformation, the
Whitmans still have a long way ahead, proof that in most contemporary road stories the road – or, for that
matter, the tracks – functions as the place for a continuous spiritual reflection.” (DUARTE, 2015, p. 10-11).
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Estão ambos em um estágio de vida inconcluso, por mais que tenham dificuldades em
perceber como acabaram por produzir as situações que os envolvem.
Essas ambiências criadas para dar conta de personagens distintos, porém complexos,
é exatamente a porta de entrada para a presentificação de um olhar (ou vários) acerca da vida
sobre rodas, na qual os espectadores podem se sentir imersos em um sensório incômodo.
Dessa maneira, a convivência com o outro expressa em ambos os filmes, é percebida como
algo pasteurizado, uniformizado, cabendo à estrada produzir alguma forma de redenção.
Testemunhamos personagens em constante movimento que, paradoxalmente, não
parecem chegar a lugar algum. Gerações sem destino se encontram nessa conformação
de outro lugar de fala, difícil de alcançar. Esse lugar não é mais bem definido, estático e
producente como gostaria o american way of life. Vacila-se em busca de outros sentidos,
perscrutando nas autovias uma forma terapêutica de cura, ou se possível, a descoberta quase
epifânica, de outros caminhos para recriar laços afetivos rompidos. De parada em parada,
no carro de Corrida sem fim ou no trem de Viagem a Darjeeling – ambos com propostas de
finais em aberto, pertinentes quando se tratam de personagens à deriva – o que resta é uma
impressão de fugacidade e eterna transitoriedade nas histórias dos que escolheram viver
sobre rodas.
Ao espectador, resta a imersão em contextos de descoberta e desilusão como parte
fundante dessas vidas sem projeto fixo, por isso mesmo tocantes quando vistas sob a luz
de uma visada presentificante, que permita a quem assiste ir além dos questionamentos
racionais, para buscar no campo da presença as respostas que Hellman e Anderson deixaram
em suspenso.
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ESTÉTICA E ENUNCIAÇÃO EM ESTAMIRA: O LUGAR
DO GRITO E A POTÊNCIA DA PALAVRA
Tatiana Vieira Lucinda 1
Iago Rezende 2
RESUMO: O documentário, em sua concepção, é a palavra que fabrica o sujeito, traduz
afetos e organiza a narrativa. Contudo, para além do que é dito, há que se considerar o seu
componente sensível. Assim, tomando palavra e estética visual no documentário como mote,
o presente estudo analisa a obra Estamira (PRADO, 2005), centralizada na personagem
homônima portadora de esquizofrenia e catadora de lixo no Jardim Gramacho (RJ). A
recepção da fala da personagem transita entre a identificação do surto psicótico e a loucura
profética, reportando um passado de violências e traumas. Desse modo, questiona-se o lugar
do grito – a ambiência onde o discurso se manifesta –, as escolhas estéticas e teratológicas
utilizadas ao longo da narrativa e a potência da palavra. Observa-se que o olhar do espectador
não é desafiado quando se depara com o horror presente nas visões estigmatizantes, mas
quando o filme o torna competente a intervir nos dispositivos de poder. Nesse sentido, a
palavra neste documentário é um mecanismo que desperta o espectador a um novo olhar,
ao passo que o lugar do grito confina a sua potência, legitimando uma posição de isolamento
do mundo e de voz inaudível.
PALAVRAS-CHAVE: palavra; estética; poder; grotesco; Estamira.
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INTRODUÇÃO
Desde seu surgimento, o cinema documentário caracterizou-se por uma série de
experimentações que conferiram certa liberdade de produção aos seus realizadores. Embora
tenha como atributo principal a abordagem de temas relacionados à realidade social,
é possível identificar uma série de formas de “fazer documentário”, o que proporciona a
este tipo de cinema experimentar maneiras distintas de afetar o espectador. Sabe-se que
o cinema guarda em si uma potência transformadora, na medida em que aciona diversas
subjetividades e o imaginário da recepção, contudo, a tendência de se realizar seguindo certa
tradição pode minar essa força.
No caso específico do documentário nacional, a análise de sua trajetória demonstra
uma inclinação à tematização de classes populares, movimento que teve início na década de
1960. Apesar de, em um primeiro momento, isso sinalizar uma intenção de se “dar a voz”
aos que dela eram desprovidos, o que poderia ser lido como uma tentativa de inclusão e de
convite ao espectador à reflexão, apontamentos críticos feitos por diversos teóricos mostram
1
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Fora (PPGCOM/UFJF), tatianavl@yahoo.com.br.
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que muitas produções acabaram por seguir tendências e procedimentos recorrentes, o que
Senra (2004 apud Mesquita, 2010) chamou de “metodologia surrada”. Com isso, muitas
obras acabaram por diminuir seu potencial de impacto na recepção ou mesmo acabaram
reforçando estigmas sobre determinados grupos sociais.
A década de 1960 contou com a produção de filmes sobre as classes populares sem
uma visão crítica ou quando os mesmos apresentavam algum teor analítico, enalteciam sua
cultura como fonte de alienação. Nos anos 1970, a tendência era de elegia das tradições
folclóricas e, na década de 80, houve uma mudança drástica, o que Ramos (2008) chamou
de “nova sensibilidade do outro popular”, apresentando um “popular criminalizado” ou
com forte apelo ao miserabilismo, movimento que atingiu seu auge nos anos 2000. Nesse
sentido, é fundamental olhar para produções que surgiram na contemporaneidade e buscar
extrair das mesmas o que o reforço da violência e da miséria, bem como as suas potências
estéticas e políticas, podem apresentar.
Quando se fala em potência estética e política, retoma-se o conceito de regime
estético das artes, proposto por Rancière (2011, p. 4), o qual enaltece a repartilha do sensível
e a promoção do dissenso. Para o teórico, no regime estético há um “colapso das regras de
correspondência entre temas, modos de representação e expressão”. Nesse regime, não há
hierarquias e nem divisão de poderes; pelo contrário, o objetivo é exatamente promover
quebras nas lógicas de poder, alcançando a vocação política que atende a uma “forma
específica de visibilidade”.
Assim, é possível analisar documentários que tratam de sujeitos marginalizados
verificando se os mesmos propõem uma repartilha e se apresentam mecanismos que
promovem a política. Tal avaliação deve contemplar não apenas a estética empregada, mas
também o discurso, uma vez que o forte no cinema documentário é a palavra – palavra
que fabrica o sujeito, traduz afetos e organiza a narrativa. Também é importante avaliar o
componente sensível que se faz presente e os afetos que chegam ao espectador, buscando,
assim, um entendimento amplo da potência do filme enquanto instrumento capaz de
mobilizar sensibilidades variadas que deslocam o espectador de sua posição, levando-o a
experimentar o olhar do outro.
Nesse sentido, o presente artigo toma como objeto de estudo o documentário
Estamira (2005), do cineasta Marcos Prado, centralizado na personagem homônima
portadora de esquizofrenia e catadora de lixo no Jardim Gramacho (RJ), maior aterro
sanitário da América Latina. Em um contexto onde o “outro popular” reassume o status de
objeto de interesse por parte dos cineastas brasileiros, Estamira (2005) aponta uma série
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de potências do cinema enquanto arte reveladora e transformadora e, ao mesmo tempo,
proporciona questionamentos sobre tendências já manifestas em outras obras nacionais.
Dentre as questões que serão discutidas a seguir, aborda-se o lugar do grito – a
ambiência onde o discurso se manifesta – e a potência da palavra. Trata-se, ainda, da
manifestação das imagens grotescas e de seu impacto na recepção (SODRÉ, 2012), da
estética do horror e das tentativas de se alcançar um posicionamento contra hegemônico a
partir de experiências que se aproximam do regime estético e da política rancerianos.
É importante destacar que o exercício de análise proposto parte do pressuposto de
que não existe um estágio de “pureza” estética ou política, ou seja, um filme não consegue
ser totalmente político. O que se tem são mecanismos que promovem certas rupturas e que
contribuem para inserir o espectador no risco, ou seja, que conseguem minar suas certezas,
ideologias e estereótipos, abrindo-o para novos olhares e percepções, para a recepção de
afetos outros que carregam em si uma potência transformadora. Nesse sentido, este trabalho
tem como finalidade a identificação de tais mecanismos a partir de uma base teórica que
fornecerá subsídios para um olhar crítico sobre a obra.
DOCUMENTÁRIO: MULTIPLICIDADE DE FORMAS E EXPERIMENTAÇÕES
Ao tratar do documentário, o cineasta brasileiro João Moreira Salles (2005, p. 57)
destacou: “o documentário não é uma coisa só, mas muitas”. Para ele, este tipo de cinema
não faz uso de um “cardápio fixo de técnicas” e estilos. Trata-se de uma arte polimorfa, que
firma um “contrato” com o espectador pautado na ideia de que apresenta uma verdade, ou
seja, seus personagens realmente existem ou existiram, os fatos fazem parte da realidade e o
discurso traz asserções sobre o mundo histórico.
Nichols (2012), um dos principais teóricos do documentário, também defende a ideia
de que não há como definir objetivamente esse tipo de cinema. Para ele, a única afirmação
possível de se fazer é que o documentário define-se pelo contraste com ficção. O autor ressalta
ainda, que não se trata de uma mera reprodução da realidade; que se tem é um ponto de vista,
uma visão do mundo que busca persuadir o espectador. E cada documentarista elabora essa
retórica a seu modo. Conforme destaca Nichols (2012, p. 48), “[...] a prática do documentário
é uma arena onde as coisas mudam. Abordagens alternativas são constantemente testadas”.
Um filme pode apresentar um novo modo de fazer documentário e aquela forma tornase uma referência. Na sequencia, aparece outro documentarista que desafia esse formato
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e altera os “limites”. Nesse sentido, reconhece-se uma possibilidade de se exercer uma
liberdade criativa e enunciativa, a qual guarda uma grande potência.
Apesar de se construir de diversas formas, os documentários possuem uma
característica que se repete em quase todas as produções: os documentaristas utilizam uma
retórica para apresentar sua visão da realidade, buscando reforçar a crença do espectador,
que assiste ao filme creditando uma veracidade nas imagens e nas falas. Segundo Salles
(2005, p. 60): “o documentário é a maneira como o espectador vê o filme”, ou seja, quem
concebe essa noção de realidade pura e não mediada é a própria recepção, acostumada com
o posicionamento assertivo e convincente do documentarista. Como duvidar de alguém que
esteve em um local que você nunca esteve antes, tendo em mãos um instrumento que lhe
confere um poder (câmera), interagindo intimamente com os personagens e apresentando a
sua retórica de modo a assegurar que o que está diante da tela realmente aconteceu?
Para Comolli (2008), o documentarista coloca diante do espectador corpos filmados
garantidos como verdadeiros, oferecendo-lhe um “bom lugar”, onde há a satisfação dos seus
desejos e a crença total. Esse lugar, na verdade, vem do cinema de ficção, cuja narrativa se
descortina de modo a atender todas as expectativas daquele que assiste ao filme. Contudo,
Comolli (2008), ao tratar dessa posição do espectador do documentário faz uma ressalva:
“talvez não seja um lugar tão bom assim”. O teórico defende que a exposição do espectador ao
risco – à dúvida – seria outra forma de prazer, uma maneira eficaz de inserir o olhar em um
conflito, colocando-o em movimento e estimulando-o, de modo a incitar uma transformação
crítica.
Um modo, segundo Comolli (2008), de se conseguir tirar o espectador da zona de
crença é deixar, no momento da filmagem, que o real atravesse a cena, correr o risco. Para
ele, o documentário precisa se realizar no acaso, sem uma programação prévia ou roteiro,
inserindo na cena os medos do documentarista e do personagem e os dilemas desse encontro,
enfim, ser uma construção em “fricção com o mundo”, provocando emoções “como se fossem
a primeira vez” (COMOLLI, 2008, p. 79). Assim, o que se propõe é exatamente a fuga da
ideia de representação e da mimese da realidade, mas a utilização do dispositivo como um
catalisador de novos afetos, o qual proporciona ao espectador ocupar uma posição maior,
percorrendo vários lugares no filme e experimentando o risco.
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A TEMATIZAÇÃO DOS MARGINALIZADOS E A POTÊNCIA ESTÉTICA E
POLÍTICA
O documentário nacional contemporâneo tem sido marcado por obras que se
reaproximaram do “outro popular” (RAMOS, 2008), o sujeito marginalizado, que quase não
tem espaço nas mídias tradicionais. Nesses filmes, o documentarista, de classe média, vai
ao encontro de um mundo distante, diferente do seu, e tenta imprimir na obra os vestígios
dessa relação. Contudo, como observa Ramos (2008) e também Guimarães (2010), o que
prevalecem são obras que reforçam a miséria e a violência.
Todo abrigo de vida surge ameaçado, de um lado, pelo crime e pela violência, e de
outro, pela miséria (tão pronunciada que parece roubar dos sujeitos qualquer relação
de afeto e de temporalidade com o lugar habitado). Ali onde os sujeitos existem e
resistem, os lugares parecem testemunhar somente o dano que recai sobre suas
vidas, causado pelas desigualdades duradouras da vida social (GUIMARÃES, 2010,
p. 183).

A estetização da miséria acaba por furtar o afeto que essas vidas carregam. O
espectador, já habituado a encontrar cenas fortes e condições desumanas, naturaliza tais situações
ou as encara como fatos de um mundo distante. Para Ramos (2008), esses enquadramentos

reforçam a condição de exclusão desses sujeitos, ou seja, eles são estigmatizados pela própria
forma que aparecem nos filmes. E, na concepção do teórico, há uma falta de pudor no uso
dessas imagens: “na realidade, nos sentimos à vontade para tomar determinadas liberdades
com imagens do popular que, se fossem de entes próximos, seriam tidas como de mau gosto”
(RAMOS, 2008, p. 213). Tal liberdade acontece, segundo o autor, pela distância da alteridade
com o outro popular, sendo mais utilizada uma alteridade agressiva.
Em se tratando da política da arte apresentada por Rancière (2011), que, ao seu
ver reside principalmente na forma, no ato criativo, pode-se dizer que esses filmes que se
realizam enfocando a criminalidade e o miserabilismo reservam aos personagens o mesmo
lugar que a sociedade policial3 designa a eles, um lugar onde o grito já avisa que não pode ser
atendido (MIGLIORIN, 2010). Tal movimento diverge do que Rancière (2009) considera a
verdadeira vocação política da arte, que seria o baralhamento das posições determinadas
pela ordem policial, a promoção do dissenso.
3
A sociedade policial, na visão de Rancière, é a própria ordem em que nos inserimos, o status
quo. Conforme destaca, “a partilha policial do sensível determina os que tomam parte no comum de uma
comunidade” (RANCIÉRE, 2009, p. 16). Em outras palavras, a ordem policial é a que define quem pode se
tornar visível e audível ou não, quem tem participação no sensível e quem está de fora, o que se pode ver, dizer
e fazer (MARQUES; SENNA, 2014).
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No regime estético e na política rancerianas há uma repartilha do sensível, com
uma reconfiguração da visibilidade e um questionamento das ordens discursivas. Pela
política proposta por Rancière (2009), haveria uma reformulação e um reordenamento
da lógica policial, desafiando-se, portanto, a percepção social que domina. Nesse sentido,
grupos marginalizados alcançariam, através da arte, um novo lugar onde não seriam mais o
“ruído”, mas uma voz audível. Guimarães (2010) fala da apresentação de um “novo rosto”,
não o criminalizado, o miserável ou alienado, mas um rosto desvinculado dos estigmas e
estereótipos que a sociedade policial lhe creditou. Com isso, seria possível afetar a percepção
e produção de sentido do espectador.
ESTAMIRA: AMBIÊNCIA, GROTESCO E FORÇA DA PALAVRA
Na busca pela realização de um produto documental que expusesse as mazelas e as
margens sociais, o realizador Marcos Prado viria a fazer uma visita no Jardim Gramacho,
aterro sanitário que passava por transformações na região da Grande Rio (Rio de JaneiroRJ). Dentre as cenas da marginalização social e da pobreza embutida nas imagens dos
dejetos, Prado encontra Estamira, personagem homônima do título do filme que viria a 167
conceber. A mudança do projeto de roteiro deu, à Estamira (2005), um de seus aspectos mais
sensíveis: a abordagem poética do discurso proferido pela catadora de lixo que, portadora
de transtornos mentais, abordou o espaço fílmico com a premissa de revelar, ao espectador,
sua verdade.
O documentário, dirigido por Marcos Prado e produzido por José Padilha, deu
espaço e voz à mulher de 63 anos, dos quais 20 foram dedicados ao aterro sanitário.
Identificada esquizofrênica, seu discurso é marcado pela potencia profética das frases que,
como a personagem explicita, nos introduz à sua percepção de mundo e cotidiano. Sua
expressão oral em muito se assemelha à apreensão do discurso divinatório, diferente dos
ideais segregatícios da perspectiva manicomial.
Na Antiguidade Clássica, a experiência relacionada ao delírio não era matéria de
exclusão, mas sim a qualidade que compunha a “[...] existência de uma forma de loucura tida
divina e, inclusive, utilizavam a mesma palavra (manikê) para designar tanto o “divinatório”
como o delirante” (SILVEIRA e BRAGA, 2005, p. 592). Na cultura grega, os acometidos pelo
delírio eram portadores das mensagens dos deuses e das artes divinatórias dos oráculos.
O surgimento da loucura enquanto potencial de exclusão surge no contexto classicista.
Categorizada e sistematizada em diferentes tipos de transtornos as instituições fechadas –
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cujo tratamento provém a partir da internação, compulsória ou não – encontram a estratégia
de excluir do campo de visão aqueles indesejados sociais.
Com a ascensão do mercantilismo, a ideia de produtividade e o lucro, marcado pelo
enriquecimento que consolidava as instituições de poder vigentes, as técnicas de exclusão
utilizaram poderes culturais e legislativos para afastar e segregar aqueles que fugiam das
normas do sistema. Considerando o potencial segregatício que tem, no poder econômico,
seu esteio, torna-se pouco crítico dissociar a imagem do pobre das minorias étnicas, afetivas
e sociais da figura do louco. A improdutividade social dentro de um sistema precário e
necessitado de mão de obra excluía deliberadamente aqueles que não tivessem os aparatos
necessários para a produção e para o trabalho.
No cenário escatológico apresentado no documentário de Prado, no qual a estética
do preto e branco contrasta as mazelas sociais, a improdutividade e o sustento originado
pelo dejeto, Estamira se encontra em um lugar de exclusão e marginalidade social. Ao par
de suas outras atribuições que lhe conferem incômodo social: sua classe econômica, seu
lugar de fala, sua etnia e seu gênero, a loucura se alia às prévias características que, em tese,
desqualificariam seu discurso e reforçariam, conforme a tendência identificada em outras
produções nacionais, o miserabilismo e o horror com os quais o espectador já se acostumara.
Dentro de seu acesso ao “delírio”, a personagem se posiciona contrária à figura de
Deus, critica a construção social domada pelo controle governamental, acusa a medicação
de dopar e alega as diversas tentativas de aliená-la, para que ela não pudesse mais proferir
suas palavras. O documentário faz esvanecer a tênue linha que distingue a razão e o delírio.
Fazendo uso do poder e da potência da palavra, o documentário aborda a
composição grotesca do cenário filmado que confronta a clareza do discurso de Estamira.
Para compreender as categorias estéticas que permeiam uma obra, três planos diferentes são
utilizados: “[...] a criação da obra, seus componentes e os efeitos de gosto que ela provoca
junto ao seu contemplador” (SODRÉ, 2002, p. 34). Dadas as capacidades enunciativas da
obra enquanto produto estético de sensações, Sodré (2002) ainda formula as distinções
acerca das aparições grotescas nos produtos artísticos. Dentre eles, o documentário se
enquadra em seu aspecto crítico:
Neste caso, o grotesco dá margem a um discernimento formativo do objeto visado.
Ou seja, não propicia apenas uma privada percepção sensorial do fenômeno, mas
principalmente o desvelamento público e reeducativo do que nele se tenta ocultar. É,
assim, um recurso estético para desmascarar convenções e ideais, ora rebaixando as
identidades poderosas e pretensiosas, ora expondo de modo risível ou tragicômico
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os mecanismos do poder abusivo. Muitas vezes, esse recurso assume as formas
da paródia ou da caricatura, obtendo efeitos de inquietação pela surpresa e pela
exposição ridicularizante das situações estabelecidas. (...) (SODRÉ, 2002, p. 69).

A partir da enunciação crítica, a capacidade de contemplação a partir da sabedoria e
clareza do discurso da personagem tomam o comum lugar da piedade, abordagem corriqueira
às cenas trágicas. Assim, a manifestação aparente no documentário se torna materialidade
que, ligada à apreciação estética, à mise-en-scène e a montagem fílmica, é capaz de se dirigir
ao espectador para fazê-lo pensar e agir politicamente. Eagleton (1993, p. 35), vê na estética
a capacidade de enunciar e produzir afetos:
[...] a estética chega ao discurso, à representação e à produção para tomar suas
funções de luta. Se não existe uma linguagem de protesto político contra essa
monstruosidade, há ao menos a estética, como modelo mesmo do desinteresse.

Nesse sentido, Estamira (2005) apresenta dois aspectos marcantes que podem
ser lidos de maneiras distintas: por um lado, a ambiência onde a personagem esta inserida
remonta ao uso de uma estética do horror que, em um primeiro momento, poderia causar
certa repulsa no espectador ou mesmo um olhar distanciado, que trata o discurso como 169
“mais do mesmo”; por outro, a potência da palavra de Estamira promove uma quebra de
expectativas na recepção e, portanto, aponta para uma potência política. Essa força da palavra
está no baralhamento de posições que ela traz: afinal, quem é o louco? Quem consegue “ver
além”?
No discurso de Estamira o espectador se vê, por vezes, em uma posição confusa, não
sabendo se ele é o dono da verdade ou se ela, em seus devaneios, tem mais conhecimento
do mundo e do que se esconde nas aparências. A personagem, pequena em meio a um
ambiente inóspito, a qual a lógica do poder automaticamente deslegitima a fala, torna-se
grande quando efetivamente ouvida, quando desafia a ordem policial e se coloca como um
ser superior, residente em um mundo paralalelo onde a verdade se faz ouvir.
Sob o olhar enquadrado e delimitado pelo realizador, Estamira (2005) se desvia dos
estereótipos, da imagem marginalizada e vitimizada para promover, diante do espectador, o
encontro com uma personagem engajada e reflexiva. Deste modo, o filme atua não somente
na construção gradual de novos conceitos e percepções acerca da realidade, mas também
explora as supostas limitações do corpo e da mente que bordeiam Estamira da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando foi ao aterro Jardim Gramacho, Marcos Prado não esperava encontrar uma
mulher cuja força interior contrastava com toda aquela realidade de dejetos diante de si.
Ali surgiu a ideia de construir um filme. A aproximação com um ser marginalizado não era
algo inusitado na época – anos 2000. Muitos documentários e filmes de ficção já haviam se
aventurado nessa aproximação com um “mundo distante”. A diferença estava não no local
de filmagem ou na classe a qual a personagem pertencia. Havia algo além, um caminho
desconhecido que Prado se dispôs a percorrer.
E foi assim que, dia após dia de encontros com Estamira, que uma força se estabeleceu
e tomou conta da obra: uma palavra que deu ao documentário a sua unicidade e a sua potência
política. A personagem, ao tomar conta da mise-en-scène e da própria narrativa – um espaço
não necessariamente determinado pelo cineasta, mas que a sua grandeza interior pediu e
naturalmente ocupou – transformou o que poderia ser mais um filme sobre a miséria e a
pobreza no Brasil, uma obra que conseguiu tirar o espectador de sua zona de conforto e de
suas crenças rígidas.
O “convite” inicial era de um filme que contaria a história de uma moradora do 170
lixão portadora de esquizofrenia. A princípio, o que poderia se esperar era um discurso
enfraquecido, um pedido de socorro ou um emaranhado de devaneios sem sentido, fruto
do avanço do transtorno psíquico. A quebra acontece quando Estamira se torna maior que
o próprio filme, quando ela, com o seu discurso, seduz e dirige a atenção do espectador,
desarticulando seus “pré-conceitos” e expectativas. Nesse sentido, a política do dissenso,
que dá visibilidade às partilhas do comum ganha espaço.
O documentário possui, no corpo de sua obra possibilidades e aspectos políticos.
Sua intervenção nos dispositivos de poder, contudo, depende da participação do público
que, tomado dos afetos necessários à mudança, gradualmente constroem novos conceitos e
percepções acerca da realidade. O ato, nas vias do sensível, intervém nas concepções acerca
do que fora pré-estabelecido.
A fala de Estamira, muitas vezes ignorada no cotidiano de partilha social, encontra no
produto audiovisual a oportunidade de exercer certo direito de existência. Isto é, seu “grito”
torna-se audível, retirando-a, pelo menos nos momentos da exibição do documentário, do
lugar que, a ela, fora previamente convencionado.
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ANIMETISMO E CINEMATISMO: TENDÊNCIAS DE COMPOSIÇÃO
E OPERACIONALIDADE PLASMÁTICA NO ANIME
Angela Longo1
RESUMO: A relação entre cinema e animação se insere na composição da imagem em
movimento. O ressurgimento das técnicas pré-cinematográficas, tais quais a animação e os
efeitos especiais, como técnicas bases do cinema digital tem redefinido os estudos sobre a
imagem em movimento. A qualidade plasmática da animação — ou seja, sem ligação direta
com o referente do real — traz a metamorfose e a indexação de outras mídias como seu aspecto
central. Para pensarmos na troca estética desses campos, iremos recorrer aos conceitos de
cinematismo (Paul Virilio, Serguei Eisenstein e Thomas Lamarre) — ênfase no movimento
projétil — e animetismo (Thomas Lamarre) — ênfase no movimento em lateralidade — para
demonstrar como estes elementos assumiram uma perspectiva híbrida na composição do
anime. Nossa proposta é que, ao transcender o confinamento da imagem cinemática gerada
pela câmera, a animação poderia levar ao desenvolvimento de técnicas pós-cinemáticas,
renovando assim as possibilidades poéticas da imagem em movimento.
PALAVRAS-CHAVE: Animetismo. Cinematismo. Composição. Anime. Cinema.

1. INTERVALO E ILUSÃO DE MOVIMENTO

173
A habilidade de compor as camadas da imagem com transparências variadas, de
inserir elementos móveis e imóveis dentro de um espaço virtual 3D compartilhado, de
misturar técnicas para alterar a composição entre e dentro dos frames, pode ser aplicada
a qualquer imagem independentemente da sua forma de captura, seja baseada na lente
da câmera, criada com software 3D, desenhada a mão, entre outras técnicas. As mídias de
produção de imagem e o campo digital criaram um espaço aberto para o intercâmbio de
técnicas aparentemente distintas. A existência desse intercâmbio não significa que todas as
produções irão se tornar semelhantes. Pelo contrário, traz uma abertura para escolhas em
deliberada diferença no modo de utilizar técnicas e composições na imagem. Nesse sentido,
nosso primeiro passo é revisar a definição do que é animação e como ela se relaciona com
os diferentes modos de compor a imagem em movimento. Omar O Linares Martinez em
Criteria for Defining Animation: A Revision of the Definition of Animation in the Advent
of Digital Moving Images (2015, p.44-48) estipulou duas categorias gerais para definir a
animação: o critério da artificialidade do movimento e da posição — o movimento resulta da
criação de um conjunto de posições gráficas com diferença o suficiente para produzir uma
1
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a dissertação Pós-humanismo na Máquina Anímica: Visões explosivas do humano na animação japonesa.
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ilusão de movimento através do intervalo — e o critério da não reconstituição do movimento
ou critério negativo — a ilusão do movimento que não atinge uma correspondência com o
movimento em tempo real, ou seja, não possui uma contiguidade indexada. Os critérios de
Martinez apontam o intervalo entre as imagens como propulsor de um movimento que não é
baseado no referente do real, mas sim pela ilusão e simulacro do mesmo. A ênfase no intervalo
foi apontada por Thomas Lamarre como um elemento essencial na composição da animação.
“Onde o cinema tende a deslocar a força da imagem em movimento através da lente e do
movimento da câmera em três dimensões, a animação tende a deslocar a força da imagem
em movimento através do intervalo anímico para dentro da composição” (LAMARRE, 2011,
p. 32, tradução nossa). O intervalo entre as imagens insere o ritmo do movimento e organiza
a composição dentro do campo visual na animação. O tipo de movimento é decorrente do
formato do intervalo, que pode ser enfatizado — animação limitada — ou ainda suprimido
— animação full — ou mesmo, achatado — animação achatada ou flat — e ainda ser uma
combinação entre momentos de ênfase e supressão do intervalo — a animação full limited.
O intervalo do anime tem uma relação histórica, estética e estilística com outras
mídias como a lanterna mágica e sua adaptação para a Utsushi-e, nas formas performáticas
humorísticas como o Rakugo, nas performances Kamishibai, nas gravuras Ukiyo-e e claro
no próprio mangá. O Kamashibai e o Emakimono são antecessores ao mangá e contribuíram
para arquitetar esta forma contemporânea de contar histórias, tendo ainda relação com a
configuração da técnica de animação limitada que ajudou a definir a animação japonesa
como o anime. O Chōjū jinbutsu giga emaki — Scroll of Frolicking Animals ou Caricaturas
de animais e pessoas — é atribuída ao monge budista Toba Sōjō. A obra contém quatro
rolos ilustrados e é incomum para a época pela falta de texto e pelo uso de animais. É
considerado o primeiro antecedente do mangá, seguido do Hokusai Manga ou Desenho (北
斎漫画), uma coleção de desenhos de temática variada feita por Katsushika Hokusai entre
1814-1878. Lamarre observa que o animador e cofundador do estúdio Ghibli Takahata Isao
traçou os antecedentes da animação no Emakimono do período medieval no livro Jūni seki
no animeeshon: kokuhō emakimono ni miru eigateki-animeteki naru mono — Animação
do século XII: efeitos de animetismo e cinematismo analisados nos rolos ilustrados do
tesouro nacional. “Takahata descobre ambas as características, o “cinemático” (eigateki)
e o “animético” (animeteki) nos rolos ilustrados medievais, particularmente nos famosos
pergaminhos de animais Chōjū jinbutsu giga emaki” (LAMARRE, 2009, p.13, tradução
nossa). A percepção de Takahata sobre os modos compositivos de animetismo e animetismo
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nessa obra tem relação com os modos compositivos da imagem, com ênfase em lateralidade
e/ou profundidade.
A composição baseada em profundidade se dá com o uso da perspectiva linear,
demonstrando como o método foi difundido dentro das práticas da época. Com o
estabelecimento do método cartesiano como regra, a sua composição se torna um modelo
para outros tipos de produção. Contudo, isso levou a interpretações errôneas de outros modos
compositivos na experiência japonesa: “Eles tinham os livros europeus juntamente com uma
tradução chinesa dos textos diretamente na frente deles, mas eles foram incapazes de copiar
corretamente as proporções em perspectiva” (KITTLER, 2010, p. 69, tradução nossa). A
perspectiva cartesiana é um dos meios possíveis de construção visual que foi sendo alterada
conforme a necessidade. Ainda sobre essa variação: “No contexto de nishikie ou ukyo-e, a
sabedoria recebida das técnicas composicionais apresentava um profundo contraste com as
técnicas renascentistas europeias associadas à perspectiva geométrica, especialmente com
a de um ponto de perspectiva” (LAMARRE, 2011, p. 135, tradução nossa). A variação com
relação à perspectiva — enfatizavam mais as linhas ortogonais e inseriam uma perspectiva
com vários pontos — é um interessante método de análise para percebermos o modo de
composição da imagem.
A forma teatral chamada Kamishibai significa literalmente drama no papel. A forma
Kamishibai pode ser vista como uma continuação do Emakimono, que é uma forma de
narrativa que combina imagens e textos na posição horizontal criada em meados do séc. XI,
que era designada para aristocracia. Essa forma surgiu por volta de 1930 e consistia de um
performer viajante que narrava uma história utilizando diferentes vozes para personagens
diferentes. As narrativas eram desenhadas em slides de papel que eram puxadas de uma
caixa, que tinha a função de ser o palco da história. Quando comparamos o Kamishibai com
a continuidade visual do cinema, ele pode parecer estático já que se baseia na visualização
em continuidade de imagens paradas. Contudo, Sharalyn Orbaugh (2012) identifica como
a peça de Kamashibai “joga com o intervalo entre os painéis para trazer sentido para a
narrativa” (2012, p.81, tradução nossa). É no jogo do intervalo entre as imagens que certos
tipos de movimentos são inseridos dentro da performance2. Além do próprio movimento
de passagem dos planos, muitos performers puxavam a imagem até a metade para criar
suspense, incorporando sons e inserindo movimentos para além do plano da imagem. Nesse
sentido, Orbaugh define as habilidades que os performers profissionais precisavam dominar:
2
Para uma análise detalhada da composição e do intervalo dos quadros no Kamishibai indica-se a
consulta ao livro Propaganda Performed: Kamishibai in Japan›s Fifteen-Year War de Sharalyn Orbaugh
(2014).
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“As decisões sobre a velocidade (rápida ou lenta), o vigor (violentamente, gentilmente e
suavemente) e o ritmo (parada intermediária, revelação lenta, revelação rápida, etc.) com
os quais os painéis eram puxados do quadro” (2012, p.86, tradução nossa). A relação entre
movimento e estase é o princípio básico do intervalo entre as imagens e que rege a ilusão do
movimento. Segundo Lamarre essa analogia também é presente nos quadrinhos e no mangá,
porque embora não contenham o movimento no sentido análogo do cinema e da animação,
os usos dos painéis podem ser percebidos como uma maneira de compor e recompor o
movimento.
Em 1988 Jay Leyda edita e lança o livro inacabado de Sergei Eisenstein sobre
animação, Eisenstein on Disney. Embora ele estivesse falando de animação, sua teorização
começa na ilustração de livros e quadrinhos e retoma a importância da composição da linha.
Em suma, Eisenstein não separava de forma brusca a animação dos quadrinhos ou ilustração,
o que faz sentido se pensarmos que as duas formas artísticas surgiram e se retroalimentaram
desde a década de 20. Mesmo o termo mangá é relativamente próximo dos quadrinhos ou
comics, tendo chegado a ter a nomenclatura manga eiga — mangá em filme — para se referir
a animação. Eisenstein enfatiza a elasticidade das formas e a capacidade de mobilidade das
formas animadas, uma capacidade que ele chamou de plasmaticness, que aqui iremos traduzir
como plasmática. “A rejeição da restrição da forma, fixada de uma vez por todas, a partir da
ossificação, a capacidade de assumir qualquer forma dinamicamente” (EISENSTEIN, 1998,
p.28, tradução nossa). Para Eisenstein a mutabilidade seria a condição primeira do filme
animado. Ele aponta ainda como “a geometrização sem coração e a metafísica... geraram uma
espécie de antítese, um reinado inesperado do animismo universal” (1998, p.35, tradução
nossa). Eisenstein percebe o paradoxo da emergência da plasmática dentro de uma lógica
de padronização em série na época em que a animação surgiu e se configurou. A capacidade
plasmática se refere também a habilidade da animação de voltar em si, de adotar uma nova
forma que gera uma capacidade explosiva da forma. É esse centro de indeterminação formal
que insere a elasticidade e o afeto perceptivo dos personagens. A ênfase no animismo se
refere a uma espécie de retorno a fluidez e elasticidade da forma, que não precisa seguir as
modalidades de um referente do mundo real, como apontado pelos critérios de Martinez
(2015).
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2. ANIMETISMO E CINEMATISMO
Para melhor compreender o espaço da animação e a sua intencionalidade na
composição, articularemos dois conceitos: o animetismo e o cinematismo. A diferença de
movimento presente na imagem em movimento é importante para compreendermos o
que é a animação, como ela diverge do cinema e quais são os seus pontos de encontro na
composição. Apesar da animação existir a bastante tempo podendo ser considerada anterior
ao cinema, na medida em que também se preocupava com a sequencialidade da imagem,
pouco se teorizou sobre ela. Nesse sentido, o cinema dominou as histórias e as teorias sobre
a imagem em movimento, geralmente considerando a animação uma técnica complementar
e, portanto, uma arte menor. Foi só a partir das décadas de 80 e 90 com o boom global da
animação, e especificamente do anime, que ela começou a sair da sombra do cinema. Essa
expansão provocou um grande impacto nos estudos sobre animação e também no cinema,
trazendo discussões mais amplas sobre a imagem em movimento e suas intersecções.
A percepção de que o olho da câmera substituía o olho de expectador numa espécie de
visão projétil que realizada um recorte cirúrgico sobre a realidade foi explorada pela Teoria
do Dispositivo ou Aparato (Apparatus Theory). Essa vertente unia teorias marxistas sobre 177
cinema junto com a psicanálise e envolvia um certo determinismo sobre a câmera e seu efeito
no espectador. A perspectiva da Teoria do Aparato tratava a câmera e o cinema como se toda
inovação estética estivesse ligada e determinada apenas pelo avanço tecnológico da câmera.
Historicamente, ao passo que os diretores tentavam estabelecer o cinema como uma forma
de arte e portando um objeto digno de ser pesquisado, eles insistiam nas especificidades
técnicas do cinema. São as especificidades técnicas — Specificity Thesis — que formaram a base
teórica para que o cinema se estabelecesse e se diferenciasse das outras artes, particularmente
do teatro. Esse fator foi crucial para instaurar e reforçar as convenções fílmicas, mas
também para estabelecer o valor do cinema como campo de estudo. “Teóricos e críticos
que defendem a tese de especificidade, portanto, encorajam os cineastas a identificarem
e explorarem as qualidades essenciais do filme. A tese de especificidade, portanto, não é
apenas prescritiva, mas também essencialista” (STRAUVEN, 2006, p. 46, tradução nossa).
Como esses estudos se apoiavam em um determinismo tecnológico e também na tentativa
de evitar as implicações teológicas desta dinâmica, o cinema gravitou então em direção a
uma teorização das condições sócio-históricas e suas imbricações técnicas. Dessa maneira,
o estudo do cinema se reposiciona dentro da ampla gama de práticas midiáticas de imagem
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em movimento, incluindo a história dos aparatos como a lanterna mágica, dos flipbooks, da
animação e da história da cultura visual.
Nessa busca por definições — da relação entre cinema, montagem e velocidade
—

Eisenstein traz o conceito de cinematismo ao elencar as especificidades do cinema em

relação às outras artes. Eisenstein considerava a montagem um fenômeno próprio da
percepção humana que poderia ser visualizada em diversas expressões artísticas. Em 1923
Dziga Vertov publica a Resolução dos Conselhos dos Três em 10.04.1923 onde apresenta o
Kino-glaz (o cine-olho) como o cine-verdade. A câmera por ser mais aperfeiçoada que o olho
humano permitiria uma visão das ações e dos sons de forma espontânea e única. Contudo, o
conceito de cinematismo também se refere à sobreposição entre o cinema e os mecanismos
em geral. Para Paul Virilio, o cinematismo é parte de um movimento geral das logísticas
ópticas que nos alinham com armas de destruição, como a visão do olho que bombardeia.
Na visão de Virilio o cinematismo pode assumir o formato de um cartesianismo acelerado,
moldando os aspectos visuais das imagens. “Fronteiras desapareceram: os mapas perderam
a precisão. Assim, como a paisagem de guerra se tornou cinemática, as primeiras câmeras
de bordo entraram em ação” (VIRILIO, 1989, p. 70-71, tradução nossa). Lamarre identifica
duas características principais do cinematismo: “ (1) Dar ao espectador a sensação de ficar
acima do mundo e, portanto, de controlá-lo, e (2) colapsar a distância entre a visão e o alvo,
à maneira da lógica balística do ataque instantâneo ou sucesso instantâneo” (LAMARRE,
2009, p.5, tradução nossa). O cinematismo de Virilio e as relações propostas por Lamarre
trazem o cinematismo não só como parte de uma condição tecnológica, mas como uma
maneira de compor e habitar essa tecnologia.
Porém, a câmera não precisa necessariamente seguir essa dinâmica, podendo
conduzir para linhas de fuga. Lamarre propõe o animetismo como contraponto a essa visão,
já que se diferenciaria porque o olho não é colocado em uma perspectiva em profundidade,
mas sim em movimento lateral em decorrência da exploração do intervalo entre as imagens.
Dessa forma, o animetismo implicaria não apenas uma maneira diferente de perceber e
construir imagens, mas também uma maneira diferente de pensar sobre a tecnologia e a sua
relação com o fato de habitarmos um mundo tecnologicamente saturado. “O animetismo não
é sobre o movimento em profundidade, mas o movimento sobre e entre as superfícies. Esse
movimento entre os planos da imagem é o que chamarei de intervalo anímico” (LAMARRE,
2009, p.7, tradução nossa).
Contudo, o animetismo e o cinematismo não estabelecem barreiras fechadas para
a composição das imagens na animação, visto que os seus representantes respectivos a
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animação limitada e a animação full coexistem em diversas animações. Dessa maneira,
esses conceitos nos ajudam a pensar a materialidade da animação e como ela se manifesta
dentro de um amplo espectro de escolhas visuais. “O cinematimo é então uma tendência que
aparece através das séries divergentes para cinema e animação” (LAMARRE, 2009, p. 34,
tradução nossa). Dessa maneira, a propriedade do cinematismo não é exclusiva do cinema,
mesmo que o movimento em profundidade tenha se disseminado graças ao movimento da
câmera. Esses exemplos (Fig. 1) irão nos ajudar a visualizar o animetismo e o cinematismo
como tendências dentro da animação.
Fig. 1: Momotarō no umiwashi, Mitsuyo Seo, 1942; Suchīmubōi, Katsuhiro Otomo, 2004.

179

Fonte: Captura de telas

A animação Momotarō no umiwashi foi criada com o personagem Momotarō, um
herói popular do folclore japonês que é originária da Prefeitura de Okayama. Essa animação
era principalmente destinada as crianças, contando a história de uma unidade naval do
Oriente contra os demônios da ilha de Onigashima (referência aos americanos e britânicos).
A animação também utiliza fotografias do ataque a Pearl Harbor. Nesse sentido, a animação
fez parte da propaganda militarista do Japão e por esta razão buscava reformular a história
do ataque de 1941 a Pearl Harbor como uma vitória contra as forças malignas, encorajando
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as pessoas a celebrarem esta data. A animação nos oferece o alinhamento da bomba com
o nosso olho já que vemos o mundo como um alvo através do aparato. O cinematismo tem
relação com o modo de compor e distribuir a imagem, e não apenas com as tecnologias que
são utilizadas. O exemplo do quadro Suchīmubōi (Steamboy) retrata o poder das tecnologias
a vapor com diversos experimentos com um mineral puro de água na Inglaterra de 1860.
Esse é um bom exemplo porque temos o cinematismo e o animetismo sobrepostos na
imagem. Essa cena se passa em um trem, e o movimento se aproxima de uma animação full,
contudo ao fundo vemos uma sequência de árvores e rios de maneira que a janela do trem
parece composta por diversas camadas. Mesmo que a paisagem contenha certo volume, o
movimento é posto pelos cortes como se fosse um diorama. A imagem ao fundo da janela
desliza lateralmente enquanto a cena em primeiro plano ocorre. Podemos perceber as duas
nuances de composição de imagem em um mesmo plano, que irão se desdobrar de diferentes
maneiras ao longo da animação. Nós podemos sentir a lacuna entre a cena que se desenrola
no primeiro plano e a imagem da paisagem que passa na janela do trem. Aqui nós temos um
exemplo de uma visão que passa sobre a superfície da tela em lateralidade. Nesse sentido,
nós podemos ter tendências em relação ao cinematismo e o animetismo e em alguns casos
isso pode ocorrer no mesmo quadro diegético.
3. TENDÊNCIAS DE COMPOSIÇÃO
O intervalo e a decorrente ilusão de movimento começaram de uma forma simples
— entre o primeiro plano e o fundo inserindo movimento entre as camadas e nas interações
dos personagens com o ambiente. Tanto na animação em célula como na animação digital,
a imagem do anime é composta por camadas. Grande parte da nossa experiência com o
movimento na animação vem da composição e de uma grande variedade de artistas que
contribuem para as diversas relações nos intervalos entre as camadas da imagem. As
categorias do animetismo e cinenatismo são tendências de composição que podem habitar o
mesmo quadro ou quadros diversos na mesma animação. A interação dessas tendências de
composição aliadas à linguagem própria da animação e seus interlocutores possibilitaram
uma outra maneira de trabalhar com a perspectiva e composição. A perspectiva com ênfase
nas linhas ortogonais está ligada a visão explosiva ou projeção explosiva costumeiramente
utilizada em diagramas da engenharia e em manuais de instruções de montagem que mostra
todos os elementos à parte ao mesmo tempo em que permanecem no lugar para demonstrar
como eles seriam montados. Não há um ponto de perspectiva ou uma linha de fuga, mas
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sim, a proliferação de planos achatados em uma mesma imagem que acabam produzindo
outro tipo de profundidade. Contudo, a composição do anime mostra que qualquer elemento
pode ser potencialmente um projétil com profundidade potencial — conduzindo a um olhar
em zigue zague. Nesse sentido, a projeção explosiva é a produção de uma perspectiva que
produz múltiplas profundidades potenciais.
Nessa sequência da abertura de Daicon III (Fig.2) feita pelo estúdio Gianax para
a Convenção de Ficção Científica de Osaka ou Nihon SF Taikai, temos um exemplo de
composição flat ou plana, ou seja, sem hierarquia entre os elementos postos na imagem. Já
nos primeiros planos vemos a trajetória de misseis que pervertem um campo organizado
para um ponto de perspectiva. As imagens são planas ou achatadas, não temos profundidade
em direção a um ponto centralizado na tela, mas sim uma profundidade lateralizada. Apesar
de termos mísseis que deveriam tomar uma forma balística de um ponto de perspectiva, o
tamanho e a trajetória dos mísseis não seguem uma projeção escalar. Assim, o sentido de
profundidade se dá por uma projeção explosiva em que os elementos são arranjados de
acordo com uma posição inicial à maneira de um diagrama de engenharia que utiliza linhas
ortogonais para propor profundidade.
Fig. 2: Daicon III, Estúdio Gainax para o festival Nihon SF Taikai, 1981.

Fonte: Captura de telas.

Nesse sentido, Daicon III traz o movimento para a superfície ao invés de produzi-lo
em direção a um horizonte, contudo isto não quer dizer que ela não se alinhe em determinados
momentos à visão balística. Poderíamos pensar que a tendência da composição plana
ou achatada é em direção ao hiperanimetismo e à um modo antibalístico de percepção.
Por outro lado, a composição plana é, em seu modo, tão fechada como a composição
volumétrica que ganhou intensidade com a animação digital. “Composição plana, então, não
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é simplesmente o oposto do hipercinematismo e modos balísticos de percepção. Isso implica
uma abordagem diferente para eles. Em suma, a composição plana parece dirigir-se em duas
direções ao mesmo tempo” (LAMARRE, 2011, p. 128, tradução nossa). As linhas de visão
substituem as posições de visualização, é uma forma subjetiva de manobra ao lado da visão
projétil ou cartesiana, em que as linhas ortogonais abrem para o que chamamos de projeção
explosiva ou visão explosiva. Não há um ponto de perspectiva ou uma linha de fuga, mas
sim, a proliferação de planos achatados em uma mesma imagem que acabam produzindo
outro tipo de profundidade.
As linhas diagonais de movimento relativo produzem profundidades potenciais
dentro da animação. Esses elementos estão em diálogo no campo de distribuição da imagem,
onde múltiplos elementos de referência estão em jogo. Thomas Lamarre e Stefan Riekeles
(2012) enfatizam o uso da perspectiva no desenho de layout na animação (Fig. 3). O layout
é um esboço separado da construção e é feito para cada camada da imagem. Pode ter fundo,
meio termo, primeiro plano e às vezes, camadas adicionais dentro destes. É o layout que define
as características essenciais da composição e enquadramento na animação. “Se a câmera
deve se mover sobre o fundo durante uma cena, os pontos de início e fim do movimento
devem ser especificados no layout” (LAMARRE; RIEKLES, 2012, p.178, tradução nossa).
Nesse sentido, o layout tem um papel fundamental para a construção da composição da
imagem. A proposta dos autores é que mesmo que o layout siga a perspectiva tradicional, ela
é posta com múltiplos pontos, inserindo assim uma espécie de multiperspectivismo.
Fig.3: Timing em Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance, Hideaki Anno, 2009.

Fonte: Captura de telas.
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É na animação full limited e na animação (hiper) limitada que ocorrem as fusões
para além da dicotomia do movimento/estase. A animação limitada tem a tendência de
planificar a profundidade das múltiplas camadas, já que o intervalo vem para a superfície. A
animação full trabalha com o fechamento do intervalo produzindo um movimento fluído. A
composição full limited une ritmos e intervalos que aparentemente são opostos, mas que na
verdade são maneiras diversas de compor a animação. Essa composição também sinaliza as
tendências de cinematismo e animetismo que a animação full e a limited apresentam. Esse
movimento dentro do anime corresponde a sua capacidade plasmática de unir diferentes
tendências de composição. “Ao contrário de uma estrutura de perspectiva, uma máquina
de estratificação é capaz de envolver a perspectiva nela, o que permite uma série de práticas
divergentes e séries divergentes” (LAMARRE, 2011, p. 120, tradução nossa). A divergência
produzida no anime tem relação direta com as especificidades da mídia e sua capacidade de
extrair elementos. No exemplo da Fig.4 temos no primeiro quadro — a visão frontal do EVA
com uma angulação superior— seguido do movimento em lateralidade da lança, com um
direcionamento balístico no terceiro quadro — e por último uma visão explosiva da queda
do EVA. Nesse exemplo, nós podemos visualizar as características já apontadas sobre as
diferentes composições em uma única sequência de movimento.
Fig.4: Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo, Hideaki Anno, 2012.

Fonte: Captura de telas.

O intervalo e a ilusão de movimento são pautados respectivamente por tendências
de arranjos temporais e diferentes composições na imagem. As tendências de composição
no anime apontam para uma apropriação das técnicas que sinalizam uma descentralização
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da imagem em direção a múltiplos pontos de visualização. “A própria ideia da animação
incorporando o cinema, ou da animação tornando-se a lógica dominante da imagem
em movimento, vem dessa aparente fusão da animação com informação, por meio das
tecnologias digitais e redes de comunicação” (LAMARRE, 2009, p. 314, tradução nossa).
Contudo, essa aparente fusão não é produzida apenas pela interação entre a animação e
as mídias digitais, mas sim porque a animação e o cinema apresentam uma questão em
comum: a composição da imagem em movimento. É por essa razão que visualizamos uma
confluência de linguagens visuais entre animação e cinema. É preciso ter em mente que
esses modos de composição de imagem estão em relação de contraste e cooprodução, ou
seja, podem ter menos ou mais ênfase em determinados momentos. Nesse sentido, o que
nós temos é o uso de técnicas diferentes para criar outras possibilidades de composição da
imagem em movimento. Os pontos de visualização, de uma câmera real ou digital, tornam-se
uma camada entre as camadas da animação. Dessa maneira, o que temos é uma distribuição
de camadas que mostram que a técnica não é determinante, mas sim apenas uma das
possíveis determinações. A inovação tecnológica não elimina os processos de composição
da imagem em movimento e nem substitui técnicas que podem ser interpretadas por alguns
como rudimentares. Esse processo de indexação das técnicas não elimina os princípios pelos
quais nós definimos a animação, ela cria um espaço para a renovação nas possibilidades de
composição na imagem em movimento. Nesse sentido, o anime é precursor de uma série de
composições que puxaram os limites entre a estase e o movimento. É entre o animetismo
e o cinematismo que o anime encontra potência para promover uma heterogênese na
composição visual. Dessa maneira, concluímos que é a composição da imagem que aproxima
a materialidade entre as mídias e que também define a sua singularidade visual.
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WALT DISNEY NO BRASIL: ALGUNS ASPECTOS
DA RECEPÇÃO DE FANTASIA
Annateresa Fabris1
RESUMO: Embora o Estúdio Disney já trabalhasse desde 1928 com a conjugação entre
música e animação, Fantasia (1940) representa uma experiência inédita, já que é uma
transposição visual de peças de músicos clássicos e modernos, não aceita de maneira muito
favorável pela crítica norte-americana. No Brasil, ao contrário, a película é bem recebida pela
crítica, e entre os vários artigos dedicados a ela serão analisados os de autoria de Monteiro
Lobato, Vinicius de Moraes e Guilherme de Almeida.
PALAVRAS-CHAVE: Fantasia. Recepção. Brasil.
Fantasia (1940) estreia no Brasil em agosto de 1941, mas, um mês antes, técnicos do
Estúdio Disney visitam várias salas de exibição do Rio de Janeiro e São Paulo para escolher
as mais adequadas à reprodução do Fantasound. Tratava-se de um sistema estereofônico,
constituído de nove aparelhos de som munidos de três microfones em cada unidade, além
de alto-falantes distribuídos em diversos pontos das salas de projeção para dar a sensação
de que a música provinha de toda parte, “podendo ser distinguida, isoladamente esta ou
aquela nota de um instrumento”2, como escreve o Diário Carioca, em 23 de agosto. As
salas escolhidas são o Pathé Palace (Rio de Janeiro) e o cine Rosário (São Paulo), nas quais
ocorrem as estreias de gala em 23 e 26 de agosto, respectivamente.
A maior parte dos jornais reproduz material fornecido pelo Estúdio Disney, como
mostram as repetições de informação e alguns erros de tradução, que remetem para o universo
da língua inglesa. Não faltam, no entanto, verdadeiras peças críticas e, dentre elas, serão
analisados três artigos assinados por um escritor (Monteiro Lobato) e dois poetas (Vinicius
de Moraes e Guilherme de Almeida). Lobato (1941, p. 8)3 rende-se incondicionalmente ao
ineditismo da película, diante do qual “o vocabulário crítico clássico se revela impotente”.
Defensor declarado do cinema norte-americano, ao qual contrapõe a concepção europeia,
emblemada na “conjugação do velho teatro com a velha fotografia”, o escritor vislumbra
em Disney o introdutor da “Coisa Nova”. Conjugação da “Fotografia com a Imaginação”, a
1
Professora Titular aposentada da ECA/USP, e-mail: neapolis@ig.com.br.
2
De acordo com Lo Duca (1957, p. 56-57), o Fantasound era gravado sobre três trilhas sonoras, às
quais fora acrescentada uma quarta, “fruto dos estudos realizados na Itália por P. C. Ricchiardi, que permite a
‘compressão’ do volume do som quando este ultrapassa os 35 decibeis (db) do limite sonoro do filme”. Durante
a projeção ocorria uma “expansão”, que fazia com que o espectador recebesse até 120 db.
3
Baseando-se num artigo publicado pela Folha da Noite, em 12 de julho de 1948, Celbi V. M. Pegoraro
(2012, p. 7) afirma que o texto de Lobato, redigido provavelmente em setembro de 1941, permaneceu inédito
naquele momento, tendo sido publicado posteriormente por Edgar Cavalheiro, herdeiro de seu arquivo.
Trata-se de um engano, pois o trecho citado no artigo é idêntico ao localizado no Correio Paulistano. O texto
publicado na Folha da Noite apresenta pequenas diferenças em relação ao do Correio Paulistano.
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novidade disneiana deu origem a uma arte “jamais prevista”, que “desnorteia a rotina do
nosso cérebro, deixa-nos sem palavras para julgar”. Tudo o encanta na película, caracterizada
pela “riqueza delirante dos sonhos do ópio”: os cogumelos dançantes, a “prodigiosa ‘charge’
paquidérmica à ‘Dança das horas’ do velho Ponchielli”, a “‘disneização da família de Pégaso
e do clã dos Centauros”, o pé do elefante atrapalhado com a bolha, as nádegas de anjinhos
que viram coração, a “vassourada com que o Mágico varre o desapontadíssimo Mickey”... A
situação crítica vivida pela humanidade naquele momento não é esquecida por Lobato, para
quem Disney é
a suprema compensação do nosso atual momento de horrores da guerra, sim. Há o
bombardeio cego dos aviões. Há o infame estraçoamento de crianças. Há o inferno: a
Ciência a serviço do Mal. Mas a humanidade salva-se produzindo nesta hora trágica
a altíssima compensação dum Disney, o Grande Criador.

O entusiasmo do escritor com “uma Criação Cômica” assinada por um Disney
“encarregado da transmutação” do velho mundo4 não é, porém, a tônica da recepção de
Fantasia no Brasil. Uma visão bem mais nuançada havia sido apresentada por Vinicius de
Moraes, o qual preparara o público do jornal carioca A Manhã para a fruição da empreitada
disneiana com um artigo dedicado ao cinema de animação. Publicado em 23 de agosto,
“Traços da história do desenho animado – De Méliès a Walt Disney”, é um apanhado rápido
das vicissitudes do gênero. Sua principal fonte é o documentário História do desenho
animado (Drawings that walk and talk), realizado em 1938 por Marie Setos e K. H. Frank
para o Instituto Inglês do Filme. Ao traçar uma breve história do cinema de animação, o
poeta destaca a contribuição de realizadores como Georges Méliès e Émile Cohl, a presença
de personagens derivados de quadrinhos como Mutt and Jeff5, Popeye e Bonzo e de figuras

4
Na “Introdução” do livro de Lo Duca, Le dessine animé: histoire, esthétique, technique (1948), Disney
(1957, p. 5-6) apresenta uma série de interrogativos sobre a arte da animação: “Podemos atribuir-lhe um papel
na futura reconstrução do mundo? Poderá apoiar novas ideias? Qual será sua participação na formação dos
novos costumes e personalidades?”. A conclusão de que ela “incide sobre o conjunto das atividades humanas”
é acompanhada pela afirmação de que o mundo dos desenhos animados “é o de nossa imaginação, é aquele
no qual o sol, a lua, as estrelas e todas as coisas vivas obedecem a nossas ordens. Captamos um pequeno
personagem com a imaginação e, se se tornar desobediente, o apagamos com um indiferente golpe de borracha”.
5
Criados por Bud Fisher como personagens de quadrinhos (1907), são transpostos para a animação em
1916 por Raoul Barré e Charles Bowers. No Brasil, os personagens são admirados por Benjamin Costallat, que
lhes dedica um longo artigo baseado na análise de suas personalidades, que será incluído no livro Mutt, Jeff &
Cia: chronicas (1922). Dois anos mais tarde, tornam-se protagonistas de uma narrativa dedicada ao público
infantil no livro Histórias de bonecos. Costallat concebe um pequeno enredo, no qual Mutt e Jeff, cansados
de repetir sempre as mesmas aventuras na tela, fogem para o Rio de Janeiro, envolvendo-se em confusões e
passando por dificuldades. Depois da aventura, que tem como cenários o morro do Castelo, o Pão de Açúcar,
a Praça do Mercado e o Largo do Machado, os dois personagens resolvem voltar para o lugar de origem,
“convencidos de que eles lá estavam melhor do que cá fora, e de que a gente deve sempre estar satisfeito com
a própria sorte – mesmo sendo um simples boneco!... (COSTALLLAT, s.d., p. 11-18; FRANÇA, 2011, p. 68).
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concebidas para o novo gênero como o Gato Félix, os disneianos Mickey e Minnie e A dança
dos esqueletos, além de uma experiência de cine-balé (La joie de vivre).
No fim do artigo, Moraes declara que Fantasia “procurou acrescentar um novo
espírito ao ‘Cartoon’”, mas isso não deve fazer pressupor uma visão tão somente positiva da
obra. Publicado quatro dias mais tarde, o artigo dedicado a Fantasia evidencia de imediato
a visão crítica do autor. Segundo ele, o filme “herdou os melhores e os piores motivos de
Walt Disney”. Em certos momentos, o desenho é “tão evidentemente ruim que se torna
incompreensível a maravilha que se segue depois”. O erro não está no desenho, que não tem
pretensões artísticas, e sim na relação com a música. Quando Disney é atacado pelo ímpeto
de “descrever a música, de ‘vê-la’ em valores de ‘cartoon’, ele fracassa”. Quando da música
brota a “espontaneidade do movimento”, que é sua marca registrada, “ele é inexcedível”.
Entre os momentos críticos do filme, o poeta destaca a interpretação visual dada à Pastoral,
definida uma “verdadeira monstruosidade”, cujos “bonecos, meio gente, meio centauro,
são nefandos”, repetindo o erro cometido em Branca de Neve e os sete anões, “com aquele
príncipe e aquela princesa”. Antes de abordar o tratamento dado à peça de Ludwig van
Beethoven, Moraes havia realizado uma operação estranha com a leitura da interpretação
de Toccata e fuga em ré menor. Apresentada como um espetáculo “fascinante”, que leva
a música para seu “espaço elementar, espécie de cosmos fulgurante e colorido, onde seres
meteóricos se cruzam e se estilhaçam em tempo perfeito e com uma facilidade cujo teor
poético não é difícil de alcançar”, a interpretação disneiana é comparada com a experiência
já feita com a Rapsódia húngara n. 2, que conseguira “um resultado até mais curioso”. Como
se isso não bastasse, o poeta aproxima a visualização proposta no filme dos exercícios feitos
por Stéphane Mallarmé para concluir que Bach “fica a léguas de toda essa fantasia”. Outros
nós problemáticos estão na Sagração da primavera, na qual o tratamento dado às cores,
que se misturam e “se enrolam à Van Gogh”, tem como resultado um desenho que “perde por
ambição”; em O aprendiz de feiticeiro, historieta “pouco interessante”, em que o poeta só
salva a movimentação “admirável” do trecho final; na última sequência, considerada “fraca”
em virtude da representação do Gênio do Mal, que mais parece uma “capa de revista carioca
de segunda classe” (MORAES, 1941, p. 5).
Pontos positivos são localizados na suíte Quebra-nozes, em que começam a despontar
os “bons motivos” disneianos – as excelentes danças dos cogumelos e dos peixinhos e a
“esplêndida” Valsa das flores – e em alguns momentos da Sagração da primavera, que dão
a impressão de que Disney estudou seriamente os paisagistas do surrealismo ou Salvador
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Dalí. O momento culminante do filme reside na Dança das horas pelo movimento e pelos
efeitos cômicos:
É assombroso. Nunca houve tanta felicidade, tanta naturalidade, tanta precisão,
tanta cor como nesse excelente baile de bichos. Degas não descreveria com mais
graça um movimento isolado do “ballet” nessa série de movimentos perfeitíssimos.
Disney cria o milagre com suas “ballerinas”, uma avestruz e um hipopótamo. Aqui
é Disney mais que Ponchielli, como deve ser. Agora, Disney mais que Bach ou
Beethoven, é um pouco forte...

Essa assertiva enlaça-se com as considerações finais do artigo, em que Moraes
elogia o Disney que tenta reeditar as Silly Symphonies, mas discorda quando este “se
esforça além da medida na procura do seu novo caminho. De qualquer modo, a experiência
é interessante. Vale para provar que as artes se bastam a si mesmas e que a arte de Walt
Disney é o ‘cartoon’”. No texto, o poeta apresenta um argumento que merece ser avaliado:
o de que Fantasia “nasceu mais da costela de Modesto Mussorgsky que da de Paul Dukas”.
Embora reconheça que o primeiro passo “para essa exposição tantas vezes medíocre” residiu
na tentativa de animar a peça do compositor francês, Moraes não deixa de afirmar que “a
ideia original se parece muito mais com aquela da ‘Exposição de quadros’, onde Mussorgsky 189
musicou em homenagem a seu amigo, o pintor Victor Hartman, a sua galeria de óleos e
aquarelas, realizando uma das mais belas peças descritivas da música moderna”. O filme de
Disney está próximo desse espírito, mas evidencia “o labor da imaginação no ato de fazer,
e que não há na música de Mussorgsky” (MORAES, 1941, p. 5). O que o crítico não leva em
conta é que o músico russo realizou um movimento contrário ao de Disney, propondo a
musicalização de obras visuais, cujo alcance não pode ser devidamente avaliado em virtude
do desaparecimento de vários trabalhos que serviram de ponto de partida para a suíte para
piano, composta em 18746.
Também variado é o juízo de Guilherme de Almeida, o qual, em outras ocasiões,
já dera mostras de seu interesse pelo gênero, inclusive na versão brasileira. Num artigo
publicado em maio de 1928, o poeta havia comentado uma série de seis complementos
cinematográficos produzidos pelo Programa Urânia Filmes, intitulada Brasil animado,
elogiando o trabalho de Luís Seel. O “raro artista” havia desenhado sobre “o filme da nossa
6
Para compor Quadros de uma exposição, Mussorgsky selecionou dez desenhos e aquarelas entre as
400 obras do pintor e arquiteto Viktor Hartmann, que foram expostas na Academia de Belas-Artes de São
Petersburgo entre fevereiro e março de 1874. Entre as obras do amigo, falecido em 4 de agosto de 1873, o
compositor escolheu O gnomo, Il vecchio castello, Tuileries, Gado e Limoges, que desapareceram, além de
Balé dos pintinhos em suas cascas de ovos (desenho concebido para o balé Trilby, 1871), O judeu rico e O judeu
pobre (que integravam sua coleção particular), Catacumbas, A cabana de Baba Jaga sobre patas de galinha
e A grande porta de Kiev (c. 1866) (Pictures at an Exhibition).
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civilização [...] figurinhas animadas, comentários amáveis, oportunos, lindos, inteligentes”.
Uma de suas criações, a carioca Olivette Thomas, é de natureza híbrida, ora desenho, ora
realidade. Seel maneja “com tanta arte, com tamanha novidade [...] a filha fascinante do seu
lápis, que, às vezes, a gente não sabe bem onde acaba o desenho e onde começa a fotografia”.
Encantado com a realização de Seel7, Almeida diferencia-a “dos velhos Mutt & Jeff ou do
Gato Félix. É coisa diferente, mais nova. Não tem a rigidez, o movimento brusco e trêmulo
daquelas criaturinhas. Não. Move-se ‘continuadamente’. Não é reto, é curvo. Não salta,
anda. É uma pequena, viva, adorável obra de arte” (ALMEIDA, 2016ª, p. 114-115).
A crítica a Fantasia, publicada em O Estado de S. Paulo de 3 de setembro, tem como
introdução uma digressão sobre a sinestesia apregoada por Charles Baudelaire, na qual
Almeida inclui o cinema, “uma Nova Arte [...] escancarada a todas as possibilidades de todas
as outras artes”. Embora disponha de apenas duas dimensões sensoriais (visão e audição),
o cinema é, porém, “capaz de receber e transmitir todos os vários valores de todas as várias
artes. Ele pode, ao mesmo tempo, ser música, pintura, escultura, poesia, arquitetura, teatro,
dança... Pode – ele sozinho – deixar de ser ‘uma’ Arte, para ser ‘a’ Arte!”. A “mais elevada
[...] prova dessa multiforme capacidade do Cinema” é localizada em Fantasia. O poeta
reconhece que a chamada “visualização da música” não é uma novidade no cinema em geral
e, sobretudo, “no mais interessante dos seus ramos: o desenho animado”. A lembrança de
duas realizações desse gênero, vistas no cine Metro, não empana o brilho da obra disneiana.
Almeida havia apreciado a “‘visualização’” de uma das Rapsódias húngaras, de Liszt, “na qual
se tentava dar às notas forma e cor: a forma dessa tentativa trazia em si a métrica euclidiana;
e cores primárias do espectro solar”. Mais recentemente havia ficado impressionado com
“um talkcartoon que contava a lenda do Danúbio azul8 ilustrando com muita inspiração a
conhecida página de Strauss”. Mas elas não traziam em si “a intenção séria e a mensagem
de beleza que animaram Walt Disney e Leopold Stokovski”. O fato de dois “‘nomes feitos’’’
terem arriscado a própria popularidade “numa aventura perigosíssima” constitui, a seu ver,
o primeiro valor de Fantasia, denominado “Coragem” (ALMEIDA, 2016b, p. 534-535).
Fabulista do século XX, Disney distingue-se de antecessores como Esopo, Fedro
e Jean La Fontaine, que comparavam os homens com os bichos. O antropomorfismo
disneiano opera ao revés: propõe bichos que são como os homens. A explicação e justificação
de Fantasia estão na conjugação do antropomorfismo com a música. Disney acerta quando
7
O poeta não menciona o outro criador das “charges animadas”, o caricaturista Belmonte.
8
Almeida refere-se ao curta-metragem The blue Danube (1939), dirigido por Hugh Harman e produzido
pela Metro Goldwin-Mayer. O filme, que tem a duração de sete minutos, é uma fantasia de tons cerúleos, cujos
intérpretes são uma fada, pássaros, pequenos querubins e um cisne (The Blue Danube – 1939).
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pratica o “antropomorfismo puro”, isto é, quando transforma em gente as coisas e os bichos.
Mas erra quando “se reporta à forma humana, natural, simples”, a exemplo “daquele horror
que foram a ‘Princesinha’, o ‘Príncipe Encantado’ etc.; quer dizer, as criaturas humanas em
‘Branca de Neve’”. No caso do filme em análise, um horror semelhante é localizado nas Fadas
do orvalho da suíte Quebra-nozes e nos Centauros e Centauras da Sinfonia pastoral, que
“parecem girls de qualquer show da Broadway”. Na contramão dessa percepção negativa,
o poeta considera “puras maravilhas” os cogumelos chineses (Quebra-nozes) e os Pégasos
da Sinfonia pastoral, que agem “como... como a Família Hardy9, por exemplo!”. Duas
“visualizações” desagradam particularmente o crítico. A interpretação dada à Dança das
horas é considerada “monstruosa, satírica, quase perversa”, por transformar “o gracioso
no desgracioso, o que há de mais leve [...] no que há de mais pesado (um bate-pé grotesco
de avestruzes, hipopótamos e crocodilos)”. E “a absurda transposição, para as paragens
clássicas do Olimpo, da simplíssima inspiração e humaníssima intenção de Beethoven na
sua muito terrena Sinfonia pastoral” (ALMEIDA, 2016b, p. 536-537).
Os demais aspectos da película são colocados sob o signo do sonho, “discutível,
arbitrário, sim, como tudo o que é sonho, fascinante”. Almeida destaca de imediato a
“atrevida, estranha e impetuosa experiência feita na Toccata e fuga de Bach, em desenhos
e cores metafísicas, como que escapados, em estilhaços, da solene arquitetura musical”. As
Fadas do orvalho, desprezadas formalmente, são resgatadas na sequência em que “enfiam
suas miçangas nas teias de aranhas e despejam o seu aljôfar no cálice das flores, para que o sol
tenha onde brilhar sobre a terra triste dos tristes homens...”. Outras sequências encantadoras
são localizadas no Aprendiz de feiticeiro, “a mais ‘walt-disneiana’ composição de Fantasia;
na “formação do mundo, 100% Pascal, Darwin e Wells” da Sagração da primavera; no sabá
infernal de Uma noite no Monte Calvo, que ilumina “com imagens de pesadelo a página
satânica de Mussorgsky”; na “calma lirial, azul e branca, da Ave Maria de Schubert, quando
a floresta sobe para o céu em fustes finos que se curvam e se tocam no alto em ogivas góticas,
transformando a natureza numa catedral de Paz erguida em mãos postas para Deus...”. A
apresentação do “Senhor Som” é também apreciada por ele, que a define
uma tentativa esquisita, engraçada e, principalmente, preocupante de estabelecerse um “gráfico de Som”. De todos os sons: dos instrumentos de corda, de sopro,
de percussão. Ele descreve plasticamente a voz de um violino, de um fagote, de
9
Trata-se de uma série de filmes estrelados por Mickey Rooney, que representava o papel de Andy Hardy,
um adolescente sempre metido em aventuras, cujas principais características eram ser um filho perfeito, um
bom amigo e um namorado infiel. Realizada entre 1937 e 1946, a série, para a qual foram produzidos quinze
filmes, serviu de trampolim para o lançamento de várias atrizes adolescentes, entre as quais Judy Garland e
Lana Turner (MARINHO, 2017: s. p. ).
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uma bateria. É divertido, sim; mas, principalmente, como eu já disse, preocupante.
A gente começa a cismar, a pensar numa porção de coisas que daí podem surgir...
É uma brincadeira? Um passatempo? Uma simples curiosidade? Mas não foram
brincadeiras, passatempos, curiosidades, que originaram as grandes descobertas,
que fizeram Stephenson divertir-se com uma chaleira fervendo e Franklin empinar o
seu papagaio de papel de seda?... (ALMEIDA, 2016b, p. 538-539).

A atenção dada a Fantasia por Moraes e Almeida é, em parte, dever de ofício, já
que os dois eram titulares das seções de crítica cinematográfica de A Manhã e O Estado de
S. Paulo. Mas como explicar o entusiasmo de Lobato, que não enxerga nenhum problema
na realização de Disney? O fabulista Lobato detecta no filme de 1940 a dimensão de um
cinema mágico, no qual a fantasia (desenho imaginativo) se funde com um registro preciso
(fotografia). Nisso, ele não se distingue de seus colegas, já que a ideia do sonho é também
enunciada por Almeida e a de magia permeia um artigo de Moraes publicado em 26 de
janeiro de 1941. O poeta havia escrito neste: “Eu ainda me lembro do tempo em que o velho
Francis Ford, fazendo um rei louco numa fita em série, via na palma das suas mãos dançar
uma porção de bailarinas seminuas, pequeninas como as mulherzinhas-libélulas do Quebranozes de Disney” (MORAES, 1991, p. 194). Não admira, por outro lado, que o adaptador
da mitologia clássica para os pequenos leitores brasileiros10 se encante com as liberdades 192
tomadas por Disney na representação de um universo pagão que suscita uma reação cômica
no espectador capturado por uma imaginação desenfreada e pela subversão de crenças
consolidadas. Nisso, Lobato é acompanhado até certo ponto por Almeida, que reconduz
os centauros disneianos ao cotidiano de uma família de classe média norte-americana,
em mais um movimento de banalização da mitologia clássica. Talvez não seja paradoxal
afirmar que o entusiasmo de Lobato faz com que este seja capaz de detectar, com maior
propriedade, as novidades de que o desenho animado era portador do que a atitude mais
reflexiva de Moraes e Almeida. Embora o escritor não seja partidário da arte moderna, sua
visão de Disney não está distante daquela de muitos vanguardistas, que apontavam algumas
qualidades particulares no cinema de animação: primazia do visual, da invenção e de uma

10
Grande admirador da cultura grega, Lobato havia transposto personagens mitológicos – Medusa,
Perseu, Belerofonte, Pégaso, a Quimera, o Rei Midas, além de centauros, faunos, sátiros, sereias, ninfas e
náiades – para o sítio de Dona Benta em O picapau amarelo (1939). O rapto de Tia Nastácia pelo Minotauro no
final do livro serve de gancho para uma nova aventura, ambientada em Creta e vários lugares da Grécia. Em O
Minotauro (1939), Dona Benta, Pedrinho, Emília e o Visconde de Sabugosa resgatam a cozinheira do labirinto,
além de encontrar Péricles, Fídias, Sócrates, Sófocles e o oráculo de Delfos, decifrar o enigma da Esfinge de
Tebas, visitar as obras do Partenon e o Olimpo, assistir a uma festa em homenagem a Atena (panateneia) e uma
das façanhas de Hércules: a luta contra a Hidra de Lerna. Num livro publicado em 1944, Os doze trabalhos de
Hércules, Lobato narrará as outras onze façanhas do semideus, cujo público será constituído por Pedrinho,
Emília e o Visconde de Sabugosa (LACERDA, 2009, p. 265-273).
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fantasia anárquica e abandono das convenções teatrais e de uma narrativa lógica (BORGE,
2008: 142-143).
Em alguns momentos, Moraes e Almeida destacam elementos não percebidos por
Lobato. É o caso da introdução de figuras humanas a partir do evocado Branca de Neve e os
sete anões (1937), que contradiz um dos aspectos mais apreciados da filmografia disneiana11:
a distorção ou a fuga dessa forma com o consequente abandono do diálogo em prol da
ação e de uma narrativa alicerçada em convenções em prol da invenção contínua. É o caso
também da semelhança vislumbrada por ambos entre a primeira sequência de Fantasia,
regida por valores abstratos, e a visualização da Rapsódia húngara n. 2, levada a cabo por
Oskar Fischinger no curta-metragem de animação Um poema óptico (1937)12. Os dois poetas
não poderiam saber naquele momento que o artista alemão havia sido o criador daquela
sequência tão apreciada por eles. Seu nome não constava dos créditos do filme depois de sua
saída do projeto, motivada pela intervenção de Disney, que resolvera introduzir elementos
figurativos e sentimentais numa visualização abstrata para colocá-la ao alcance do público
médio. O gesto disneiano aponta para um fenômeno que será denominado mais tarde
“modernismo sentimental”, ou seja, o uso de técnicas visuais de natureza experimental a
serviço da expressão de ideias convencionais, incompatíveis com a defesa de uma liberdade
incondicional (BORGE, 2008, p. 149). Moraes e Almeida não deixam de perceber esse
aspecto, se for levada em conta uma crítica feita por ambos a Fantasia: a comparação do
Gênio do Mal com uma ilustração de má qualidade (Moraes) e dos centauros e centauras
com um espetáculo de variedades (Almeida).
Não se pode deixar de mencionar que a exibição de Fantasia desperta um novo
interesse pelo desenho animado em geral. Em São Paulo, duas salas inauguradas em 1940,
Cineac (Avenida São João, 335/341) e Cinemundi (Praça da Sé, 47), organizam a “Semana
Walt Disney”, realizada entre 16 e 24 de agosto na primeira e 26 e 31 de agosto na segunda,
a preços populares. O Cineac, que era o distribuidor exclusivo dos filmes de Disney na
cidade, anuncia a realização anual do evento, dando destaque a alguns personagens:
11
Em 1948, Disney (1957, p. 5) escreverá contraditoriamente: “Em nossas grandes películas procuramos
não introduzir personagens humanas. [...] Nós vivemos num reino no qual os animais e até os objetos
inanimados falam, pensam e agem como os seres humanos, porém com um encanto superior. Num mundo
encantado e mágico, apropriado a essa nova forma de poesia”.
12
A Rapsódia húngara n. 2 será muito utilizada no cinema de animação depois da primeira experiência
do Estúdio Disney em The opry house (1929). A música será parte da trilha sonora de Bars and stripes (1931,
Manny Gould e Ben Harrison), estrelada por Krazy Kat; A car-tune portrait (Max Fleischer, 1937); Farmyard
symphony (Sinfonia da fazenda, 1938), dirigida por Jack Cutting para a série Silly Symphonies; Rhapsody
in rivets (1941, Fritz Freleng); Rhapsody rabbit (1946, Fritz Freleng); The cat concerto (1946, William Hanna
e Joseph Barbera), cujos protagonistas eram Tom e Jerry; Back alley oproar (Fritz Freleng, 1948); Convict
concerto (Concerto na marra, 1954), dirigido por Tom Patterson e interpretado pelo Picapau, entre outros
(Hungarian Rhapsody no. 2).
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Touro Ferdinando13, Mickey, Pato Donald e Pluto. Além de desenhos já conhecidos, seriam
exibidas novas produções, entre as quais O mordomo e O pequeno furacão (The little whirl
wind, 1941)14, estrelado por Mickey. Nesse mesmo período os cines Dom Pedro II (Rua
Anhangabaú, 11) e Santa Helena (Praça da Sé, 261) anunciam a criação da “Sessão Zig-Zag”,
que seria apresentada todos os domingos, destacando os nomes do Pato Donald, de Popeye,
Betty [Boop] e Chiquinho15.
O renovado interesse pelo desenho animado em geral e o debate suscitado por
Fantasia nestes e noutros críticos mostra que a modernidade de Disney, mesmo que com
ressalvas, é um dado de fato para os intelectuais brasileiros. A “criação total”, buscada pelo
realizador norte-americano, que Almeida não se cansa de sublinhar, representava uma
possibilidade de manifestação do maravilhoso. Isso não era de pouca conta num momento
em que os jornais estampavam páginas e mais páginas sobre a Segunda Guerra Mundial e
seu rastro de sangue. Afinal, o “Fiat lux”, auspiciado por Lobato, podia ser vislumbrado num
filme que, embora passível de críticas, representava uma aposta na capacidade humana de
dar vida a novas realidades.

194

13
O desenho O Touro Ferdinando (Ferdinand the bull, 1938) inspira-se no livro infantil The story of
Ferdinand (1936), de Munro Leaf. O livro narrava a história de um touro amante da natureza e avesso a
exibições em touradas. No dia em que é realizada a escolha de um animal que lutaria em Madri, Ferdinando
recebe uma ferroada de uma abelha e exibe o comportamento exigido de um touro feroz. Levado para a arena,
Ferdinando, o Feroz senta-se e fica sentindo o perfume das flores que muitas espectadoras usavam no cabelo.
Depois de recusar-se a lutar, o touro é levado de volta para casa, onde continua a ficar sentado debaixo de
um carvalho, “bem quietinho, cheirando flores” (LEAF, 2017, s. p.). No curta-metragem, dirigido por Dick
Rickard, a sequência da tourada ganha maior destaque em relação ao livro. Atraído pelo buquê de flores que
o toureiro recebera de uma admiradora, um assustado Ferdinando acaba entrando na arena. Para desespero
do antagonista histérico, inspirado na figura de Walt Disney (BOSCHI, 2017, p. 8), fica brincando com as
flores. Num arroubo melodramático, o toureiro mostra ao animal o peito adornado com a tatuagem de uma
margarida e recebe dele uma lambida amistosa.
14
O Mickey de O pequeno furacão resulta de uma ideia do animador Fred Moore, que o concebe como
uma figura mais aerodinâmica, bastante diferente do personagem redondo e pequeno com o qual o público
estava acostumado. Essa nova concepção é divulgada antes nas tiras diárias Lá no Rancho Grande (Mickey
Mouse at the Bar None Ranch), publicadas entre 22 de abril e 17 de agosto de 1940, de autoria de Floyd
Gottfredson (Lá no Rancho Grande, 2017, p. 77-78).
15
O Chiquinho citado na publicidade seria o de um filmete de 1917? Em abril de 1917, a Kirs Films lança no
Rio de Janeiro a segunda película de animação brasileira, Traquinices de Chiquinho e seu inseparável amigo
Jagunço, da qual não se conhecem os animadores. O curta-metragem, considerado desaparecido, era uma
adaptação das tiras de uma história publicada na revista Tico-Tico desde outubro de 1905, a cargo de Renato
de Castro. Chiquinho e seu cachorro Jagunço eram um decalque de Buster Brown e seu cão Tige, personagens
criados em 1902 por Richard F. Outcault. Aos poucos, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, quando
se tornam mais difíceis as importações dos Estados Unidos, o personagem e as situações se nacionalizam por
obra de Luís Gomes Loureiro, que introduz a figura de Benjamin, um menino negro tipicamente brasileiro
(GORDON, 2016, p. 5; CARDOSO, s.d., p. 1).
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O FUTURO E O FUTURO SOB O OLHAR CINEMATOGRÁFICO
Fernanda Tavares1
RESUMO: A reflexão acerca do futuro da arte cinematográfica está constantemente
atrelada a uma crise – tecnológica, social, existencial. Felinto batiza de “paradigma digital” a
crescente tecnológica e os questionamentos causados pelos bits e bytes, numa arte imaterial
marcada pela miríade de possibilidades. O batimento do coração cinematográfico dá lugar
ao varrimento, ao fluxo interminável, e agora o infinito é de cor verde-chroma-key. O
cinema expandido versa constantemente sobre distopia, o medo de um amanhã miserável
caso alguém aperte mais um botão vermelho além do permitido. O futuro construído pelos
pixels desse novo cinema é abordado com frieza colorida em O Congresso Futurista, de Ari
Folman (2013), que convida uma velha atriz decadente a renegociar sua fama num mundo
graficamente animado: o escapismo é a nova revolução, as máscaras coloridas carregam
a alucinação de uma realidade paralela onde tudo está “perfeitamente OK”. A experiência
e satisfação do público neste prazer sintético (FELINTO, 2012) tem direta ligação com as
experiências cinematográficas atuais, o sentir-mastigar-sorver da imagem digital. Este
longa-metragem inspirado na literatura de Stanisław Lem mescla animação e live-action e
fala, com um tímido frame de esperança, sobre o futuro do cinema – que, afinal, é o futuro
da humanidade.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema expandido. Animação. Distopia. O Congresso Futurista.

197

INTRODUÇÃO
“Substituição” é o belo eufemismo para “extinção” que se adota ao anunciar o fim da
película. Os velhos tempos tinham grãos de sal de prata e fotossensibilidade, uma imagem
que compunha com dita perfeição a textura, cor e mise-en-scène clássica. As perfurações se
entregavam, permitindo-se serem mastigadas por roldanas dentadas e assim faziam parte
deste universo físico do filme que ajuda a literalmente carregar a narrativa, frame a frame,
aqueles vinte e quatro que foram estabelecidos como normalidade em algum momento
da história. O obturador haveria de fechar e abrir os nossos olhos para a construção do
Naturalismo e Hollywood iria ninar-nos ao som do batimento da película. O saudosismo
granulado evoca um tempo de maestria do ofício – apertar botões a esmo é uma ofensa de
marca maior – de quando um pequeno erro técnico poderia destruir todo e qualquer rastro
de uma produção.
Acredito ser justamente esse constante medo do dano à película (e, portanto, à
completa fisicalidade do filme) que levou ao aperfeiçoamento da arte de fazer cinema e,
inevitavelmente, alçá-lo passo a passo – sonho a sonho – aos novos céus. Novas tecnologias
1
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surgem pois assim caminha a humanidade, em eterna busca por um conforto maior sobre
esta terra. A Sétima Arte, a musa pan-forme que agrega em si tudo que há de mais belo e
mais grotesco, deleita-se nesta fome insaciável e se renova para ser sempre palatável ao gosto
atual. No próximo tópico, onde discutiremos o conceito de Cinema Expandido, veremos
como a crise causada pela tecnologia que substitui a película pelo digital é uma natural força
motriz provinda da própria essência do cinema – mesclar toda arte em si e infinitamente
reinventar a paixão.
O “paradigma digital”, como assim denominou Felinto², fez questionar as
possibilidades do cinema em relação aos novos suportes em que ele se apoia: a imagem
agora é imaterial e composta de códigos binários que armazenam e transmitem informação.
Essa revolução (ou reforma?) afetou não apenas a fotografia, produção e exibição, mas
também os campos de cenografia, maquiagem, efeitos práticos, som. Há agora uma
hipersensibilidade eletrônica que deseja emular a realidade. Que ainda se busque o realismo
na arte é o que o autor chama de “pulsão cultural”, reeditando uma velha discussão sobre
realismo versus invenção, massivo versus. erudito, tradição versus experimentalismo³. A
luz que atravessa as lentes permanece a mesma. Mas agora é o sensor óptico que transforma
em imagem aquilo que os olhos veem e o ofício compõe. É a nostalgia agora atrelada ao
receio da banalização artística: por sua suposta perfeição onde se ausentam os grãos e se
escondem os ruídos, seria a imagem digital... inferior? A resposta é: não. A crise que causou
a reforma não pode, sob peso moral, descartar a imagem gerada digitalmente por puro
saudosismo e apego a outras formar de realização.
Figura 1 - Frame do filme O Congresso Futurista

O CGI, computer graphic imagery, torna-se inédito ao conter em si a possibilidade
de explorar simultaneamente múltiplas linguagens4. A hibridação inerente ao digital
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demanda novas experiências culturais (sensoriais/ espectatoriais) e por isso é tão passível ao
questionamento: “mas isso é arte?”. Scruton, ao falar sobre arte moderna – aquela pautada
no ineditismo, tece um singelo e ácido comentário:
A literatura que está associada a esta questão é tão enfadonha como as
infindáveis imitações da atitude de Duchamp. Apesar disso, introduziu um
traço de cepticismo. Se qualquer coisa pode ser considerada arte, qual é o
interesse ou o mérito que advém de lhe ser aposto esse rótulo? Algumas pessoas
olham para algumas coisas e outras olham para outras. É tudo. Trata-se de um
facto curioso, mas é inútil procurar os fundamentos que o explicam.
Quanto à ideia de uma atividade crítica que procura valores (...) perenes,
ela é imediatamente rejeitada, por ser dependente de uma concepção da arte
que a «fonte» de Duchamp mandou de uma vez por todas pelo cano abaixo.

(SCRUTON, 2009, p. 93). 5

É o sincero suspiro de quem diz, “nada mais importa”. Estamos aqui, neste momento,
onde assim se faz cinema. Estamos no futuro.
CINEMA EXPANDIDO: CONCEITOS
O termo expanded cinema vem na rasteira deste paradigma digital – momento onde 199
ao mesmo tempo se tem a massificação de processos e a abertura de novas janelas criativas
– a “contradição” das novidades resulta em um cinema voltado à exploração/destruição
de limites. Assim, o fazer cinema busca ser ainda mais palpável e interativo, misturando
arte e vida cotidiana para que os filmes transbordem da tela.6 Fundem-se alguns dos pilares
que compunham vanguardas (fragmentação narrativa, hibridação, fluidez câmera-corpo) e
novíssimos mecanismos de manipulação imagética e eletrônica.
E desta breve definição é claro compreender a imensidão do termo. O público deve
acompanhar o fluxo da saga Star Wars, com os episódios IV, V e VI filmados ainda na era
da película, evoluindo para o digital com a chegada do episódio I: dos efeitos práticos e
“trucagens” ao chroma-key e cenários pós-produzidos. Os vinte e dois anos que separam os
inícios das duas trilogias que compõem a saga foram suficientes para educar o espectador
sobre a mise-en-scène e a imersão total nos mundos fantasiosos que a Sétima Arte propõe,
mas ainda assim A Ameaça Fantasma foi capaz de causar espanto ao apresentar a maior
parte de sua trama gravada e finalizada digitalmente. Ao falar sobre suas infantis experiências
cinematográficas, Sartre descreve, entre música e close-ups, como o cinema nos molda desde
a mais tenra idade:
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(...) impregnava-me por esta melodia que saía dela; eu lia os diálogos, mas ouvia
esperança e amargura, surpreendia pelo ouvido a dor orgulhosa que não se declara.
Eu estava comprometido; não era eu, esta jovem viúva que chorava na tela e no
entanto tínhamos, ela e eu, uma só alma: a marcha fúnebre de Chopin; e faltava
bem pouco para que seu pranto molhasse meus olhos. Sentia-me profeta sem nada
poder predizer: antes mesmo que o teatro fosse traído, seu crime estava em mim (...)

(SARTRE, 1995, p.51-52) 7

As novas fronteiras haveriam de provocar os ânimos também em produções
mais “quentes” como Timecode (2000) de Mike Figgis e Hardcore Henry (2015) de Ilya
Naishuller, que desafiam a “normalidade” do olhar – um, ao fragmentar a tela em quatro
partes que mostram ações distintas, ou outro, ao se apossar do recurso amplamente utilizado
em video games que é o formato de tela POV (point-of-view, a tela é estritamente o olhar
do protagonista). A tomada única (impossível em um longa-metragem rodado em película)
de Arca Russa (2002) e o entrelaçamento de Elefante (2003) também capturam, de formas
distintas, a essência desse cinema que se expande para o além-tela, além narrativa; toca a
realidade e a transforma. Seria o batimento das pálpebras e cílios do olho humano semelhante
àaquele “respiro” que divide frames? Seria, portanto, o plano-sequência também impossível
não só à película, mas também à vida real? São questionamentos pertinentes ao embate 200
Naturalismo versus Realismo, que constantemente acusa a arte digital de menor.
Mesmo que extraordinariamente complexa, a arte digital e suas expansões sensoriais
(cinemas 3 e 4D, som surround, experimentalismos visuais como os mencionados no
parágrafo anterior) ainda encontra crítica por sua suposta falta de qualidade. Mesmo que
se trate do auge da técnica digital, vê-se nesse cinema um distanciamento da escola Realista
e, portanto, falta-lhe pureza. Sobre essa depreciação da arte “de contato”, a psicanálise
explica ao falar sobre pulsões visuais: não ao acaso o distanciamento espectador-arte tende
a ser considerado mais elevado, visto que a pulsão se fortalece na ausência do objeto de
desejo – com a procura infinita do imaginário; enquanto que em contrapartida, “aquelas que
assentam nos sentidos do contato são frequentemente consideradas como menores (= arte
culinária, arte dos perfumes, etc.).” 8 Ainda que a crítica aconteça, os avanços observados
desde o Episódio I da saga Star Wars, de 1999, e o sucesso de bilheteria em diversos gêneros
que aplicam os conceitos do cinema expandido provam que o futuro veio para ficar.
A indústria (e a vanguarda) permanece no constante desenvolvimento de um
mundo digital que transporte o cinema para além de suas crises identitárias. Felinto cita
Youngblood, quando diz que essas novas poéticas compõem “uma espécie de expansão da
própria consciência do homem, na qual “a vida se torna arte” e promete um futuro em que
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“o conceito de realidade não mais existirá” 9. A não-narrativa ou a fragmentação dela são
aspectos importantes para esse estilhaço do real em filmes como Zoom (2015) e Waking
Life (2001) – ambos misturam live-action e animação (no caso de Waking Life, essa mistura
dá-se no próprio processo da animação, em rotoscopia) e dão às suas personagens novas
camadas de profundidade ao desafiar o cenário (e o tempo) em que vivem.
Mesclar desenho e atuação não é, mais uma vez, novidade na mise-en-scène clássica:
estão impregnadas em nossas memórias filmes como Mary Poppins (1964) e Space Jam
(1996) personagens advindas de quadrinhos, livros e séries de animação partilham a tela
com atores de carne e osso. Estes dois exemplos não foram, e nem O Congresso Futurista
o é, pioneiros nesta mescla de técnicas – mas é inegável sua importância histórica-afetiva.
A ideia de tornar real a aventura desperta o imaginário infantil para as potencialidades da
vida. Nos exemplos que citei anteriormente, a animação não toca a infantilidade e sim a
imensidão de alternativas que o irreal impõe ao real: a expansão do cinema é a expansão
do próprio viver. Para Scruton, transbordam hoje os objetos de fantasia no ecrã pois eles
“oferecem substitutos que podem satisfazer nossos desejos proibidos, tornando-os possíveis
por essa via. (...) busca um simulacro, uma imagem que faça com que todas as teias de
hesitação sejam afastadas.” 10 Felinto diz que é este mergulho nas possibilidades que faz do
cinema expandido um grande domador do “prazer sintético” 11 que ele causa no público.
Figura 2 - Frames do filme O Congresso Futurista
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O CONGRESSO FUTURISTA
Partindo desse mesmo desafio ao real, chegamos no longa-metragem O Congresso
Futurista (2013), de Ari Folman. Vale-se do mesmo esquema de mistura técnica, sendo o
primeiro arco da história em live-action e a passagem para o segundo abre as portas para
o mundo infinito – mascarado – do desenho animado. O ato final mescla os dois estilos,
trazendo o melhor (pior) dos dois mundos para que se prove a teoria da produção: o futuro
do cinema e o futuro da humanidade caminham lado a lado. E isso, basicamente, sacia a
fome do cinema expandido – o constante renovar-se é a força motriz deste cinema que quer
tocar todas as dimensões, a humanidade e o que mais houver neste universo.
Em The Congress, a atriz Robin Wright vive ela mesma. Uma atriz que teve sucesso
muito jovem (sendo alçada ao estrelato com A Princesa Prometida, 1987) mas que agora,
beirando os 50 anos de idade, é ignorada pela indústria (ou melhor, era, pois ganhou um
novo sopro de vida com a série House of Cards, que foi lançada pela Netflix também de 2013).
Seu agente, Al (vivido por Harvey Keitel) tenta convencê-la a assinar um último contrato,
um que poderia salvar sua carreira do completo esquecimento e talvez compensá-la por
tantos anos em que foi oferecida papéis medíocres – e recusou a tantos outros, por medo de 202
ser objetificada e tornar-se alguém que não é.
O filme se inicia com Robin, em close, e lágrimas escorrem por seu rosto. O olhar é
de resignação enquanto ela ouve as palavras de quem logo descobrimos que é seu agente.
Ele lhe fala sobre como ela preferiu ser mãe (ou se escondeu atrás da maternidade) e não
uma boa atriz com uma boa carreira, sobre como ela desperdiçou sua juventude e agora
Hollywood já a considera morta. A câmera vai abrindo lentamente para um plano médio,
que revela suas mãos apoiadas sobre a mesa apoiada à sua frente, e uma grandiosa janela
desfocada ao fundo – o que se distingue são bandeiras que dançam ao vento, e um vasto
campo verde. Robin enxuga as lágrimas e a reunião é interrompida – descobrimos que
naquele campo seu filho solta pipas e que isso atrapalha a torre de controle de um aeroporto
ali perto. A liberdade é perigosa.
A temida oferta que Al tem para a protagonista é de que ela renda-se à tecnologia.
Os estúdios Miramount (o futuro pertence aos gigantes conglomerados!) atingiram o auge
ao pegar todos os traços de atuação de um ator (objeto de cena) e a partir desses traços,
compõem-no digitalmente em qualquer filme que desejarem. O contrato prevê uma “carreira”
de 20 anos e a possibilidade de “atuar” em diversos gêneros: o ator não precisa comparecer
ao set de filmagem. O ator pode muito bem já estar morto durante o processo de produção
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dos filmes. O ator está morto. É nessa total oferta de sua personalidade – seu olhar inquieto
ou preciso, seu choro de felicidade ou medo, seu gesto tenro ou feroz; que ela seria vista
novamente nas telas de cinema. Eternamente jovem, como a indústria sempre a desejou, e
submissa como ela sempre temeu.
Eventualmente, seus filhos a convencem de que o projeto talvez não seja assim tão
ruim. Deixando-se levar, ela assina um contrato de 25 anos (supostamente vitalício, afinal,
aos 50 ela já está no leito de morte cinematográfico), com algumas restrições que lhe parecem
salvar a dignidade, e entra numa redoma de luz e aço para que todos os seus traços e gestos
sejam captados. É belo observar como num primeiro momento Robin sente-se acuada diante
da tecnologia, diante do maquinário frio. Não há humanidade alguma ali, não há o “espírito
de equipe” de um set de cinema – há apenas flashes de luz e uma voz semi-mecânica que dita
alguns passos numa sala fechada à distância. Percebendo a situação, Al passa a motivá-la.
Como um bom ser humano, feito de carne e osso, feito de suor e lágrimas, o agente conversa
com Robin e faz com que ela se sinta real. Por fim, seus traços são escaneados e a equipe de
tecnologia está satisfeita com sua atuação. Seu último trabalho está feito.
Como não recordar o making-of de tantos filmes atuais, com cenários totalmente
construídos nas ilhas de pós-produção em bits e bytes? Como não deixar de pensar em
tantos atores que são julgados em seus trabalhos, simplesmente porque nas escolas de
atuação foram ensinados a contracenar – e não simplesmente esperar reações de objetos
envelopados em verde-chroma-key e marcações bem colocadas? Como não temer um
futuro próximo dessa arte que nasceu do apuro técnico do corpo humano, que passa pelo
desenvolvimento tecnológico, mas que até então necessita de cérebros e não apenas de fios
elétricos? Como não temer o futuro?
Em 1982, durante o 35º Festival de Cannes, Wim Wenders realizou um documentário
de média-metragem chamado Chambre 666. Sua ideia era captar quinze diretores e diretoras
que passaram pelo festival, sobre suas ideias acerca da tecnologia novíssima à época: a
televisão e em especial, o vídeo. A pergunta de Wenders era: qual o futuro do cinema, a
partir daqui? A brasileira Ana Carolina afirma categoricamente que o “cinema eletrônico
não lhe interessa” e que considera que o “verdadeiro artista” também certamente não se
interessa por esse novo fazer. Além desse e outros desgostos (talvez aceitáveis à década
de 80), outras falas tem maior maleabilidade. Duas, em especial, permanecem em minha
memória ao posteriormente analisar o filme O Congresso Futurista. O filipino Mike De Leon
é o terceiro diretor a aparecer em tela, após as falas de Godard e Paul Morrissey. Com clara
indignação em sua voz, a pergunta lhe é absurda: “perguntar qual o futuro do cinema nas
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Filipinas é como perguntar o futuro das Filipinas” 12. Acredito que não apenas nas Filipinas o
cinema seja termômetro – ou, ao menos, uma companhia para a humanidade – do futuro. A
observação das relações de causa e efeito declaram, sem dúvidas, que a tecnologia pretende
servir o homem; por mais que às vezes tenhamos a nítida sensação de sermos escravizados
pela mesma. A invenção da realidade no chroma-key é arte, sim, e arte é imortal. Por
enquanto o homem ainda não o é, mas pretende ser. Talvez seja este o preço a se pagar pela
realização de um sonho.
Em O Congresso Futurista, a animação é a hora da vestimenta de máscaras que
denuncia um futuro atroz. Ao fim do contrato de Robin, ela é convidada ao Congresso
Futurista, onde lhe seriam apresentadas as novas tecnologias que ditariam o que sobrou
da arte. A partir dali, só se entra em formato digital: o mundo se torna colorido e infindo,
as personagens e cenários são completamente animados. Posso ser Buda, posso ser Jesus
Cristo, posso ser Jessica Rabbit ou Elvis Presley. Contanto que não seja eu mesma, afinal, a
liberdade de ser individual é assustadora... Queremos ser eternamente jovens. E o cinema,
que se reinventa e se readapta a cada crise de identidade, é um jovem senhor que bebe
diariamente da água mais pura: o sonho. Por isso o filme aqui citado não é puramente liveaction: é preciso hibridizar, é preciso fundir texturas, é preciso chegar onde o tato humano
não chega. Tocar a “digitalidade” é provocar os sonhos mais intensos que pairam desde
a concepção da arte. Ser imortal e ser físico – o desejo de “uma experiência de simulação
imediata, ou seja, em que o meio se evapora, de modo a tornar a própria mente do fruidor o
palco da história narrada”13.
Figura 3 - Frame do filme O Congresso Futurista (2013)

Robin se assusta com o eterno circo de prazer e luxúria montado pelo Congresso
Futurista, percebendo enfim que a irrealidade bebível não é suficiente. Ela deseja reencontrar
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seu filho, um ser humano imperfeito e efêmero. Ao voltar para a realidade ela se depara com
seres humanos em estado terminal. Miseráveis. Os que escolheram viver o baile de máscaras
no mundo de animação são hipócritas, mas parecem ser felizes assim. A frieza do mundo
real e o calor do Congresso Futurista amarram a distopia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segunda fala que me impactou em Chambre 666 foi a do alemão Werner Herzog.
Numa bela coincidência, o que se passa na TV quando ele entra na sala é um desenho
animado. Displicentemente ele retira os sapatos e meias e desliga o aparelho. O papel sobre
a mesa lhe pergunta sobre o futuro, e ele afirma com suavidade não compreender o drama
do suposto duelo televisão-vídeo: para Herzog, não somos dependentes do aparato. “Haverá
um dia que pediremos comida através do apertar de um botão.” Um botão a menos, um
botão a mais, contanto que se tome o cuidado de não cultivar outra rosa atômica. Herzog diz:
(...) o que quer que aconteça lá, não é onde a vida acontece. A vida está seguindo em
algum outro lugar. Onde quer que a vida seja dinâmica, onde a vida nos toca mais
diretamente, lá é onde você encontrará o cinema. E é isto que sobreviverá (HERZOG,
1982, Chambre 666) 14

Quando um cineasta consagrado se dispõe a falar do futuro com tamanha
naturalidade, me recordo de uma fala de O Congresso Futurista, onde Robin pede para
ser levada de volta ao lugar de onde veio – o mundo material, fora do Congresso. Ao que é
solenemente respondida: “não há mais o lugar de onde você veio” 15. E a ambiguidade é o
reluzir de um tímido frame de esperança, quando podemos acreditar que o futuro que se
constrói diante dos nossos olhos poderá ser melhor.
O medo, na concepção, era se o aparato cinematográfico seria vendável, duradouro.
Depois, sentimos medo de ouvir vozes – de deixar o cantor de jazz brilhar. Tivemos medo
de como seria o formato ideal de tela, quais os tamanhos aceitáveis, o que o público deseja?
Tememos a chegada da cor, as novas ondas que desestabilizaram o classicismo, a política, a
pureza e o multiplex. O fim da película, o começo do vídeo, as dimensões e sensações táteis...
A imaterialidade. Como não notar que o medo da indústria é exatamente o mesmo medo
humano de transição, de evoluir em si mesmo – a favor dos outros e a favor de si? O futuro
do cinema é o futuro da humanidade. Caminhamos juntos.
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DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS INTERMITENTES: A NARRATIVA
MITONÍRICA DE ADVENTURE TIME E MESHES OF THE AFTERNOON
Janiclei Aparecida Mendonça1

RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo o episódio IsThatYou? (2014) de
Adventure Time (Pendleton Ward, 2006) para a partir do estabelecimento do diálogo com
MeshesoftheAfternoon (Maya Deren e Alexander Hammid, 1943) verificar a presença de
hypertextos tanto em relação a forma e conteúdo, quanto em relação à narrativa mitonírica2
entre as obras. Para tanto, o estudo se embasa, ainda que brevemente, em obras de autores
como Gérard Genette, Adams Sitney, Renato Luiz Pucci Jr., MirceaEliade, Carl G. Jung,
Stuart Hall, ZigmundBauman, David Harvey e Chistian Metz. Como metodologia, utilizouse o estudo bibliográfico e a análise textual de Jacques Aumont. No entanto, para facilitar a
análise, foi realizada uma descrição geral das obras por cenas para, somente após, estabelecer
o diálogo e traçar as aproximações sobre forma e conteúdo entre ambas.
PALAVRAS-CHAVE: Série de animação. Narrativa audiovisual. Adventure Time. Mito.
Onírico.

1 INTRODUÇÃO

207

Desde o surgimento da primeira animação intitulada Fantasmagorie de Émile Cohl
em Paris (1900) o cinema de animação tem percorrido um caminho que – concomitante
ao cinema - entrecruza-se com técnicas, tecnologias e narrativas cinematográficas, o que
pressupõe também a reflexão sobre os hipertextos que perpassam as produções, os sujeitos
aos quais são destinadas e seu desdobramento para o que é denominado série de animação.
Nesse ínterim, pensar sobre a animação seriada implica compreender – em termos gerais
- uma narrativa que se estende por episódios estruturados em tempo e ritmo próprios –
diferentemente do cinema de animação – e que hoje é destinada ao consumo diário via
televisão ou internet.
Assim, a propósito de dar continuidade à reflexão empreendida sobre a narrativa
de séries de animação, o presente artigo tem como objeto de estudo o episódio Is That You?
(2014) de Adventure Time (Pendleton Ward, 2006) para a partir do estabelecimento do
diálogo com Meshes of the Afternoon (Maya Deren e Alexander Hammid, 1943) verificar a
1
Docente do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). Doutoranda do programa de pósgraduação Comunicação e Linguagens: estudos deCinema e Audiovisual. Universidade Tuiuti do Paraná.
janiclei.mendonca@gmail.com
2
Termo cunhado pela autora para designar a narrativa que busca proporcionar a experiência mitológica
por meio do onírico na narrativa audiovisual.
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presença hipertextual tanto em relação a forma e conteúdo, quanto a narrativa mitonírica
entre as obras.
Para tanto, o estudo se embasa, ainda que não aprofundadamente, em obras de
autores como Gérard Genette, Adams Sitney, Renato Luiz Pucci Jr., MirceaEliade, Carl G.
Jung, Stuart Hall, ZigmundBauman, David Harvey e Chistian Metz para traçar um panorama
geral desde o atual momento de produção, passando pela questão do mito e do onírico para
culminar na análise das obras e primeiras considerações sobre a pesquisa. Em relação a
metodologia, utilizou-se o estudo bibliográfico e a análise textual de Jacques Aumont. No
entanto, para facilitar a análise, foi realizada uma descrição geral das obras por cenas para,
somente após, estabelecer o diálogo e traçar as aproximações sobre forma e conteúdo entre
ambas.
2 REFLEXÕES INICIAIS
Longe de se discutir a validade do termo pós-modernismo e pós-modernidade,
o que se propõe no trabalho é levantar algumas questões observadas sobre os constantes
movimentos que, de certa forma, caracteriza o atual panorama de produção em um terreno 208
plurivocal3, fragmentado (HALL, 2014) e transitório e, justamente pela dificuldade de se
estabelecer fronteiras bem definidas sobre a configuração desse contexto, opta-se no trabalho
pelo termo contemporaneidade que pressupõe o líquido e globalizante (BAUMAN, 2013).
Nesse sentido, observa-se que a análise de uma obra audiovisual – assim como
obras de qualquer outra natureza – não deve se limitar a estética. É necessário investigar
para além da superfície na busca da compreensão da maneira como essas narrativas são
estruturadas para, somente então, tentar estabelecer parâmetros que as distinguem umas
das outras. Para tanto, assim como se reflete sobre a contemporaneidade enquanto campo
de produção, é válido também voltar-se para o indivíduo contemporâneo para refletir sobre
como este, em termos gerais, se configura no atual panorama. No entanto, alerta-se para
que este olhar não seja determinista, mas sim que procure as nuances que compõem o
cenário em seus múltiplos diálogos. Dessa maneira, presenciamos o desenvolvimento de um
contexto híbrido4, mutante no sentido das constantes transformações que corroboram para
a incitação de novos modos de ver, sentir, experimentar, ler e, por conseguinte, produzir o
audiovisual. Essa observação nos remete ao talvez mais espantoso fato do pós-modernismo
3
No sentido de múltiplas vozes que, cada uma ao seu tom e ao seu modo, quando reunidas formam um
todo coeso.
4
Que estrutura-se a partir de diferentes referências.
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que compreende a total aceitação do efêmero, fragmentário, descontínuo e caótico em sua
essência (HARVEY, 1989).
Bauman, por sua vez, atualiza a noção de contemporaneidade trazendo para a
discussão a questão da era do não engajamento, na qual as “colunas em marcha” dá lugar
ao enxame o qual pressupõe que estamos sucumbindo as novas realidades sem questioná-las nem
solapá-las e sugere o termo “identidade camaleônica” para explicitar a capacidade do indivíduo em
assumir identidades diferentes conforme sua necessidade ou intenção colaborando para a noção
de liquidez pela qual se desenvolve o atual contexto em que vivemos (BAUMAN, 2013), o
que nos remete a Hall que explicita sobre a identidade como um constructo incompleto e
em constante processo de formação. Dessa maneira, celebra-se uma identidade “móvel”,
estruturada historicamente, e não biologicamente, e que compreende em si diversas outras
identidades que estão em constante deslocamento (HALL, 2014).
Verifica-se que em um contexto cujos parâmetros estruturais estão em constante
transmutação e na qual os indivíduos (produtores/consumidores) desenvolvem-se a partir
de diversos referenciais e, por conseguinte, pensam/leem/produzem/consomem de maneira
diferente (em se comparando com narrativas tradicionais), a tarefa de estabelecer uma
identidade narrativa audiovisual aos moldes pós-modernos torna-se difícil – a despeito de
esvaziadas – pois as análises devem superar os “ismos” determinantes e explorar os diferentes
matizes que compõem essas narrativas pelo viés das interconexões, ramificações e (res)
significações (entre outros elementos) que compreendem a estrutura das obras audiovisuais
contemporâneas. Observa-se, dessa maneira, que o descontínuo, o caótico e o fragmentário
hoje devem ser refletidos também a partir do fluído e hipertextual.
Segundo Genette, por hipertexto entende-se “toda relação que une um texto B a um
texto A. [...] Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral do texto de segunda
mão [...] ou texto derivado de outro texto preexistente” (GENETTE, 2010, p. 18). A esse
aspecto, e já visando duas particularidades de Adventure Time, se destaca o retorno ao
mito e o uso do onírico observados na narrativa sendo esses elementos constantemente
citados, associados e (res)significados na obra, o que leva a refletir sobre a identidade
narrativa da série em meio a um contexto no qual outras produções em animação se utilizam
do imaginário, da narrativa do fantástico e da antropomorfização dos seres e das coisas
(entre outros recursos). No entanto, verifica-se que a série carrega em si o mito e o onírico
como elementos amalgamados em sua espinha dorsal tornando-se, talvez, um importante
parâmetro de diferenciação em relação as outras séries de animação.
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A partir do exposto, observa-se que as narrativas audiovisuais contemporâneas
– aqui série de animação – por meio do jogo hipertextual e por não se enquadrarem em
uma teoria única de produção, “bebem da fonte” de outras escolas, outros textos, para se
materializar o que aponta para o advento dos estilos de produção. Para Pucci Jr. “cada estilo,
mesmo aquele tido como convencional, o do sistema clássico, é um campo de escolhas em
função de um sistema de normas não uma receita idealizada” (PUCCI JR., 2008, p. 20), ou
seja, a própria indefinição de uma identidade narrativa contemporânea acaba por ser uma
identidade em si, muitas vezes contraditória, mas uma identidade em processo de formação,
o que remete ao fato de que pensar na identidade audiovisual contemporânea compreende,
em grande medida, refletir sobre um processo cíclico no qual o indivíduo se espelha nos
diferentes estilos e a partir deles crie o seu próprio.
3 A EXPERIÊNCIA MITONÍRICA
Adventure Time tem uma profundidade mitológica e a usa agilmente em sua
potência total. (Guilhermo del Toro, 2014)5

Muitos são os episódios que claramente dialogam com o mito, tanto em relação aos 210
personagens quanto às próprias histórias mitológicas, assim como se realizam por meio de
sonhos, levando o espectador a incursionar por uma experiência onírica em que questões
pessoais dos personagens são apresentadas e discutidas em episódios fragmentados, no
entanto que estão interconectados (muitas vezes sutilmente) no decorrer das temporadas.
A partir do exposto, e para melhor entendimento do texto, torna-se necessário
revisitar o conceito de mito e onírico para somente após compreendermos o termo mitonírico,
sua presença amalgamada à narrativa da série e sua relação com a obra de Maya Deren.
Para início, é fundamental frisar que entre as diversas tentativas de definição, o mito
é abordado neste texto no sentido de uma narrativa que fornece os modelos para a conduta
humana conferindo significação e valor à existência (ELIADE, 2013). Nesse sentido, o mito
configura-se em uma narrativa que estabelece conexão entre o indivíduo e suas origens
guiando-o no discernimento entre bem e mal, vida e morte, mundo e universo, corpo e alma.
Ainda conforme Eliade
[...] Em suma, os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções
do sagrado (ou do “sobrenatural”) no Mundo. É essa irrupção do sagrado que
realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. (ELIADE, 2013, p. 11)
5
Adventure Time has a depth of mith and uses it nimbly but to it´s full power. (Guilhermodel Toro,
2014) Tradução nossa.
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Dessa maneira, verifica-se que o mito trata de questões universais que, com alguma
variação, tange o homem enquanto indivíduo (sua essência, princípios e valores) e, portanto,
torna-se a narrativa base da formação do indivíduo e que pretende a fácil compreensão deste.
Nesse ínterim, Maya Deren comenta que a intenção de seu primeiro filme, assim
como nos seguintes, era criar uma experiência mitológica que fosse compreensível por
todos e sem a interferência de uma cultura dominante cujas interpretações psicológicas
pudessem impedir a compreensão de seus filmes (DEREN apud SITNEY, 2002). Verificase, dessa maneira, que a obra de Maya Deren e Alexander Hammid não se enquadra nem
no Surrealismo e nem na perspectiva freudiana, fato que colaborou para que a obra seja
considerada vanguarda no cinema.
Neste ponto revisitamos o conceito de onírico que, assim como o mito, é formulado
sob diversas perspectivas. E ainda que Deren recuse uma leitura psicológica de sua obra,
mas ao mesmo tempo parece utilizar-se de uma perspectiva freudiana para conduzir Meshes
of the Afternoon, é válido ao menos trazer à discussão uma ideia geral. Para tanto, optou-se
pela definição de Carl G. Jung em detrimento de Freud. A razão dessa escolha é pautada em
dois pilares: 1. Jung revisita o conceito de sonho de Freud e o atualiza, enfatizando a forma
e o conteúdo ao invés de focar apenas na livre associação de imagens; 2. Tanto Maya Deren
e Alexander Hammid quanto Pendleton Ward não discutem o sonho per se, tampouco usam
fragmentos amorfos e isolados para representá-lo, mas o tomam como veículo para, por
meio da associação de ideias, dar forma às obras e trabalhar o conteúdo, ou seja, ambos se
utilizam de uma intervenção consciente de associações que estruturam a forma onírica que,
por sua vez, é impregnada de significações.
Para Jung
[...] Comecei, pois, a considerar se não deveríamos prestar mais atenção à forma e
ao conteúdo do sonho em vez de nos deixarmos conduzir pela livre associação de
uma série de idéias para então chegar aos complexos, que poderiam ser facilmente
atingidos também por outros meios. [...] Uma história narrada pelo nosso espírito
consciente tem início, meio e fim; o mesmo não acontece com o sonho. Suas
dimensões e espaço são diferentes. (JUNG, 2008, p. 28 e 29)

Por forma definida entende-se no texto uma estrutura a qual, ainda que não obedeça
ao começo, meio e fim estruturados conscientemente, apresenta uma materialização de
tal maneira sincronizada com o conteúdo que a partir dessa formulação se extraem os
sentidos. Observa-se que tanto em Meshes of the Afternoon quanto em Is That You?a forma
fragmentada das narrativas está intrinsecamente ligada ao conteúdo das obras que, por fim,
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ao se materializar expressam o olhar sobre questões arraigadas nos personagens, revelandose uma viagem consciente ao inconsciente.
Partindo dos pressupostos apresentados, verifica-se que do diálogo entre mito e
onírico surge uma narrativa aqui denominada de mitonírica. O termo designa este trabalho
sinérgico pelo qual o mitológico é abordado via incursão onírica, ou seja, uma abordagem
específica que utiliza o sonho como veículo para a inserção e ressignificação de símbolos na
produção do conteúdo audiovisual. No entanto, é importante ressaltar que essa abordagem não
exclui as demais abordagens pelas quais se podem tratar o mito, assim como o onírico pode
ser explorado de maneiras diversas, seja isoladamente (enquanto associações de ideias) ou
como veículo para a discussão de outras questões, mas enfatiza uma forma em específico de
narrativa.
4 DIÁLOGOS
Traçado o panorama e estabelecido o conceito de narrativa mitonírica, adentrase à análise das obras Is That You? e Meshes of the Afternoon. No entanto, para melhor
compreensão da análise, as obras foram transcritas segundo as cenas (C = cenas) e estas 212
foram enumeradas na ordem sequencial em que acontecem (C01 = cena 01) para após
a análise textual ser realizada. Por cena, entende-se aqui “um lugar, um momento, uma
pequena ação determinada e concentrada. Na cena, o significante é fragmentário: vários
planos que não são senão ‘perfis’ parciais (Abschattungen); mas o significado é percebido de
modo unitário e contínuo” (METZ, 2014, p. 152). É válido ressaltar que a apresentação das
cenas não se preocupa com os pormenores, mas busca esclarecer o que acontece naquele
lugar e momento de maneira ampla, portanto, não é intenção desenvolver aqui uma análise
sintagmática conforme metodologia de Christian Metz, mas esta foi, certamente, a base para
a adaptação da metodologia utilizada na análise.
Como em Meshes of the Afternoon os personagens não tem nome, adotou-se a
seguinte legenda para facilitar a leitura: P01 – Garota (Deren); P02 – Figura Negra; P03 –
Rapaz (Hammid).
4.1 MESHES OF THE AFTERNOON
C01 – O filme inicia com uma mão feminina deixando uma flor no chão para, em seguida,
ser recolhida por outra mão feminina que se aproxima primeiramente como sombra
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para após se materializar em P01;
C02 – Após, segurando a flor, P01 sobe a escada externa que culmina na porta de entrada de
uma casa na qual P01 bate para anunciar-se;
C03 – Ao tentar abrir a porta, P01 verifica que está trancada. Então ela abre uma pequena
bolsa da qual tira uma chave e a deixa cair;
C04 – A chave vai parar no início da escada e P01 corre para pegá-la e ao retornar abre a
porta;
C05 – Ao abrir a porta, P01 passeia com os olhos pela sala. Nesse momento, temos a visão
de uma câmera subjetiva que visualiza a sala num movimento panorâmico e até parar
no cômodo ao lado que parece ser uma sala de jantar. Na mesa há uma xícara, um
pedaço de pão e uma faca que está cravada no pão;
C06 – A faca se desprende do pão e a câmera volta-se para a escada ao lado do cômodo onde
há um telefone está fora do gancho;
C07 – Observa-se a personagem passar ao lado do telefone sem coloca-lo no gancho e subir 213
a escada que (quase em espiral) culmina num quarto;
C08 – No quarto há uma vitrola tocando um disco. P01 vai até a vitrola, a desliga, desce a
escada e volta para a sala;
C09 – Na sala, P01 se senta numa poltrona que esta de frente para uma janela ampla que dá
para a rua e adormece;
C10 – Após P01 adormecer, a câmera subjetiva mostra a rua (para a qual a janela está
voltada) no ponto em que iniciou o filme. A visão é de P01 de dentro da casa. Ela vê
P02 andando pela rua carregando a mesma flor que ela pegara antes;
C11 – P01 corre para alcançar P02, mas não a alcança e resolve subir a escada externa que dá
para a porta de entrada da casa;
C12 – Ao entrar, a câmera subjetiva mostra a personagem que percorre com os olhos a sala
e verifica que a faca agora esta na escada onde também está o telefone;
C13 – P01 sobe lentamente a escada (slowmotion) que dá no quarto, mas inesperadamente
ela aparece no interior do quarto pela janela passando pela cortina. O telefone está na
cama na qual P01 encontra a faca em meio o cobertor. P01 enxerga o reflexo de seu
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rosto na lâmina. Rapidamente, ela cobre a faca com o cobertor, coloca o telefone no
gancho e volta-se de costas para a janela;
C14 – Depois de sair pela janela, P01 aparece na escada interna e ali fica algum tempo como
em transe do qual não consegue sair com facilidade;
C15 – P01 chega à sala e se vê adormecida na poltrona. Ela vê novamente a vitrola e a desliga.
Então ela vai até a janela pela qual se vê na rua outra vez tentando alcançar P02 e
subindo a escada externa;
C16 – Entrando novamente em casa, P01 vê P02 saindo da sala e subindo a escada interna.
P01 a segue e a vê colocando a flor na cama. Ao deixar a flor, P02 olha para P01 e
repentinamente some;
C17 – P01 está na escada interna onde uma série de superposições a coloca em locais
diferentes no local enquanto ela apenas encara o vazio;
C18 – Num corte seco, P01 está olhando para a faca ao lado da poltrona em que está
adormecida. Então ela vai à janela novamente e vê o ciclo reiniciar, mas agora ela tira
uma chave de sua boca enquanto observa a cena. Após, ela estende a mão na qual está
a chave e esta se transforma na faca;
C19– Ao reentrar na casa, P01 já está com a faca em mãos. Ela olha para a sala de jantar e
vê sua imagem duplicada a esperá-la. Ela vai até as demais, coloca a faca na mesa e
esta se transforma na chave. As demais a olham como que a espera de uma resposta;
C20 – Em uma espécie de diálogo, cada uma pega a chave, a mostra em sua mão, mas nas
mãos das duas primeiras a chave não se transforma. No entanto, na mão da terceira
P01 observa-se que a palma de sua mão está preta e a chave transforma-se na faca.
Fica explícito que esta foi a eleita para algo. Logo em seguida, ela aparece com óculos
escuros, volta-se para a poltrona e se levanta segurando a faca;
C21 – Mas indo em direção a poltrona, P01 passa por lugares diferentes a cada passo: uma
praia, um campo, uma calçada até voltar no tapete da sala em que está adormecida;
C22–Ela aproxima a faca no pescoço de P01 adormecida, mas esta abre os olhos
repentinamente como que acordando do sonho;
C23 – Quando ela abre os olhos, vê o rosto de um jovem, P03, que segura suas mãos
levantando-a da poltrona. Após, ele sobe a escada interna e vai até o quarto. P01 o
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acompanha. Ela o vê colocando a mesma flor na cama.
C24 – No quarto, P01 deita-se na cama e, após ele a acariciar, a flor transforma-se na faca.
P01 joga a faca no rosto de P03 que se revela um espelho e os cacos caem na praia;
C25 – Com um corte seco, a cena muda para a escada externa e mostra P03 indo em direção
a porta de entrada. Ele destranca a porta e a abre;
C26 – Ao entrar, ele passeia com os olhos pela sala, da direita pra a esquerda, observa cacos
de espelho pelo tapete até chegar na poltrona na qual encontra P01 ensanguentada.
Conclui-se, então, que P01 está morta.
Apresentando variações, os ciclos se repetem tencionando o enredo por meio de
diferentes planos, ângulos, feitos de superposição que incitam o espectador a refletir sobre o
que é realidade e o que é sonho na trama, ou seja, se aquilo que está acontecendo é apenas um
sonho ou se em algum momento alterna-se com a realidade. Este fato se confirma quando no
fim P01 aparece morta e ainda que o ponto de vista seja de P03 fica a dúvida se ela realmente
está morta, uma vez que P03 também esteve presente no sonho de P01.
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4.2 IS THAT YOU?
Passa-se agora ao episódio IsThatYou? No entanto, antes de adentrar ao episódio, é
válido explicitar que o personagem Prismo é, na verdade, a projeção de seu próprio sonho,
ou seja, o verdadeiro “eu” do Prismo, sua forma humana, está adormecido por muitos anos e
ao ser acordado pelo Lich6 no episódio 01 da 6ª temporada – intitulado Acorde – ele morre,
mas antes tem um plano pronto para voltar à vida em IsThatYou?,episódio a ser analisado
a seguir.
C01 – O episódio inicia com Finn e Jake fazendo um ritual em homenagem à memória de
Prismo, pois o último pickles (feito por Prismo) seria comido por Jake.
C02 – Após, Finn e Jake correm para suas camas para dormir e sonhar com o último
pensamento que tiveram;
C03 – No entanto, algo dá errado e o que era para ser um sonho em dupla acaba levando
Finn para um lugar diferente. Ele descobre que está na sua casa e vê Jake pela janela
repetindo uma ação que ele já tinha visto, como em um déjà vu. Mas toda vez que ele
6

Personagem responsável pela destruição do mundo e inimigo de Finn e Jake.
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tenta interagir com Jake, este explode dissolvendo-se no ar.
C04 – Enquanto isso, Jake descobre que está na casa de Prismo. Ele aparece em um lugar
onde tem uma série de escadas que entrecruzam-se no estilo dos quadros de Escher.
De repente, ele vê a imagem de Prismo comentando que iria dar o pote de pickles
para Jake e desaparece. Jake sai correndo atrás de Prismo para alcançá-lo, passa por
um corredor e dobra a esquerda continuando a procura. No entanto, ele não percebe
que antes de dobrar a esquerda no corredor, Prismo sai da parede logo atrás dele
como se o observa-se e logo se retira dali.
C05 – Jake vai parar no salão principal da casa de Prismo e ali está acontecendo novamente
a cena da morte de Prismo no episódio Acorde. Jake se vê na cena, vê Prismo (o
sonho), Finn e o Lich segurando a forma mortal do Prismo quando do momento de
sua morte. Jake vê a cena toda até o salão ficar vazio. Ele então resolve entrar no
salão, mas este transforma-se no emaranhado de escadas e corredores novamente;
C06 – Com um corte seco, volta-se para a casa da árvore onde Finn está pensando em como
sair daquele sonho e encontrar Jake. Como Jake está repetindo ações ocorridas na 216
casa, Finn tem a ideia de refazer o ritual de homenagem ao Prismo com o Jake (sonho)
para então conseguir encontrá-lo.
C07 – Enquanto isso, Jake anda pelos corredores e revê as memórias de Prismo projetadas
nas paredes e se questiona: E se o mundo fosse o sonho de um Zé Mané? – Então
ele chega num cômodo no qual tem uma cama e um copo de leite no criado mudo ao
lado. Ele bebe o leite, deita na cama e adormece. Observa-se que o copo de leite vazio
volta a se encher sozinho.
C08 – Voltando para a casa da árvore, Finn finaliza o ritual, corre para sua cama para dormir
e descobre que o pote de pickles que Jake segurava ao adormecer era o portal. Ele
então entra pelo portal e aparece na casa de Prismo, onde Jake.
C09 – Ao passar pelo mesmo corredor que Jake percorreu (repetição de C03) Finn é
interceptado por Prismo que o impede de alcançar Jake. Nesta cena, Prismo explica
para Finn que devido ao laço de amizade entre ele e Jake, este poderá trazê-lo a vida
ficando adormecido em seu lugar. Prismo e Jake saem da cena e logo em seguida Jake
volta a passar pelo corredor (repetição de C03);
C10 – Prismo pede para Finn acordar Jake que está dormindo na cama que ele encontrou
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na casa de Prismo;
C11 – Finn vai ao encontro de Jake e, apesar de reclamar, Jake sai da cama e ambos vão ao
encontro de Prismo que explica ao Jake que ainda não está vivo, mas que o outro Jake
(o da repetição) deve ficar dormindo no lugar dele para que ele possa voltar à vida.
Para isso, Finn precisa se impedir de acordar Jake;
C12 – Enquanto isso Jake reencontra a cama, bebe o leite e adormece (repetição de C06);
C13 – Concomitantemente, Finn aparece para acordar Jake e conversa com Prismoç
C14 – Finn aparece, toca o primeiro Finn (que tinha a missão de acordar Jake) e este explode
transformando-se na Espada Finn. Neste momento, Prismo diz que voltou à vida
e o agradece. O Jake adormecido transforma-se na figura de Prismo (mortal) que
projeta o Prismo em sonho e que é amigo dos personagens. Jake, falando baixo para
não acordar sua versão adormecida, do outro lado do cômodo, dá as boas-vindas ao
Prismo.
Tabela 01 – Pontos de convergência entre as narrativas
de MeshesoftheAfternoone IsThatYou?
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MeshesoftheAfternoon

IsThatYou?

Introdução

C01 a C09

C01 e C02

Adormecer

C09

C02

Ingresso ao sonho

C10

C03

Repetição - Ciclos dos sonhos

C10 a C19

C08 a C13

Superposição de personagens

C19

C14

Final 01

C24

C11

Final 02

C26

C14

A partir dos pressupostos apresentados, verificam-se os seguintes aspectos:
1. Ambas narrativas não iniciam dentro dos sonhos, portanto, as obras apresentam uma
introdução para, somente após, ingressarem ao onírico. Em Meshes of the Afternoon,
a personagem adormece na cena 09 e inicia seu sonho na cena 10. Em Is That You?
os personagens adormecem na cena 02 e são introduzidos ao onírico na cena 03. No
entanto, até o ingresso ao sonho em ambas as obras observam-se dois pontos: a) Meshes
of the Afternoon tem uma introdução maior que Is That You? ainda que ambas tenham
em torno de 15 min de duração; b) Apesar de ter uma introdução mais curta, em Is
That You?os personagens ingressam em sonhos diferentes e nestes já é introduzida uma
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espécie de ciclo como na obra de Deren e Hammid;
2. O onírico nas narrativas é este estruturado por um padrão cíclico o qual reintroduz
constantemente ao espectador pontos chave da história que são alterados conforme a
evolução da narrativa. Essa repetição acontece em Meshes in the Afternoon na sequência
de cenas 10 a 19, ou seja, acontece 09 vezes. E em Is That You?de C08 a C13 conferindo
05 ciclos;
3. As duas obras apresentam em determinado momento – resguardando as características
e sentidos no interior de cada uma – superposição de personagens. Em Meshes of the
Afternoon a superposição acontece em C19 e em Is That You? em C14;
4. Tanto Meshes of the Afternoon quanto em Is That You?, as obras apontam para dois
finais. Em Meshes, o primeiro final acontece em C24 quando P01 quebra o espelho e os
cacos vão parar na praia. O segundo final se dá em C26 quando P03 fixa os olhos em P01
e se pode verificar que ela está morta. Em Is That You?, o primeiro fim acontece em C11
quando Jake é acordado por Finn e vai ao encontro de Prismo que lhe explica seu plano.
O segundo fim acontece em C14 quando Jake se transforma na forma humana de Prismo
que precisa ficar adormecido para projetar a forma onírica dele mesmo. Em ambas as
obras, tanto o primeiro final quanto o segundo deixam margem para que o espectador
pense se o que é revelado trata-se de uma realidade ou um sonho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hipertextualidade torna-se então um fenômeno presente nas obras audiovisuais
apontando para o advento de narrativas híbridas, ou seja, que se estruturam a partir de
outros textos preexistentes (re)visitando-os, (res)significando-os e tecendo-os em sua malha
narrativa. Nesse sentido, Adventure Time se apresenta como uma narrativa que supera o
fragmentado amorfo e desconexo para configurar-se em uma série de animação amalgamada
à narrativa mitonírica – assim como em Meshes of theA fternoon, ao tratar de questões interiores
e universais como amizade, saudade e superação – que, para além de estabelecer conexão
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entre o espectador e mito via o onírico, (re)introduz numa narrativa de série de animação
o retorno à essência, ao primordial, incitando uma nova (ou renovada) maneira de se ler,
sentir e refletir o mundo e o “eu”, apesar de se tratar de uma obra audiovisual produzida para
ser veiculada comercialmente. Talvez essa seja uma das particularidades que mais chamam
a atenção na série.
Por fim, verifica-seque o diálogo entre Meshes of the Afternoon e Is That You?
acontece tanto em forma como em conteúdo, fato este que confirma o fenômeno da
hipertextualidade entre as obras. Os 71 anos que separam a obra de Maya Deren e Alexander
Hammid e Pendleton Ward não se configuraram em obstáculo para o diálogo hipertextual
entre ambas as obras que, conscientemente ou não – e por essa entre outras razões –a questão
da hipertextualidade mereça mais aprofundamento no que tange as séries de animação
enquanto uma narrativa contemporânea.
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A DEFINIÇÃO DA ANIMAÇÃO NO CONTEXTO DA PERMEABILIDADE
DOS SUPORTES DE PRODUÇÃO E MUDANÇAS TECNOLÓGICAS
Leonardo Freitas Ribeiro1
RESUMO: Como princípio partimos da afirmação de que a animação é precursora e base
do cinema e defendemos que a técnica para produzir a ilusão de movimento a partir de
imagens fixas é a principal característica da forma cinematográfica, e não a fotografia.
Consequentemente, consideramos a animação uma forma entre as mais representativas da
arte do século XX. Pretendemos relacionar o Campo da Animação com as novas teorias de
mídia e produção digital, que consideram a desmaterialização e permeabilidade dos suportes
de produção e a hibridação das linguagens cinematográfica, fotográfica e animação. Assim,
defendemos a importância do papel da animação na contemporaneidade (século XXI) e
definir seus limites em uma realidade de mudanças estruturais e tecnológicas de grande
velocidade, onde os saberes e técnicas sedimentados ao longo de décadas parecem perder
relevância ou se romper. Utilizamos neste estudo, como principais referenciais teóricos, os
trabalhos de: Arlindo Machado, Giannalberto Bendazzi, Howard Becker, Raymond Bellour
e Thomas Levin. E principais objetos de análise, os longas de animação Walking Life (2001),
Valsa com Bashir (2008) e Amonalisa (2015), a série de animação Retratos de Viagem (2012)
e um episódio específico de The Simpsons, da temporada 2016. Afinal, perguntamo-nos: o
que é isso que é a animação?
PAVARAS-CHAVE: Animação. Técnica. Gênero. Hibridação. Cinema.
Pode ser que hoje a definição disso que é a animação seja um assunto datado dentro
do Campo de Estudos de Mídia, onde verificamos que contemporaneamente, predomina
a noção da hibridação e permeabilidade de linguagens e suportes de produção, com o
computador atuando como um sintetizador das demais mídias. O interesse maior neste
campo de estudos é destacar quais obras transitam entre as várias mídias, isto é, qualquer
suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão
capaz de transmitir mensagens. Bellour afirma que hoje é impossível pensar nos meios de
comunicação de forma estanque (Bellour apud., Machado, 2008, p. 66). O interessante para
estes estudiosos seria descobrir o que existe de fotografia na animação, de animação no
cinema e assim por diante.
No entanto, percebemos que ainda assim, prevalece um mal-entendido, ou
uma percepção, digamos enganosa, disso que é a animação. Então, como descobrir as
permeabilidades entre as mídias sem um esclarecimento do que elas são? Principalmente a
animação, que normalmente passa à margem das principais teorias do cinema. Sendo assim,

1
Mestre em Design (Qualificado no Doutorado em Design PUC-Rio em 16/12/2016), Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, leo.ribeiro.anima@gmail.com
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entendemos que para o Campo da Animação ainda é importante, necessário e legítima esta
discussão em torno da definição disso que é a animação.
Muitos pesquisadores entendem a animação como uma prática milenar e a associam
a primitivas tentativas de representação do movimento, como por exemplo as pinturas
rupestres.2 No entanto preferimos situar a animação como um dispositivo, junto à fotografia
e ao cinema3 no campo das artes técnicas, digamos assim.
A animação precede o cinema, e é parte inerente do desenvolvimento dos dispositivos
e espetáculo cinematográficos.4 Na época que conhecemos como primeiro-cinema, entre
1895 e 1910 o termo animação era aplicado para definir produtos de uma tecnologia que hoje
poderíamos chamar de cinema de ação ao vivo. Naquela época, como ainda não havia um
nome definido para essa prática social, o termo mais comum para definir todo um grupo de
diferentes formas de projeção de imagens, utilizando variados modelos de dispositivos era a
fotografia animada (animated photography). Um pouco mais tarde surgiram termos como
moving picture ou motion picture, que definiam também todo este conjunto de produtos
tecnológicos que hoje chamamos animação e cinema.
Se o cinema é um dispositivo entre outros dispositivos ou produto de uma tecnologia,
uma instalação bem-sucedida, tal como afirma Bellour (2009, p. 95), capaz de levar milhões
de pessoas às salas de cinema durante mais de cem anos. O que poderíamos dizer do Teatro
Óptico? Dispositivo criado por Emile Reynaud três anos antes do Cinematógrafo dos
irmãos Lumière, o Teatro Óptico apesar de possuir características técnicas semelhantes ao
cinematógrafo, foi descontinuado como suporte para a criação de imagens em movimento.
Será que poderíamos considerá-lo como um dispositivo fracassado?

2
Dubois considera que a imagem negativa de uma mão, gravada através de um sopro, por um canudo
apinhado de pigmento, por um homem primitivo, a pelo menos dez mil anos atrás, um dispositivo técnico de
base. Porém, acreditamos mais adequado para a nossa análise, definir nosso ponto de partida nos dispositivos
técnico de base “maquínica” ou científica (Dubois, 2004, p.33).
3
Preferimos adotar o termo: filmagem ou captura de ação ao vivo, para definir o que se entende como
cinema.
4
Fenaquitoscópio, Zootrópio, Praxinoscópio, Teatro Óptico, entre outros dispositivos animados que
precederam o Cinematógrafo já reproduziam imagens em movimento e contribuíram cada um a seu modo na
constituição do que hoje denominamos cinema.
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Figura01:Película flexível de celuloide, Teatro Óptico (1892) de Emile Reynaud.

Considerado por animadores como o dispositivo fundador da animação, o Teatro
Óptico5 tornou-se um fiasco comercial, ao ponto de seu criador, Reynaud, em desespero por
não ser capaz de competir com as atrações do Cinematógrafo, jogar seu invento no rio Sena,
contribuindo para o seu posterior esquecimento.
As projeções de Reynard já tinham todos os elementos da instalação cinematográfica
(exibição pública em sala escura de imagens animadas de conteúdo narrativo) e todas as 222
características técnicas do invento dos Lumière (película flexível de celuloide, bobinas de
filme, perfuração da fita ou rolo do filme, projeção luminosa de imagens em movimento em
uma tela). A diferença significativa entre os dois dispositivos, era que no lugar de projetar
fotografias quadro a quadro, o Teatro Óptico projetava desenhos feitos a mão, pintados
diretamente na película, quadro a quadro (ver figura01).
Com a invenção do Cinematógrafo, o apelo das imagens fotográficas animadas foi
tão grande no público, que o invento de Reynaud foi abandonado. Na verdade, a técnica
utilizada por Reynard, animação pintada direto na película, é muito semelhante à técnica
também utilizada por Norman MacLaren e Len Lye na metade do século XX, apesar destes
últimos utilizarem como suporte o filme 35mm do cinema moderno.6 Talvez chamar o Teatro
Ótico de fracassado seja um exagero, mas de fato o cinematógrafo foi mais bem-sucedido
que o dispositivo de Reynard como suporte para a produção de imagens em movimento
5
A ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation) comemora todos os anos, no dia 28 de
outubro, o Dia Internacional da Animação, marcando assim a data da primeira exibição do Teatro Óptico, no
Museu Grévin, em Paris, em 1892.
6
A pintura direta na Película foi uma técnica muito popular entre animadores experimentais em
meados do século XX, pois se poderia utilizar como suporte de trabalho tiras de películas usadas, descartadas
pelos estúdios e não era necessário revelar o filme fotográfico para a projeção da animação. Era extremamente
barato fazer animação utilizando esta técnica, quase a custo zero. No entanto com a descontinuação da película
35mm como suporte do cinema em favor do cinema digital, a técnica praticamente chegou ao fim.
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em escala industrial e se tornou padrão tanto nas produções de ação ao vivo, quanto nas de
animação.
Portanto, a partir da vulgarização do Cinematógrafo, alguns dos pioneiros da
animação, como Emile Cohl e Winsor McCay (que eram originalmente cartunistas de
jornais), utilizaram este dispositivo como suporte para a produção de animação. Usando o
Cinematógrafo de maneira diversa ao cinema. Manipulando o intervalo de tempo entre os
quadros, fotografando pose a pose seus desenhos.
Esse arranjo técnico se mostrou artística e economicamente eficiente. Assim,
por consequência, também foi adotado pela nascente indústria da animação, tornandose o dispositivo padrão da animação e do desenho animado. Nos anos 20 começa-se a
classificar certos tipos de obras como animated cartoon, o desenho animado. Os filmes
abstratos de pioneiros do cinema experimental como Ruttmann, Fischinger e Richter eram
agrupados juntos aos realizadores de cinema de filmagem ao vivo de vanguarda e não da
animação experimental (ver figura02). Posteriormente, em 1949, o teórico Béla Balász
separa definitivamente o cinema de animação do cinema de filmagem ao vivo. Também
é importante destacar que a animação foi cingida de forma quase absoluta pela indústria
do entretenimento, tornando-se para muitos, sinônimo de filmes para o público infantil
(Bendazzi, 2004).
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Figura 02: fotogramas de curtametragem Kreise (1933) de Oskar Fischinger.

Assim criou-se a falsa impressão de que a animação seria uma derivação do cinema.
Talvez essa seja a causa da inversão de prestígio entre as práticas, que se perpetua até
hoje, convertendo a animação em um subproduto do cinema, um gênero7 menor, uma arte
ingênua, destinada somente a entreter crianças.
Como a história do cinema é normalmente contada do ponto de vista hegemônico, 224
isto é, fundamentada no cinema de longa-metragem, fotográfico, comercial, de ficção e
narrativo, concebe-se como marco inaugural do cinema, a invenção do cinematógrafo e se
apaga toda uma variedade de dispositivos do pré-cinema e do primeiro cinema, que se hoje
não seriam considerados como cinema de ação ao vivo, com certeza, como vimos, eram
definidos como animação.
Assim, julgamos que pensar a animação como um gênero cinematográfico é um
grande erro. Tal equívoco é recorrentemente difundido pelas mídias de massa e até mesmo
entre profissionais do campo cinematográfico. Por exemplo, recentemente, na cerimônia
do Oscar 2015, um dos apresentadores dos filmes indicados ao Academy Alwards, o ator
Dwayne Johnson, demonstrou que a confusão em torno do que é animação persiste, ao tratar
a animação como um gênero do cinema. No entanto, “se a animação é um gênero, então
o cinema de ação ao vivo também é um gênero”8 afirmou sarcasticamente o estudioso de
animação Maueen Funiss (Funiss apud., Bendazzi, 2004, p. 2). Radicalizando o discurso em
favor da animação, poderíamos dizer o contrário, que o cinema não passa de uma espécie de
7
A classificação por gêneros é muito antiga (Poética de Aristóteles) e tem origem em outras artes como
o teatro (tragédia, drama, musical e comédia), a literatura (poesia, prosa, epopeia e aforismo) e a pintura
(natureza morta, paisagem, pintura histórica, retrato, abstrato), muitos gêneros literários ou teatrais foram
absorvidos pelo cinema.
8
Tradução minha.
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animação de fotografias, um subproduto da animação e o que definitivamente o é, ou seja,
uma tecnologia que produz a ilusão de movimento de imagens fixas.
Sabemos que na sociedade industrial a classificação por gênero cinematográfico
tem uma função comercial, a indústria tem necessidade de rotular seus produtos afim
de facilitar seu acesso ao público pretendido, outrora, gênero, estilo, tipo ou classe, eram
categorias taxionômicas empregadas para o juízo estético e havia uma discussão sobre qual
dos gêneros artísticos seria o mais importante, chegando o cinema a ser chamado inclusive
de sétima arte. Da mesma forma, o público precisa da classificação de gênero para facilitar
uma avaliação prévia do conteúdo ou repertório do filme que irá assistir, evitando possíveis
decepções. Desse modo, o gênero pode ajudar a orientar as escolhas artísticas de diretores
e roteiristas na criação de suas obras, seguindo os clichês dos gêneros ou subvertendo-os.
Depois do final do século XVIII, a classificação em gêneros deixou de ser objetiva, isto é, a
partir do exame dos objetos expostos e hoje é de ordem subjetiva, mas quase sempre para
atender interesses mercantis. Daí muitos filmes poderem ser classificados em diversos
gêneros simultaneamente, conforme o interesse dos produtores e com o argumento de que
essa classificação é inócua, pois o juízo estético é subjetivo, depende de quem o vê, mas que
ao fundo dirige o observador para a venda de um produto industrial específico, um gênero
específico, dentro da geleia geral que se configura o mundo das mercadorias. Assim, tanto
o cinema de animação como o cinema de filmagem ao vivo podem ser realizados dentro
de vários gêneros cinematográficos como o western, a comédia, o drama, o filme noir, o
Thriller e etc. No entanto, como diz Bendazzi, isto não tornariam o cinema de filmagem ao
vivo e o cinema de animação em macro gêneros cinematográficos, mas sim em maneiras
distintas de se fazer cinema.
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Figura03: Set de filmagem de Anomalisa (2015) de Charlie Kaufman.

A despeito disso, o descuido para classificar as obras animadas é recorrente. Charlie
Kaufman, respeitado roteirista no meio hollywoodiano, ao debutar na direção de longas
com o filme Anomalisa (2015), deparou-se com a segregação imposta ao seu primeiro filme
como diretor em relação aos outros longas que trabalhou como roteirista, pela obra ser uma
animação em stopmotion (ver figura03). Kaufman reclamou por Anomalisa ser nomeada ao
Oscar de animação e não indicada a premiações junto ao restante da produção de filmes de

226

ação ao vivo de Hollywood.
“Não me parece que a animação é levada a sério como uma forma. Eu quero dizer, é
estranho para nós como o filme Anomalisa é classificado: animação. Nós fizemos um
filme, acontece que ele é animado, mas é um filme. Não tem nada em comum com
os outros filmes na categoria de animação dos prêmios da Academia. Eu quero dizer,
tem certamente menos em comum com esses filmes que com filmes de ação ao vivo.
É um preconceito estranho, eu acho”(Amidi, 2016).9

De fato, os filmes vencedores do Oscar de melhor longa-metragem de animação,
são quase totalmente filmes de entretenimento familiar produzidos pela Pixar ou Disney, o
prêmio não contempla toda a universalidade do meio expressivo da animação. Aliás, o termo
“animação”, isolado de “desenho”, começou a ser usado com a função de designar um tipo
de produção cinematográfica nos anos 50, justamente para descolar a animação da noção
de desenho animado de Walt Disney, ampliando o seu significado. Subsequentemente, nos
anos 60, se realizou o primeiro festival internacional de cinema de animação do mundo, o
Festival Internacional du Film d’animation, em Annecy, este movimento abriu espaço para

9

Tradução minha.
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que em 1962, surgisse a ASIFA, Associação Internacional do Filme de Animação.10 A ASIFA,
em seu estatuto define a animação da seguinte forma:
Enquanto o cinema de ação ao vivo prossegue no sentido de uma análise mecânica,
através da fotografia, de acontecimentos semelhantes aos que serão apresentados
na tela, o cinema de animação cria os acontecimentos utilizando procedimentos
diferentes daqueles utilizados durante o registro automático. Em filmes de animação,
os acontecimentos ocorrem pela primeira vez na tela (Bendazzi, 2004, p. 3).11

Essa forma de pensar a animação, permite a ampliação da noção de animação como
a criação de imagens em movimento, através da manipulação de todas as variadas técnicas,
além dos métodos de ação ao vivo, incluídos os meios digitais e as técnicas de computação
gráfica.
Figura04: Incrível Hulk gerado em CGI - 3D, contracena com o ator Tim Roth no filme de
2008.

227

Hoje as grandes produções cinematográficas, os chamados filmes de ação ao vivo,
cada vez mais aplicam em sua produção a animação digital. Seja a animação como um pano
de fundo para a atuação dos atores: simples movimentos de câmera, construção de cenários
virtuais, animação de efeitos especiais, retoques ou correções de fotogramas ou animação
de figurantes. Mas também utilizam a animação em pé de igualdade às performances dos
atores, personagens animados contracenam juntamente com atores (ver figura04). Como
diz Machado:

10
Podemos aqui fazer uma associação entre o surgimento do Anima Mundi (Festival Internacional de
animação do Brasil) em 1993 e a ABCA (Associação Brasileira de Cinema de animação) em2003. Primeiramente
o festival servindo como um catalisador dos profissionais do campo da animação no Brasil e em seguida
possibilitando sua organização dentro de uma associação, criando instâncias de legitimação do campo da
animação no país.
11
Tradução minha.
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“Cada plano é agora um híbrido, em que já não se pode mais determinar a natureza
de cada um de seus elementos constitutivos, tamanha é a mistura, a sobreposição,
o empilhamento de procedimentos diversos, sejam eles antigos ou modernos,
sofisticados ou elementares, tecnológicos ou artesanais”(Machado, 2008, p. 69/70).

No passado, as técnicas analógicas eram rígidas em sua conformação, as
possibilidades de misturar técnicas diferentes em uma mesma cena ou filme eram bem mais
limitadas e apresentavam grandes desafios técnicos em sua realização. Elementos animados
como os monstros em stopmotion de Ray Harryhausen ou o desenho animado em Uma
cilada para Roger Rabbit (1988), animado por Richard Willians, mesmo misturadas em
um mesmo plano com imagens capturadas em ação ao vivo, ainda eram percebidas como
imagens de naturezas distintas, isto é “animado” e aquilo é “real” (ver figura05).
Figura05: Bonecos em stopmotion de Ray Harryhausen contracenam com o ator Todd
Armstrong em Jasão e os Argonautas (1963).
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Pensamos, que no cenário de hoje, com a onipresença da CGI (Computer Graphic
Imagery), fazer distinções entre o cinema de filmagem ao vivo e o cinema de animação seja
algo anacrônico. Para o campo da animação isto talvez não chegue a ser um problema, pois
a animação é definida, como vimos, com base no movimento, ou melhor, na construção
do movimento quadro a quadro. Porém para o cinema de filmagem ao vivo, que tem uma
tradição mais ligada à questão do realismo fotográfico, à captura de movimentos na natureza,
configura-se um problema. O “Isto foi” de Barthes, não é mais o suficiente para uma definição
do cinema de filmagem ao vivo ou fotográfico como algo à parte da animação, pois todas
as imagens são factíveis de manipulação quadro a quadro. O predomínio da animação na
produção cinematográfica contemporânea, segundo alguns estudiosos como Lev Manovich
já está efetivada:
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“O cinema não pode mais ser claramente diferenciado da animação e cinema digital
se torna definido como um caso particular de animação que usa filmagem de atuação
real como um dos seus muito elementos”(Manovich apud., Levin, 2006, p.206).

Assim, parece que a permeabilidade e hibridação entre os meios e suportes de
produção possibilitados pela adoção das novas tecnologias digitais, aflorada na última década
do século XX e ainda em crescimento, nos faz, em pleno século XXI, voltar os olhos para o
passado, fazendo uma analogia do advento das imagens digitais à era pré-cinematográfica,
onde a instalação cinema ainda não havia sido solidificada e formatada pela indústria do
cinema e a “ditadura” do real ainda não havia sido decretada pelas teorias dominantes do
cinema moderno.12 “O cinema nasce da animação, renega-a e, finalmente, um século após
seu nascimento como meio, se torna um subconjunto dela” (Levin, 2006, p.206/07).
Estamos discutindo o emprego hegemônico das técnicas digitais na produção
industrial de imagens em movimento e a hibridação das mesmas, que trazem um relativo
alento ao campo da animação, e nos parece corrigir uma injustiça histórica frente ao cinema
de ação ao vivo, pelo menos teoricamente. No entanto, pode ser que este seja um panorama
momentâneo ou digamos, uma “vitória de Pirro”. Segundo, John Whitney, animador
experimental e pioneiro da computação gráfica: “O futuro da animação não é animação”
(Whitney apud., Russet e Starr, 1988, p. 30).
A rápida sucessão de mudanças estruturais e tecnológicas em curso confrontam
saberes e técnicas sedimentados ao longo desses últimos 100 anos no campo da animação.
Hoje nos parece que muitas convenções técnicas e formais tendem a perder relevância ou
parecem se romper, frente a permeabilidade dos meios. Se animação é a construção da ilusão
de um movimento sem existência prévia, estabelecido na manipulação quadro a quadro,
onde o intervalo invisível entre os quadros, definido por duas imagens estáticas é a raiz
da ilusão do movimento13, como poderemos definir trabalhos ditos animados, que usam
movimentos capturados da natureza em tempo real, em sua gênese? O que essa hibridização
entre o movimento construído quadro a quadro e o capturado automaticamente pode causar
a animação do século XXI? Será que poderíamos forjar um novo termo para explicar essas

12
Roland Barthes, André Bazin, Siegfried Kracauer entre outros.
13
Seguindo a definição de animação formulada pelo animador experimental canadense Norman
MacLaren: O que acontece entre cada fotograma é muito mais importante que o que existe em cada um deles. A
animação é, portanto, a arte de manipular os interstícios invisíveis que jazem entre os quadros. (McLarenapud.,
Graça, 2006, p. 190).
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novas formas de produção14, ou estamos assistindo ao fim das práticas específicas e das
técnicas profissionais que definiam todas as mídias como a conhecíamos na era analógica ou
a poucos anos atrás?
Recentemente o seriado de animação para a televisão, Os Simpsons levou ao ar
um episódio com trechos animados ao vivo. O personagem de Homer (dublado por Dan
Castellaneta) respondia ao vivo, perguntas dos telespectadores. Além da animação das
bocas, a sincronia labial, o personagem movia o rosto, os braços, as mãos, os olhos, tudo em
tempo real, interagindo com a pessoa que estivesse ao telefone. O trecho de 3 minutos foi
realizado com a ajuda de um software, através da leitura dos movimentos labiais do dublador
via webcam e de um teclado onde animações pré-produzidas poderiam ser acionadas (ver
figura06).
Figura06: Teclado usado na animação em tempo real de Homer Simpson (2016).
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Assistindo ao trecho ao vivo do episódio não era possível distinguir o que foi animado
previamente, do que foi capturado ao vivo. Não podemos mais distinguir se temos animação
ou temos uma manipulação de bonecos, onde a ação do títere é em tempo real.

14
Em 2009 Robert Russet publica o livro Hyperanimation, Digital images and virtual worlds, onde
ele trata da “hiperanimação”, uma nova categoria de animação digital, que vai além dos modos de exibição
tradicionais e alcança os campos de realidade virtual, simulações, performances e experimentação artística.
Nesse novo contexto ele afirma que a animação digital ampliou os limites da animação tradicional e criou um
novo tipo de linguagem (sic.), redefinindo os princípios fundamentais da animação. (RUSSET, 2009, p.9)
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Podemos remontar a origem do processamento digital de movimentos registrados
automaticamente e diretamente aplicados à animação a técnica de rotoscopia e por seguinte
ao motion capture e aos controles usados em jogos eletrônicos (gaming engines) que
permitiram a animação em tempo real de Homer.
A rotoscopia é muito antiga, o Fleischer Studios a criaram e a usavam com maestria
(BUCCINI, 2017, p. 25 apud. CAVALIER, 2011), Disney também a usava com frequência,
as princesas Branca de neve e Bela Adormecida foram animadas com o uso da rotoscopia
e é evidente as diferenças de estilo de movimento entre a animação dos personagens
rotoscopiados e os animados na técnica clássica nos mesmos filmes.
A rotoscopia consiste no uso de imagens de filmagem de ação ao vivo como base
para a animação quadro a quadro. O animador decalca o desenho do personagem usando o
fotograma da ação ao vivo como base. Cada pose desenhada corresponde a um fotograma
da filmagem. A rotoscopia não é propriamente a criação de um movimento, mas sim uma
manipulação de um movimento previamente registrado, por isso essa técnica sempre foi
controversa entre os profissionais de animação. O próprio Disney escondia do público o uso
da rotoscopia em seus filmes:
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Quero isso definitivamente fora, porque o público pode ter uma impressão errada,
[...]A única coisa que poderíamos dizer é que usamos modelos ao vivo com propósito
de estudar o movimento etc., mas não que fotografamos ação ao vivo e copiamos
nossos desenhos dela (GABLER, 2009, p.307).

No entanto, mesmo usando a base “real” da fotografia15do movimento, se pode
manipular os quadros, alterando sua velocidade, copiando os fotogramas de um em um, de
dois em dois, ou de três em três. Também usando o movimento rotoscopiado como base, é
possível transferir movimentos registrados nas fotografias para personagens bem diferentes
dos modelos fotografados, como por exemplo: hipopótamos no lugar de bailarinas. Ou ainda
adicionar texturas, formas e movimentos estranhos ao modelo fotografado, indo além de
realidade. Recurso utilizado com frequência como uma maneira de representar sentimentos
dos personagens, ou imagens mentais, ou de ordem sobrenatural.
No filme Waking Life (2001), dirigido por Richard Linklater, o diretor filmou todas
as cenas e performances dos atores, posteriormente este material foi retrabalhado por uma
equipe de 30 animadores. Cada quadro da filmagem original foi retrabalhado em diferentes

15
O termo real entre aspas está sendo empregado para ressaltar nossa preocupação em lembrar ao leitor
que a fotografia não é igual à realidade, mas uma arbitrária forma de representação da mesma.
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estilos de desenho e pintura digital, conferindo ao filme um ar onírico, onde nunca se sabe
se os personagens estão dentro ou fora da realidade (ver figura07).
Figura07: Fotograma de Walking Life (2001) de Richard Linklater.

Em Valsa com Bashir, um filme de baixo orçamento e equipe reduzida, o diretor
Ari Folman empregou estratégia semelhante. Usou uma câmera de vídeo na gravação das
entrevistas com os veteranos de guerra e na encenação de batalhas em estúdio. Os vídeos
foram usados na confecção do Animatic16, posteriormente o diretor de arte desenhou
todos os quadros chave da animação usando as imagens de vídeo como referência e 232
então os animadores animaram baseados nos quadros chave e não nos vídeos produzidos
originalmente. O realismo alcançado no design dos rostos e corpos dos personagens, foi
conseguido com a divisão desses elementos em seções e subseções animáveis (ver figura08).
Mas as partes inferiores dos corpos dos personagens ou movimentos mais complexos de
braços e pernas eram trabalhados quadro a quadro como na animação clássica.
Figura08: Seções do rosto de um dos personagens de Valsa com Bashir (2008).

16
Storyboard animado, o rascunho dos filmes de animação, onde o filme é pré-editado e as imagens já
são sincronizadas com a banda sonora.
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A boa rotoscopia não é uma cópia fiel do movimento “real”, mas sua reconstrução
condicionada arbitrariamente pelas convenções estilísticas comuns aos desenhos animados17,
como comprimir e esticar formas, movimentação de elementos secundários acompanhando
o movimento principal e etc. Assim a simples cópia é tida pelos pares da animação como
uma trapaça, uma maneira preguiçosa de se animar e com resultados mais “duros” do que a
técnica clássica de animação. Como podemos ver nas palavras de Yoni Godman, diretor de
animação de Valsa com Bashir:
Quando você cria animação do nada, você inventa o movimento. Você usa a referência
para conseguir o movimento certo, mas existe algo meio humilhante quando você faz
uma animação e as pessoas lhe dizem: Oh, você usou rotoscopia! Nada de rotoscopia
neste filme! Nada mesmo! (Soldados, 2009).

O uso ou não de rotoscopia na animação de Valsa com Bashir é questionável, isto
é, é discutido entre os pares. No entanto Godman não cosegue se desvencilhar dos mesmos
medos que acompanharam Disney, no uso da rotoscopia. Mas, o interessante aqui é perceber
que mesmo envolvido em uma produção baseada na imagem digital para ser realizada,
o animador tente desvincular sua técnica dos dispositivos tecnológicos que ele mesmo
utilizou. A tecnologia é vista como uma ameaça à arte ou sua negação, a ideia de articidade
ou artificação é muito ligada a dimensão manual que marca, que assina, que imprime um
estilo. Os dispositivos técnicos se inserem entre o homem e o mundo e a adoção sobreposta
dessas máquinas de produção de imagens substituem a habilidade pessoal do animador de
perceber o movimento e posteriormente construí-lo.
Métodos de animação feita à mão tendem a promover qualidades de movimento
que carregam sensações, enquanto uma abordagem mais mecanizada da animação
reflete as qualidades da máquina que a fez (Graça, 2006, p. 96).

A despeito dessas impressões, não existe relação direta entre a evolução do maquínico
(história das tecnologias) e a regressão estética ou articidade. (Dubois, 2004,p.33).
Outra técnica de captura automática de movimento que invade a prática de
animação é o motion capture (captura de movimento). Tão controverso quanto a rotoscopia
e desenvolvido com o mesmo objetivo, o motion capture pretende transportar movimentos
reais de corpos (atores ou animais) para personagens animados digitalmente. A técnica
17
Os doze princípios da animação são conhecidos pela seguinte terminologia: 1. Squash and stretch
(comprimir e esticar); 2. Antecipation (antecipação); 3. Staging (encenação); 4. Straight ahead and pose
to pose (animação direta e posição chave); 5. Follow through and overlapping action (continuidade e
sobreposição da ação); 6. Slow in and slow out (aceleração e desaceleração); 7. Arcs (movimento em arco);
8. Secondary action (ação secundária); 9. Timing (temporização); 10. Exaggeration (exageração); 11. Solid
Drawing (desenho volumétrico); 12. Appeal (apelo).
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consiste na aplicação de sensores na superfície dos corpos dos atores em pontos específicos.
Esses sensores leem e registram sua posição no tempo e no espaço, depois estes dados são
transportados para o esqueleto virtual de um personagem construído virtualmente em 3D, o
motion capture seria uma versão tridimensionalizada da rotoscopia. Assim o modelo gerado
em 3D do Hulk, pode ter as mesmas expressões do ator que interpreta David Banner, seu
alter ego. Ou se mover conforme a atuação de dublês especializados em filmes de ação e
lutas marciais.
O animador francês Bastien Dubois18, formado na Supinfocom, uma das mais
importantes escolas de animação da França, voltada para as novas tecnologias e computação
gráfica. Realizou um curta, uma espécie de road-movie, sobre suas experiências como
mochileiro em Madagascar. Madagascar, Diário de Viagens (2010), mistura técnicas
digitais de animação em 2D e 3D, transformando seu caderno de viagens, repleto de
desenhos recortes de papel e aquarelas em um curta metragem de imagens deslumbrantes,
com movimentos de câmera ousados e uma tridimensionalidade impressionantes. O curta
foi premiado em Annecy e Ottawa19 e nomeado ao Oscar.
O curta tem uma aparência bastante convincente de desenho a mão, fato que leva ao
questionamento de se saber por qual razão fazê-lo em computador. Bastien não se mostra
constrangido com o usa da tecnologia como seu colega Yoni Godman de Valsa com Bashir
ou Walt Disney, e afirma ao ser questionado: “Você pode comer sua refeição sem um garfo e
uma faca? Claro que pode, mas não seria tão bom quanto” (Vollenbroek, 2016). Para Bastien
o computador é apenas uma ferramenta que o capacitou a realizar tomadas cinematográficas
ousadas, que não poderiam ser realizadas à mão, é muito pragmático nas escolhas das suas
técnicas de trabalho e não reluta em sistematizá-las. Contudo e, aqui reside um problema
importante, é claro que o sabor da refeição não muda. Caso isso ocorresse, não poderíamos
comer sushi utilizando garfo e faca.
Bastien desenvolveu uma técnica de mapeamento de superfícies e motion capture na
produção de uma minissérie baseada em Madagascar, Diário de Viagens. A série Retratos
de Viagem (2012) pretendia apresentar outros países além da ilha africana, no formato
diário de viagens, porém devido ao cronograma e orçamento reduzido de produção, não
era conveniente mandar equipes para filmar todos esses diferentes e longínquos lugares.
Bastien optou por realizar entrevistas com imigrantes residentes em Paris, e imagens de
arquivo, mostrando ao público um pouco das características exóticas desses países. Todas
18
19

Não confundir com Philippe Dubois já citado nesse texto.
Dois dos principais festivais internacionais de animação.
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as imagens capturadas em vídeo digital foram mapeadas e posteriormente texturizadas
como aquarelas e desenhos feitos à mão, imitando um diário de viagens.
O motion capture necessita de um aparato sofisticado e muito trabalho especializado
no ajuste da animação ao personagem e na fixação dos sensores nos modelos (ver figura09).
O animador também aplica as convenções de movimento no personagem virtual, mesmo que
sejam apenas pequenas variações de achatamentos e esticamentos de massas ou exagerando
em alguma antecipação de movimento, sempre procurando dar a impressão de realidade.
No caso do trecho animado ao vivo de Os Simpsons essa transposição do movimento é feita
em tempo real. Não são necessários ajustes ou colocação de sensores no dublador ou ator. A
Webcam lê os movimentos labiais e os transferem ao personagem quase que imediatamente.
E o mesmo poderia ser realizado nas movimentações do corpo do personagem. Tanto a
rotoscopia quanto o motion capture e essa nova técnica usada no Os Simpsons pretende
substituir mecanicamente no caso da rotoscopia ou digitalmente no caso das outras duas, a
habilidade do profissional da animação em apreender os movimentos usando seus próprios
sentidos, automatizando o processo.
Figura09: Processo de mapeamento e texturização de faces em Retratos de Viagem (2012).

Voltamos aqui ao problema da atrofia do homem nas artes maquínicas ou da
hipertrofia da máquina na relação entre o animador e o real. Segundo Dubois, é provavelmente
por isto que a maior parte das imagens de síntese, apesar de poder inventar figuras visuais
totalmente novas, esforça-se ao contrário em reproduzir imagens e técnicas já disponíveis,
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apenas para nos persuadir de que podemos fazer com um computador, tão bem quanto uma
imagem tradicional (Dubois, 2004, p.53/54).
Queremos discutir aqui as mudanças das convenções técnicas surgidas com
a hibridação dos meios e saber se essa tendência expande o conceito de animação como
dominante dentro das artes cinemáticas ou ao contrário, decreta seu desaparecimento.
Mas afinal, no que corresponde à animação em sua definição, o que é mais importante? A
aparência da obra finalizada ou os processos tecnológicos utilizados em sua produção?
Talvez, em um futuro não muito distante, não seja necessário ao profissional da
animação o conhecimento e a habilidade em dividir e construir um movimento pose a pose,
ou quadro a quadro. Da mesma forma que dos anos 30 até os dias de hoje, a adoção dos
12 princípios como parâmetro de avaliação de uma boa animação vem caindo em desuso,
percebemos uma economia de movimento nos personagens animados. Hoje a grande maioria
das obras realizadas se sustentam em apenas três parâmetros: antecipação, comprimir
e esticar e continuidade e sobreposição da ação na função de sustentar a vitalidade, a
credibilidade e a caracterização básicas dos estilos de animação (Bishko, 2007, p.32). Talvez
o animador virá a ser apenas um organizador e criador de marionetes virtuais (ver figura10).
Figura10: Cartum de autoria de Chuck Jones animador, diretor, produtor e
roteirista famoso pelo seu trabalho na Warner Bros., ironizando as modernas
técnicas de animação cut-out digital frente ao clássico quadro-a-quadro.
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O campo do cinema de animação é constituído de procedimentos, técnicas e saberes
coletivos em constante evolução. Compreendemos que a conformação das convenções, modos
e sistemas de produção adotados pelo conjunto de profissionais e técnicos que constituem o
campo da animação ou de qualquer outra forma de arte, depende mais do modo de produção
em que está inserido e da sociedade em que ele vive do que de características especiais e
individuais ou “sobre-humanas” do artista.Tal como afirmou Marx: “Não é a consciência
dos homens que determina seu ser; é seu ser social que, inversamente, determina sua
consciência” (MARX, 2013, p.35).
Howard S. Becker acreditava que as obras de arte resultam das atividades
cooperativas e das trocas entre os participantes, naquilo que ele entendia como: “mundos
da arte”. Para Becker (2010) o importante na análise da obra de arte não é fazer um juízo
estético delas, mas sim entender as redes cooperativas que geraram a obra de arte. Em seu
trabalho é muito importante a noção de “convenção”, algo que é compartilhado por todos
que fazem e consomem arte, enfim, trata-se de um arbitrário cultural.
Quando os artistas não conseguem cooperar como anteriormente, e não podem
produzir as obras como faziam habitualmente, percebem uma mudança no seu “mundo” da
arte. Se essas mudanças se consolidam, modificam as redes de cooperação e as convenções
usadas pelos artistas. Essas revoluções não mudam todos os modos de atividades cooperativas
mediadas por convenções, pois se assim o fossem, não seriam revoluções, mas sim a formação
de um “mundo” da arte completamente novo.
Assim, se a evolução das técnicas digitais, apontarem para a descontinuidade do
uso da construção quadro a quadro dos movimentos animados e esta técnica deixar de ser
eficiente dentro dos sistemas de produção de animação, elas poderão ser relegadas a ser uma
curiosidade ou excentricidade de poucos animadores autorais.
No caso específico das novas tecnologias empregadas para a animação verificamos
que elas não modificaram o resultado ou a estética da reprodução verossímil do movimento
que é hegemônica na Idade Moderna, isto é, não afetaram essa busca pela verossimilhança
com a movimentação dos corpos, elas alteraram profundamente as relações sociais entre
os trabalhadores da animação, portanto os saberes e técnicas necessários para se produzir
animação, o trabalho, estão sujeitos a estas constantes transformações, mas não propriamente
no produto, mas no grupo social que produz a animação e parece que continuará a ser desse
modo.
Os “mundos” da arte vivem transformações sociais sucessivas, por vezes graduais,
por outras repentinas. As ideias são importantes, mas o papel das organizações sociais é
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decisivo para que essas mudanças sejam institucionalizadas atraindo público e novos
discípulos, mobilizando pessoas em número suficiente para cooperar e produzir perpetuando
ou mantendo esse ou aquele gênero artístico. Quando uma inovação dá origem a uma rede de
cooperação de grande alcance é preciso persuadir outros membros do “mundo” da arte que
o que é produzido por esse novo arranjo tecnológico e por esse novo conjunto de convenções
é arte, para assim poder usufruir de todos os privilégios associados a este estatuto (Becker,
2010, p. 249).
Devido a nossa formação e histórico de atuação dentro do Campo da Animação
Cinematográfica, tendemos a valorizar práticas mais ligadas à produção autoral e técnicas
mais artesanais de animação, em contraste com a animação industrial e novas tecnologias.
Temos uma posição mais conservadora para analisar isso que é a animação e para nós, a
construção quadro a quadro de um movimento, é fundamental na definição da prática da
animação. No entanto a importância das nossas considerações ou preferências e de outros
teóricos do cinema e da animação tem importância relativa.“A animação é tudo que as pessoas
têm chamado de animação nos diferentes períodos históricos” (Bendazzi, 2004). Então a
definição do que é animação, ou do que será animação; se todas as imagens em movimento
se tornarão animação, ou se animação deixará de ser animação, depende muito mais do que
as pessoas em conjunto decidirem como tal e de que essa decisão seja institucionalizada.
Refere-se, portanto, muito mais às atitudes, práticas e convenções mantidas socialmente ao
logo do tempo pelos profissionais especializados, estudiosos e apreciadores de animação, do
que somente da teoria ou de preferências pessoais.
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A REPRESENTAÇÃO JAPONESA DA MULHER ITALIANA DURANTE
O PERÍODO ENTRE GUERRAS NO FILME PORCO ROSSO.
Viktor Danko Perkusich Novaes1
RESUMO: Este artigo se fará a respeito da representação da mulher italiana no ponto de
vista japonês no filme Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992) do diretor Hayao
Miyazaki, tendo em vista o período histórico que o filme se propõe a retratar, o período entre
guerras na Itália, a já conhecida característica do diretor de ter em seus filmes personagens
femininas e suas opiniões políticas retratadas no filme. Para tal devemos primeiramente
compreender os aspectos sociais e políticos da Itália no período entre guerras, para que
somente então possamos compreender as decisões tomadas por Miyazaki despeito da
retratação da mulher italiana no filme no filme, colocando em destaque as personagens Fio
Piccolo e Madame Gina.
PALAVRAS CHAVE: Comunicação. Cinema. Japão. Itália. Fascismo.

INTRODUÇÃO
Na Itália, durante o período entre as duas guerras mundiais, com um fundo de
recessão económica e de ascensão do fascismo, Marco, o ex-piloto da Força Aérea Italiana, se 241
transforma em um porco e se torna um caçador de recompensas. A bordo de seu hidroavião
vermelho, ele precisa escapar da polícia secreta italiana, que o considera um traidor.
O diretor Miyazaki sempre deixou muito claro em seus filmes determinadas
caraterísticas e temas, o respeito ao meio ambiente e temas fantásticos são exemplos, no
entanto, em Porco Rosso (1992) é sua postura política que fica mais evidente.
Apesar de sua transformação em porco nem o próprio Marco nem as pessoas ao
seu redor parecem se importar muito com o fato, essa questão não é esclarecida durante o
filme, esta característica do personagem é uma representação gráfica da sua opinião como
personagem e da opinião do diretor.
Para que possamos compreender a escolhas do diretor em retratar as mulheres
italianas, devemos ter em mente algumas características únicas apresentadas no filme. A
figuro do protagonista como porco, uma criatura conhecida pela impureza atribuída a sua
figura e o posicionamento político politico inserido neste, a situação econômica da Itália
no período entre guerras e os motivos da ascensão do governo fascista, além das duas
personagens secundárias mais evidentes, Fio Piccolo e Madame Gina.

1
Mestrando matriculado no curso de pós-graduação strictu sensu – mestrado e doutorado em
comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.
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A partir destes poderemos compreender as decisões tomadas pelo diretor a respeito
das mulheres e se tais representações são de fato estas representações são corretas baseadas
no período histórico onde o filme se passa.
A FIGURA DO PORCO COMO METÁFORA POLÍTICA
A figura do porco como sendo negativa é encontrada em diversas fontes, de fato, a
impureza é característica atribuída ao porco em diversas culturas, por exemplo, nas Leis de
Moisés, Deus proibiu os israelitas de comerem carne de porco, estes deveriam ter uma dieta
muito particular, que refletia suas crenças, fazer distinção entre comida “pura” e “impura”
era uma maneira de lembrar o povo israelita a respeito de suas crenças e como se manter
no caminho correto. “E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não
rumina; considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais nem tocarão em
seus cadáveres; considerem-nos impuros. ” (A Bíblia, Levítico 11:7,8)
No livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos (1945), novamente temos a
figura do porco como uma representação negativa, neste caso estes são os grandes nomes
da revolução russa, Lenin, Trotsk e Stalin. No livro temos a representação destes animais 242
como sendo os líderes da revolução que ocorre na fazendo, matando seu dono humano e se
tornando os novos líderes do local, de fato, diversos animais são alegorias a classes sociais,
o cavalo representa a classe trabalhadora, os cães o exército vermelho e as velhas a massa
ignóbil que segue cegamente seus líderes.
Neste caso o porco Bola-de-Neve, seduzido pelo poder, mata seu semelhante, o porco
Napoleão, e extermina a classe trabalhadora, quando este vende o cavalo para o açougue,
o porco é a representação corrupta de um partido autoritário inserido num livro satírico a
despeito da forma de governo fascista. “Os animais tentam criar uma sociedade utópica,
porém Napoleão, seduzido pelo poder, afasta Bola-de-Neve e estabelece uma ditadura tão
corrupta quanto a sociedade de humanos.” (História Viva, 2003, p.13).
Até mesmo na sociedade japonesa temos o burakumin (povo da aldeia), estes eram
a casta mais baixa daquela sociedade, são pessoas discriminadas desde tempos medievais
devido os trabalhos que realizavam.
Segundo a tradição xintoísta, trabalhos que se tem contato com animais de sangue
quente ou cadáveres são considerados impuros, novamente temos a figura do porco inserida
num contexto de impureza e discriminação, as pessoas inseridas no ambiente do abatedouro,
por exemplo, são aquelas que são contaminadas pela atividade que realizam.
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No entanto no caso do filme, Miyazaki propõe que até o personagem Marco considera
que se tornar um porco é uma melhor opção do que se tornar um fascista, de fato, durante
o filme Marco afirma: “Eu prefiro ser um porco do que um fascista”, esta fala diz muito a
respeito do diretor, este considera que se tornar um porco é mais digno do que se sujeitar a
uma forma de governo radical e autoritária, que muitas vezes utiliza de violência para conter
possíveis ameaças.
Não é de se espantar que o diretor coloque Marco na posição de um anti-herói, este
é um fora da lei por não se encaixar nos padrões sociais, no entanto se recusa a matar seus
oponentes durante o filme, mostrando que sua posição é de desobediência.
Acredito que esta seja a posição do diretor a respeito de como encarar esta forma de
governo, mais do que isso a ideia de representar Marco como um porco vai além da questão
política, para ele é uma questão a respeito da própria sociedade e como esta se comporta.
Os porcos são criaturas que podem ser amadas, mas nunca são respeitadas. Eles são
sinônimo de ganância, obesidade, devassidão. A palavra “porco” em si é usado como
um insulto. Eu não sou um agnóstico ou qualquer coisa, mas eu não gosto de uma
sociedade que desfila sua justiça. A justiça dos EUA, a justiça do Islã, a justiça de
China, a justiça deste ou daquele grupo étnico, a justiça de Greenpeace, a justiça do
empresário. Todos eles afirmam ser justos, mas todos eles tentam coagir os outros a
cumprir os seus próprios padrões. Eles restringem os outros através de um enorme
poder militar, poder econômico, poder político ou opiniões públicas. Eu próprio tenho
uma série de coisas que eu acredito que estão certos. E algumas coisas me deixam
zangado. Na verdade, eu sou uma pessoa que fica com raiva muito mais facilmente
do que a maioria das pessoas, mas eu sempre tento começar a partir da suposição de
que os seres humanos são tolos. Estou enojado com a noção de que o homem é o ser
supremo, escolhido por Deus. Mas eu acredito que há coisas neste mundo que são
lindas, que são importantes, que valem a pena lutar. Eu fiz o herói um porco porque
era o que melhor se adequava a esses sentimentos meus. (CAVALLARO, 2006 p. 97,
Tradução livre)2

Outro motivo pelo qual o diretor escolheu o porco como a figura central é devido a
uma característica de design, segundo ele é muito mais fácil desenhar um porco do que que
qualquer outro animal, pois este possui muito em comum com seres humanos.
2
“Pigs are creatures which might be loved, but they are never respected. They’re synonymous with
greed, obesity, debauchery. The word “pig” itself is used as an insult. I’m not an agnostic or anything, but I
don’t like a society that parades its righteousness. The righteousness of the U.S., the righteousness of Islam,
the righteousness of China, the righteousness of this or that ethnic group, the righteousness of Greenpeace,
the righteousness of the entrepreneur.... They all claim to be righteous, but they all try to coerce others into
complying with their own standards. They restrain others through huge military power, economic power,
political power or public opinions. I myself have a number of things I believe are right. And some things make
me angry. Actually, I’m a person who gets angry a lot more easily than most people, but I always try to start
from teh assumption that human beings are foolish. I’m disgusted by the notion that man is the ultimate being,
chosen by God. But I believe there are things in this world that are beautiful, that are important, that are worth
striving for. I made the hero a pig because that was what best suited these feelings of mine.”
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Mas apesar do diretor basear seus trabalhos em relação ao que acha visualmente
mais aprazível, há um claro posicionamento a respeito da maneira como os seres humanos
tratam os animais e a natureza, essa ideia já foi trabalhada em outros filmes do diretor, como
por exemplo: Princesa Mononoke 1997 e Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar 2008.
Isso é porque eles são muito mais fáceis de desenhar do que camelos ou girafas
(risos). Eu acho que eles se encaixam muito bem com o que eu queria dizer. O
comportamento dos porcos é muito semelhante ao comportamento humano. Eu
realmente gosto de porcos no coração, por suas forças, bem como suas fraquezas.
Nós olhamos como porcos, com nossos barrigas redondos. Eles estão perto de nós.
(MES, 2002, p. 01. Tradução livre.)3

É interessante notar que há uma discussão a respeito de se o Japão possuiu uma
forma de governo fascista ou não, pois haviam certas características que diferenciavam a
forma de governo japonês de uma forma de governo fascista.
Em geral, a denominação adotada para o regime japonês é dada por analogia ao
Fascismo no Ocidente e é atribuída acima de tudo à paridade temporal e de condução
dos fatos frente ao Estado Moderno e ao processo de modernização econômico-social.
A modernização do aparato estatal de 1868, também conhecida como Restauração
Meiji, permitiu a conservação das relações tradicionais da sociedade principalmente
nas relações camponesas que conservam vestígios até os dias atuais. A crise de 1929
impeliu o fechamento dos mercados, impulsionando o imperialismo, configurando o
início da hegemonia japonesa na Ásia. (SAITO, 2011, p. 08)

As maiores diferenças mais óbvias entre o regime pré-guerra e os regimes italianos,
alemães, etc. são a ausência de um ditador carismático, o imperador não se caracteriza
exatamente como esta figura, mas sim mais como um descendente divino, o que pode ser
mais facilmente relacionado com a forma de governo monárquico.
Ausência de um partido único, devido a participação da população em diversas
associações cívicas e políticas, por exemplo o tonarigumi (associação de vizinhos).
A ausência da tomada de poder violenta, devido a uma transição gradual, e
determinadas políticas econômicas tomadas pelo partido.
Este fato é crucial para entender a decisão do diretor por retratar este período
histórico na Itália e não no Japão, apesar da clara crítica ao fascismo é possível inserir que
o diretor escolheu retrata-la pelo fato de que no Japão existiam características cruciais para
a diferenciação das duas formas de governo, as opiniões antibelicistas do diretor se mantem
apesar disso.
3
“That’s because they’re much easier to draw than camels or giraffes (laughs). I think they fit very well
with what I wanted to say. The behaviour of pigs is very similar to human behaviour. I really like pigs at heart,
for their strengths as well as their weaknesses. We look like pigs, with our round bellies. They’re close to us.”
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Marco não é o único personagem a estar fora do contexto, outros piratas que este
enfrenta durante o filme também são inimigos do governo, no entanto diferente de Marco
estes se encontram nessa posição de oposição ao governo não devido a uma ideologia, mas
sim devido a uma condição derivada dos conflitos da primeira guerra mundial.
FACISMO NA ITALIA
O fascismo é um fenômeno político que, apesar de não ter se restringindo somente
na Europa, foi lá que teve maior influência e que moldou as relações políticas mundiais do
século XX.
Na Itália ideais nacionalistas e expansionistas surgiram devido ao desenvolvimento
tardio da democracia e nas diferenças sociais causadas pela má distribuição dos polos de
economia, a região norte da Itália se tornava cada vez mais rica e devido as indústrias e
a migração de pessoas para essa região, a parte sul, por outro lado, se tornaria quase que
exclusivamente agraria. “O desequilíbrio na concentração de polos econômico, contribuindo
para constantes choques entre regiões mais pobres e mais ricas são presentes na península
itálica, promovendo dificuldades para a estabilidade do país. ” (CAZETTA, 2011, p. 25.)
Outro fator que contribuiu para o aumento das diferenças sociais foi a importação
de grãos vindos das Américas, novas técnicas desenvolvidas tanto para a produção quanto
para o transporte fizeram com que houvesse uma queda nos preços desse produto, devido
a isso o governo italiano tomou medidas de austeridade fiscal para que fossem mudadas
capitais do campo para áreas urbanas, no entanto, esta manobra num país já em crise,
aumentou a insatisfação de regiões rurais, devido as péssimas condições de vida e o aumento
do desemprego nas regiões urbanas, provenientes do êxodo rural.
Com a abertura da economia mundial e a aplicação de novas tecnologias de
transportes, os grãos baratos do Novo Mundo invadiram o mercado mundial. A queda
dramática dos preços agrícolas devastou muitas áreas rurais do Velho Mundo e levou
muitas regiões, da Escandinávia à Sicília, a uma situação próxima da fome [...]. A
produção de quase todos os bens agrícolas aumentou de forma significativa devido
às mudanças tecnológicas, mas os benefícios desses avanços não eram distribuídos
de forma proporcional. (FRIDEN, 2008, p. 23)

Esses fatores ligados a crise de 1890, crise esta que se estabelece devido a insatisfação
com os métodos econômicos liberais, foram fundamentais para a criação do Partido Socialista
em 1892 e em 1893 a formação dos Fasci sicilianos, estas duas organizações se deram devido
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ao desenvolvimento desordenado das industrias, isso fez com que os camponeses mais pobres
ganhassem voz perante ao governo e dessa forma puderam participar de ações públicas.
Formados pela parte oprimida do sistema capitalista, a tendência política à esquerda
aflorava nos fasci, organizados como forma de proteger os camponeses da fome e do
desemprego, através de laços de solidariedade mútua. (CAZETTA, 2011, p. 27)

Após esse período de conturbações a Itália finalmente obteve uma breve estabilidade
e desenvolvimento, chegando a ter aumento significativo nas produções industriais, outro
exemplo do avanço econômico da Itália foi o do Banco de Roma, que estava em crise desde
sua fundação em 1880, mas que em meados de 1900 adquiriu estabilidade.
No entanto estas conquistas foram interrompidas em 1914 pela primeira guerra
mundial. A empreitada militar e o expansionismo italiano foram fatores que propiciaram
ideais nacionais de conquistas, no entanto o custo da guerra minou as forças italianas, o
despreparo e as tenções internas foram fatores essenciais para levar a Itália para outra crise
após o termino da guerra, crise esta que levaria a ideais separatistas, aumento da inflação
no país e mais descontentamento da população rural, para que então seja finalmente
estabelecido um regime fascista.
A REPRESENTAÇÃO JAPONESA DA MULHER ITALIANA
O filme de Miyazaki retrata a volta de combatentes para a casa após o fim da
guerra, descontentes com as oportunidades apresentadas pelo governo estabelecido, notase no filme que o fascismo já está instaurado, alguns desses combatentes se voltam para a
pirataria, nesse contexto um objeto que é essencial para essa prática é o hidroavião, não
apenas utilizados pelos piratas, mas também por Marco que é um ex-militar agora, caçador
de recompensas.
Após a introdução do personagem temos um combate de Marco contra um piloto
americano chamado Donald Curtiss, durante o combate Marco tem seu hidroavião destruído
e vai até Milão para conserta-lo na oficina de um velho amigo o senhor Piccolo.
Temos um vislumbre de uma das consequências da guerra, na fábrica onde o avião
será reparado existem apenas trabalhadoras mulheres, jovens e idosas, este fato sendo
reforçado pela observação de Marco: “Não há um único homem”.
Toda a construção do avião é feita por mulheres, a explicação apresentada, é que
todos os homens que ali trabalhavam se foram em busca de outros empregos, devido à crise
econômica e a falta de trabalho na oficina. Neste caso especifico, vemos que o senhor Piccolo
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chamou as mulheres da família para ajudar o amigo, não apenas a parte braçal do trabalho
é feita por mulheres, mas o novo design o avião também tem a participação de uma mulher
Fio Piccolo, neta do senhor Piccolo, é a pessoa por trás do projeto, pode-se perceber que o
diretor se preocupou em dar uma ênfase maior para as mulheres não apenas como massa
trabalhadora, mas também como figuras que se sustentam a partir de suas habilidades
adquiridas com estudos.
Neste caso essa característica não foi uma maneira do diretor colocar em prática
suas já conhecidas personagens femininas fortes e independentes, foi apenas a retratação de
um fator histórico.
O vasto contingente de militares incapacitados de retornar aos seus antigos postos
de trabalho; a remodelação da sociedade, haja vista a maior atuação das mulheres e
das crianças no mercado, em postos de trabalho anteriormente restritos à mão-deobra masculina [...], acompanhada pela exigência por direitos iguais; bem como as
complicações surgidas em decorrência do pós-guerra, são os fatores que arrebatam
o Estado italiano para o imobilismo político, diante destas novas contingências.
(CAZZETA, 2011, p. 29)

Portanto, segundo Cazzeta, pode-se assumir que, a representação dessas mulheres
pelo diretor é correta. A inserção de mulheres e crianças no mercado de trabalho foi algo
que, além de contribuir para a formação do estado fascista na Itália, foi uma consequência
da guerra.
Mesmo discordando e sendo perseguido pelo governo vigente, Marco não tem
escolha a não ser utilizar os mecanismos que este lhe oferece. O ex-piloto tem seu avião
consertado por uma característica/consequência dessa forma de governo.
Retratar um personagem que se entende completamente fora desse sistema, mas
que acaba por utilizar mecanismos gerados pelo mesmo, seria essa uma incongruência do
diretor? Ou este não se preocupou com esse fato? Acredito que a utilização de mulheres nas
fábricas seja apenas o diretor utilizando as personagens femininas no lugar de personagens
masculinos por uma questão estética como já afirmou o mesmo:
Quando se compara um homem de ação e uma menina em ação, eu sinto
as meninas são mais galantes. Se um menino está andando com um longo
passo, eu não acho que qualquer coisa em particular, mas se uma garota está
andando galantemente, sinto-me “isso é legal.” Talvez seja porque eu sou um
homem, e as mulheres podem pensar que é legal quando vêem um jovem
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caminhando. [...] Mas depois de dez anos, eu fiquei cansado de dizer isso.
Eu só digor “porque eu gosto de mulheres.” Que tem mais realidade. (Kikan
Iichiko, 1996. Tradução livre.) 4

Durante todo o filme notamos que existem duas personagens femininas que se
destacam, estas são Fio Piccolo e Madame Gina, ambas são as personagens que possuem
maior aproximação com o protagonista. No entanto existem diferenças cruciais em cada
uma delas, não apenas em relação a suas características pessoais, mas em relação aos
temas apresentados no filme, diferenças estas que fazem com que mudem a maneira como
percebemos estas personagens e como estas se relacionam para com a obra como um todo.
FIO PICCOLO
Apesar de vermos uma representação correta de mulheres italianas pelo diretor
japonês, uma personagem acaba por cair em um estereótipo criado pelo próprio.
Fio Piccolo a cabeça pensante por trás do projeto do avião de Marco é a personagem
que sofre preconceito ao primeiro contato com o protagonista que, duvida que suas
capacidades pelo fato dessa ser mulher, neste caso Fio se apresenta como outras personagens 248
de diversos filmes do diretor, ela é a jovem mulher que não possui a necessidade de ser salva,
idealista, e que acaba por fazer a sua vontade prevalecer perante outros personagens.
No entanto não existe originalidade na construção dessa personagem, tão pouco
aprofundamento, outras tantas já foram apresentadas da mesma maneira por Miyazaki,
como por exemplo Kiki em Serviço de entrega kiki (1989), Ponyo em Ponyo: Uma Amizade
que Veio do Mar (2008) Sophie em O Castelo Animado (2004) etc.
Mais do que isso, por não ser protagonista do filme Fio acaba sendo menos explorada
do que essas personagens, sua função na narrativa é de troféu para a competição final entre
Curtiss e Marco, a personagem se torna “escada” para que possamos compreender ainda
mais o protagonista, como mostrado na cena antes da batalha.
A questão histórica representada no filme, a participação das mulheres em cargos
antes ocupados apenas por homens não possui relação com esta personagem, ela é apenas
uma personagem cuja função foi consertar o avião do protagonista.

4
“I don’t logically plan it that way. When we compare a man in action and a girl in action, I feel girls
are more gallant. If a boy is walking with a long stride, I don’t think anything particular, but if a girl is walking
gallantly, I feel “that’s cool.” Maybe that’s because I’m a man, and women may think it’s cool when they see a
young man striding. […] But after ten years, I grew tired of saying that. I just say “cause I like women.” That
has more reality.”
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Neste caso, como em diversos outros, é clara a preferência do diretor por personagens
mulheres ao invés de homens, a função estética, no caso de Fio Piccolo, sobrepuja sua função
narrativa. Por uma questão de harmonia visual no filme, o diretor escolheu manter todas as
trabalhadoras que consertam o avião de Marco sendo mulheres.
Fora a clara objetivação de Fio por outros personagens como Curtiss e os piratas,
não há nada a ser explorado na personagem além daquilo que já vimos diversas vezes em
diversos filmes do diretor.
MADAME GINA
Ao contrário de Fio, Madame Gina nos é apresentada como uma personagem mais
interessante, diferente do perfil jovem que costuma aparecer nos filmes de Miyazaki.
Gina conhece o protagonista Marco desde a infância, ela está apaixonada por ele,
no entanto esta não é representada como a personagem que se acorrenta por um amor
idealizado, ela é viúva e se casa diversas vezes com outros pilotos, seus sentimentos vão além
de uma paixão, é algo que perdura por alguns anos.
Um dos momentos onde a personagem melhor demonstra sua complexidade 249
emocional é quando o piloto Curtiss a esta cortejando, apesar de demonstrar seus sentimentos
e ambições para Gina, ela o recusa chamando-o de garoto, essa atitude só poderia vir de
alguém que, por ser mais velha, experiente e refinada, consegue enxergar além das vãs
palavras do piloto americano, ela sabe que ele não quer nada mais do que um romance além
mar idealizado como num filme, essa atitude é reforçada quando Curtiss encontra Fio e a faz
a mesma proposta, mas para alguém como Madame Gina isso não basta.
Idealizações não tem lugar na realidade em que vive, como mostrado durante o
filme este se passa durante o período entre guerras, a Itália sofria com uma crise econômica
e com o regime fascista, ao final do filme durante o confronto entre Marco e Curtiss vemos
Madame Gina entrar em contato com alguém através de um rádio secreto, ela sai então para
avisar os pilotos e os espectadores do confronto a respeito da chegada das forças armadas
do governo.
Madame Gina, assim como Marco, não aceita o governo vigente e trabalha como
espiã para a derrubada do mesmo, mostrando maior complexidade e aprofundamento do
que seu papel, mesmo não sendo protagonista.
É interessante notar como esta personagem, além de escapar do estereótipo criado
pelo próprio Miyazaki, está atrelada com os temas políticos apresentados por Miyazaki,
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apesar de ser uma personagem secundária, podemos notar em suas ações durante o filme,
quais são suas opiniões, sem a necessidade de verbaliza-las, o que a torna um personagem
muito mais interessante e vivo, no que diz respeito a todo o filme e em comparação com Fio.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que apesar de claras adaptações que o diretor Miyazaki fez a
respeito desse período histórico, muito da realidade foi retratada, apesar de ser representada
de maneira mais digestível fantasiosa e com liberdades tomadas pelo diretor, temos
características que se apresentam de maneira correta, as mulheres apresentadas estavam
passando por um período histórico permeado de crises econômicas, guerras e governos
autoritários, acabam então por tomar o papel dos homens naquela sociedade, personagens
femininas se colocam a frente de tarefas e que acabam sendo alvo de preconceitos pelo
protagonista, personagens femininas que demonstram complexidade emocional e um pano
de fundo que vai além do simples fato de serem personagens secundários, não são criaturas
indefesas, que necessitam ser salvas sem que tomem qualquer atitude, tão pouco são apenas
objetos ou simples pares românticos.
Acredito que essa obra possui grande capacidade de representar a realidade vivida
pelas mulheres italianas após a primeira guerra mundial.
Também repleta de alegorias à vida e a sociedade humana Miyazaki demonstra
neste filme a capacidade de reverter papéis, como no caso do porco, que se torna uma figura
a ser admirada, ao invés de desprezada e através disso demonstrar as fraquezas e forças dos
seres humanos a través de algo que antes possuía características desprezíveis, na verdade
este iguala todas as criaturas como sendo de igual importância e coisas como uma forma de
governo é desprezível se levarmos em consideração as relações que possuímos com o que há
ao nosso redor.
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BISSEXUALIDADE E LESBIANEIDADE NA TELENOVELA “MULHERES
APAIXONADAS”: REPRESENTATIVIDADE E REPRESENTAÇÕES
Aline Silva1
Fabiane Freire França2
Claudia Priori3

RESUMO: A telenovela “Mulheres Apaixonadas”, exibida no Brasil no começo dos anos
2000, trouxe consigo uma série de temáticas enfocando as experiências vivenciadas por
mulheres, sendo uma delas a homoafetividade. Se nos primeiros capítulos a relação de
Rafa (Paula Picarelli) e Clara (Alinne Moraes) ainda podia ser confundida com uma forte
amizade, nos subsequentes o namoro entre as duas foi confirmado e mantido até o final
da trama. Elas não foram o primeiro casal lésbico a ser representado em uma novela
da emissora Globo, pois antes delas houve também Laís e Cecília, em Vale Tudo (1988),
e Rafaela e Leila, em Torre de Babel (1998). Porém, tanto o primeiro quanto o segundo
casal teve suas tramas precocemente interrompidas devido à censura ocasionada pela baixa
aceitação do público. Nesse sentido, nosso intuito é analisar as representações de gênero
e sexualidade nas tramas midiáticas da telenovela, buscando perceber como as questões
da homoafetividade feminina foram apresentadas e recebidas naquele contexto, verificando
ainda quais mudanças podem ter ocorrido socialmente para que Clara e Rafa seguissem até
o final da trama. Quais características destas personagens teriam permitido isto? Para isso,
nos baseamos nos estudos culturais e nos estudos de gênero, abordando as representações
sociais e os elementos trazidos pelas personagens - no ato da narrativa audiovisual em si - 253
que carregam discursos que podem ou não ser incorporados pela sociedade a que se destina
a trama.
PALAVRAS-CHAVE: Homoafetividade feminina. Gênero. Telenovela. Representações.

INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica que tem como objeto
de estudo a construção midiática das personagens Clara e Rafaela, casal homoafetivo da
telenovela “Mulheres Apaixonadas”, via análise dos capítulos, fontes para essa pesquisa.
Exibida pela primeira vez em 2003, a trama trouxe consigo uma série de temáticas com
enfoque no gênero feminino e suas problemáticas: violência doméstica, alcoolismo, doenças
psicológicas, aborto, relacionamentos entre mulheres mais velhas e homens mais novos e,
1
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ainda, homoafetividade entre mulheres. Primeiramente, temos que destacar um aspecto
nodal da trama, o de ser uma telenovela do horário nobre, ou seja, exibida após o Jornal
Nacional, momento em que boa parte das famílias se reunia em torno da televisão. Este fato
certamente facilitou o imenso sucesso da telenovela no início dos anos 2000, época em que a
internet ainda era uma mídia pouco explorada pela comunicação e de difícil acesso à maioria
das brasileiras e brasileiros. Chegando a 67 pontos de audiência, os assuntos abordados
rapidamente entravam na agenda das/os brasileiras/os, sendo discutido dentro e fora do
âmbito familiar.
Se nos primeiros capítulos a relação de Rafa (Paula Picarelli) e Clara (Alinne
Moraes) ainda podia ser confundida com uma forte amizade, nos capítulos subsequentes o
namoro entre as duas foi confirmado e mantido até o final da trama, sendo os motivos desta
permanência e o contexto em que ela se insere, o que este artigo objetiva explorar. E para
atingir esse objetivo é preciso compreender o ponto de partida da construção das personagens
e, principalmente, se atentar para o fato de que este processo não se dá ao acaso, mas há
intencionalidade midiática. Assim, os elementos que constituem a representação de Clara
e Rafa têm origens em valores e discursos encontrados na sociedade para a qual a própria
telenovela se destina, e da mesma forma que o ato da representação em si também se torna
um discurso que pode ou não ser incorporado pela mesma sociedade. Em outras palavras, é
um processo cíclico de produção e reprodução que não têm limites bem definidos, por isso
a necessidade de uma investigação mais aprofundada do objeto em pauta. Maria I. Vassalo
Lopes (2003), ao analisar a telenovela brasileira como uma narrativa sobre a nação, salienta
que: “A novela é tão vista quanto falada e seus significados são o produto tanto da narrativa
audiovisual, produzida pela televisão, quanto da interminável narrativa oral produzida pelas
pessoas” (p. 30).
Diante da característica das telenovelas de trazer ao público questões da vida
privada e do cotidiano, o tema da homoafetividade masculina aparece há muito tempo nos
produtos midiáticos, o que se verifica na ampla produção bibliográfica sobre o assunto.
Segundo estudo realizado pela pesquisadora e jornalista Fernanda Nascimento e publicado
no livro “Bicha (Nem Tão) Má: LGBTs em Telenovelas” (2015), que analisa 62 telenovelas
globais entre 1970 e 2013, a lista de personagens LGBTs em novelas da emissora Globo
inicia-se em 1970 com Ary Fontoura em “Assim na Terra como no Céu” e, desde então, conta
com 76 interpretações de homens gays e 13 homens bissexuais. Já as personagens mulheres
lésbicas somavam 24, e mulheres bissexuais, 13. Há ainda oito papéis de transexuais, uma
travesti e uma personagem sem definição de identidade de gênero e orientação sexual. De
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um total de 126 personagens LGBTs, a soma de homoafetivos masculinos chega a 89, ou
seja, um pouco mais de 70%, enquanto a das personagens homoafetivas mulheres é de 37,
não chegando a representar nem 30% dos papéis mapeados na pesquisa. O estudo aponta
ainda que a grande maioria das personagens lésbicas seguia um padrão heteronormativo,
tendo geralmente sexualidade mais contida e voltada para relacionamentos monogâmicos.
Clara e Rafa não formaram o primeiro casal lésbico a ser representado em uma
telenovela da emissora Globo. Antes delas, houve também Laís e Cecília, da novela Vale
Tudo (1988), e Rafaela e Leila, de Torre de Babel (1998). Porém, tanto o primeiro casal
quanto o segundo sofreram uma enorme censura devido à baixa aceitação do público sobre
a temática. Laila e Cecília tiveram inúmeras cenas de diálogos cortadas, além de terem seu
romance interrompido pela morte de uma das personagens. Em Torre de Babel, a morte
trágica e prematura do casal Rafaela e Leila foi a saída encontrada pela produção da novela
para a rejeição das/os telespectadoras/es. Manoel Carlos, autor de Mulheres Apaixonadas,
superou essa “tradição” e conseguiu criar um casal lésbico que permaneceu junto até o último
capítulo. Apenas cinco anos separam as tramas de Torre de Babel e Mulheres Apaixonadas,
e a questão que se coloca é a seguinte: O que mudou na sociedade brasileira neste intervalo
de cinco anos para que Clara e Rafa seguissem até o final da trama? Quais características
destas personagens permitiram isto? São questões ligadas ao contexto histórico cultural e à
construção da representação e representatividade destes personagens, que este artigo visa
compreender.
RELAÇÕES DE GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS: PROCEDIMENTOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Os Estudos Culturais e os Estudos de Gênero têm sido utilizados como suporte
teórico-metodológico para a pesquisa, na ânsia de compreendermos como as relações
sociais de gênero se constroem, se reproduzem e se legitimam na sociedade, no caso
específico, como são retratadas pela mídia, em especial pelas telenovelas. Para Escosteguy
(2006, p. 144) “os Estudos Culturais atribuem à cultura um papel que não é totalmente
explicado pelas determinações de esfera econômica”. Em todos os lugares, países, estados e
cidades são compostos por culturas, seja festiva, religiosa, etc., assim é também com o meio
midiático, não é diferente, pois é uma cultura que pode influenciar o desenvolvimento de
outras culturas, vinculada ao cotidiano de todos os indivíduos. Já os Estudos de Gênero,
como expressam Louro (2007) e Butler (2007) contribuem também para pensar o sujeito
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estranho, diferente da norma e que apresentam contradiscursos à padronização social
heteronormativa e de gênero. Dessa forma, os Estudos de Gênero são fundamentais para
a compreensão da construção das personagens, principalmente no que tange a contradição
entre sua adequação às normas de gênero em função da heteronormatividade e sua
subversão ao caráter heterossexual do esquema corpo – gênero – desejo. O conceito de
heteronormatividade, criado por Michel Warner em 1991, parte da heterossexualidade
compulsória, isto é, a consideração da heterossexualidade naturalizada como norma, sendo
todas as outras vivências afetivo-sexuais desviantes da norma e, portanto, passíveis de
problematização. Porém, a heteronormatividade extrapola os limites da heterossexualidade
compulsória, funcionando não só como um modelo de relação afetiva no que se refere
à atração “natural” pelo sexo oposto, mas também de como de ser e estar no mundo,
independente da orientação sexual do indivíduo, “é uma denominação contemporânea
para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar a todos para
serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente,
superior e “natural” da heterossexualidade”(MISKOLCI, 2007, p. 6).
A heteronormatividade traz consigo alguns valores e discursos tais como, a
monogamia; os papéis de gênero calcados no binarismo entre feminino e masculino; o ideal
de família, muitas vezes, no caso das vivências não heterossexuais, expresso pela busca da
adoção como alternativa à incapacidade biológica de fecundação na relação homossexual;
e o amor romântico, sendo este usado como validação das relações afetivas desviantes. A
relação das personagens da telenovela em análise se constitui ancorada nesses valores, desde
a validação pelo amor romântico – e não pelo sexo, como fica evidenciado na ausência de
cenas banais de expressões de afetos sexuais como, por exemplo, o beijo – até a monogamia
e, mais perceptível, sua caracterização e subgestualidades, que não entram em confronto,
exceto pela orientação sexual considerada desviante da norma, com o esperado de uma
mulher heterossexual. É preciso entender como a adequação à heteronormatividade,
principalmente no que diz respeito ao amor romântico em detrimento do carnal, relacionase com o discurso da diversidade que sustenta a trama, tendo como “o outro” a sexualidade
“desviante”, sem questionamento da considerada como norma.
Tratando-se de duas personagens de uma telenovela, o conceito de representação
também deve ser levado em consideração na abordagem da trama. No campo dos Estudos
Culturais, esse conceito funciona como um importante instrumento de análise para
demarcar não só os discursos da qual a representação se constitui, mas também para refletir
sobre o que não foi representado (CHARTIER, 1991, p. 186). Essas ausências também fazem
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parte do discurso, pois optar por construir personagens dentro de um padrão aceito de
heteronormatividade implica em não midiatizar mulheres que fogem aos papéis e estéticas
consideradas femininas, como, por exemplo, lésbicas consideradas “masculinas” por
optarem pelo uso de cabelos curtos e rejeitarem símbolos de feminilidade como maquiagem
ou adereços como brincos e salto alto. A análise da relação entre permanência e ausência
desses elementos deve ser levada em consideração na construção das personagens.
Para a análise das cenas dos capítulos utilizamos a metodologia proposta por Leandro
Colling4 (2008) que por sua vez se baseia na metodologia de Antônio Moreno (2001). Em
seu método, Colling faz alguns acréscimos e modificações ao de Moreno por entender que as
análises deste sobre personagens LGBTs quanto a sua adequação a heteronormatividade é,
de certa forma, simplista. Enquanto Moreno acredita que a representação de personagens
estereotipados como as “bichas pintosas” ou “caminhoneiras” é prejudicial a valoração
moral do tema para a sociedade, Colling, que tem seu método baseado nos estudos queers,
sustenta a importância da representação desses sujeitos de maneira humanizada como
forma de contribuir para uma discussão mais aprofundada sobre as relações de poder nas
quais as normas de gênero se fundam.
A metodologia de análise das personagens a partir das cenas levou em consideração
os seguintes aspectos: “Posição do personagem no enredo: se é principal, coadjuvante, se
faz ponta, figuração, citada ou recorrida.” (MORENO, 2001, p.167); “Contexto social do
personagem: a que classe ele pertence” (MORENO, 2001, p.167); “Aspectos da linguagem
utilizada e da composição geral do personagem”(COLLING, 2008, p.160) levando em
consideração os tipos de gestualidade e subgestualidade (MORENO, 2001, p.167);
características gerais da personalidade da personagem e “aspectos sobre a sexualidade da
personagem” (COLLING, 2008, p. 165), tais como a forma como ocorre a performatividade
de gênero e forma como as personagens se assumem como lésbicas.
48 SEGUNDOS DE ABRAÇOS E NADA DE SEXO: UMA HOMOAFETIVIDADE
QUASE ASSEXUADA
Brancas e de olhos claros, Clara e Rafaela são coadjuvantes do núcleo da novela,
porém, Clara é a única das duas a ter a família também representada. Isso faz com que
4
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ela ganhe mais destaque na trama, tendo o seu dia a dia mais explorado, principalmente
nas questões tangentes aos conflitos com sua mãe, Margareth, que não aceita a orientação
sexual da filha e dificulta o relacionamento dela com Rafaela. Já as cenas e falas de Rafa,
cuja família não é retratada na trama, são todas condicionadas à sua relação com Clara.
As duas personagens são de classe média alta, o que pode ser constatado pelo fato de que
ambas frequentam o último ano do Ensino Médio na Escola Ribeiro Alves (ERA), um colégio
particular renomado na trama. Além disso, Rafa, com apenas 18 anos, mora sozinha em
apartamento próprio. As personagens mais próximas ao casal na trama são Lorena (Suzana
Vieira), dona do colégio, Helena (Christiane Torloni), diretora da instituição, Margareth
(Laura Lustosa), que é mãe de Clara, e a colega de turma Paulinha (Ana Roberta Gualda),
sendo estas duas as maiores opositoras ao romance do casal.
Não há em suas gestualidades e subgestualidades nada explícito que prove ou
revele por si só a orientação sexual das personagens. Porém, quando estão juntas, os
tímidos afetos trocados e intimidade compartilhada demarcam uma relação romântica,
mesmo sem a presença de beijos ou outros afetos de cunho sexual, que são substituídos por
longos abraços diversas vezes durante a exibição dos capítulos. Clara se adequa dentro dos
padrões heteronormativos, fazendo uso de cabelos compridos, maquiagem, brincos e roupas
consideradas femininas. Rafa é um pouco menos feminina, aparecendo na maior parte das
cenas usando tênis tipo all star, sem maquiagem, cabelos curtos e presos e poucos adereços,
porém, não chega a enquadrar-se na estética queer. Portanto, ambas as personagens se
encontram dentro do tipo de gestualidade “Não estereotipada (gestual considerado “normal”
e “natural”, sem indicação de que é homossexual, lésbica, travesti, transformista, transexual,
transgênero, intersexo ou bissexual; inscrito dentro de um comportamento heterossexual)”
(COLLING, 2008, p. 161).
Logo na primeira cena em que aparecem, durante velório da esposa do médico
César, pai de Marcinha, amiga do casal, Clara e Rafa são alvo de comentários da personagem
Paulinha, que as persegue durante toda a trama. Em conversa com a médica Luciana,
Paulinha diz: “- A gente chama elas de “unha e carne”... não sei não... (em tom irônico)”.
A cena deixa no ar a possibilidade de relacionamento afetivo entre as duas, o que só se
confirma a partir dos primeiros confrontos de Clara com sua mãe, Margareth. Clara não
chega a verbalizar a si mesmo como lésbica, mas em diálogos com a mãe, por mais de uma
vez afirma não gostar de homens e fala sobre a relação com Rafaela. No capítulo 122, em
uma das inúmeras discussões com a filha, Margareth diz que mentiu a uma amiga que Clara
estaria namorando Rodrigo, fato ao qual Clara responde afirmando que não gosta de rapazes
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

258

e sim de Rafaela. Já Rafaela assume-se verbalmente como lésbica. Em uma das cenas em
que Clara e Paulinha estão em confronto físico no colégio, Margareth usa o adjetivo “lésbica”
de forma pejorativa na intenção de ofender Rafa, que responde a provocação afirmando ser
lésbica e com muito orgulho.
Apesar de figurarem o primeiro casal de mulheres em uma telenovela global
a permanecerem juntas até o fim da trama, Clara e Rafa só têm a relação consumada
publicamente com um tímido selinho no capítulo final da trama, quando, não aleatoriamente,
encenam a peça shakespeariana Romeu e Julieta, os quais, assim como elas, viveram um
romance proibido. Durante toda a trama, o relacionamento das duas é marcado não pela
presença, mas sim pela ausência de qualquer cena de contato mais íntimo, mesmo em
situações nas quais as duas se encontram sozinhas na casa de Rafa, exibido no capítulo 66,
em que Clara, depois de ter seu cartão de crédito e mesada cortados pela mãe, decide voltar
pra casa e despede-se de Rafa. Em um momento de forte emoção entre as duas, que estão
aos prantos, um beijo – ato geralmente esperado neste contexto por duas pessoas que se
amam - é substituído por um longo e, de certa forma, agonizante abraço de 48 segundos.
A performance de gênero de ambas as personagens não chega a romper o esperado
por uma mulher que se encontra em um romance: a monogamia, a legitimação da
sexualidade e o desejo pela vida privada a dois, neste caso, a duas. Este é justamente o ponto
de embate na performatividade das personagens, que acontece justamente por esses desejos
“naturalizados” acontecerem entre duas mulheres. Embora Clara e Rafaela esteticamente
sejam caracterizadas como mulheres dentro dos padrões de feminilidade, as duas têm, por
diversas vezes, seu gênero contestado tendo como justificativa o direcionamento de seus
afetos. No capítulo 19, ainda no começo da novela, no qual as atrizes encenam um almoço
com os pais de Clara, Margareth, sua mãe, mostra-se irredutível quanto ao relacionamento
das duas e se refere a filha e sua namorada como uma “caricatura de mulher”. A personagem
Paula também fez o seu ataque quanto a dúvida da veracidade do gênero de Clara e de Rafa,
como pode ser visto no diálogo da cena a seguir:
Paula: - Já estão sabendo da novidade? será montada aqui na escola a primeira
versão gay de Romeu e Julieta! Serão duas mulheres... quer dizer, mulher mais ou
menos, né? porque mulher mesmo, de verdade, mulher normal, gosta de homem,
claro! Bom eu queria dizer que... (Clara interrompe)
Clara: - Vem cá garota, repete isso, vai, fala!
Paula: - Eu disse que mulher normal gosta de homem. Alguém aqui discorda?
Clara: - Eu discordo, tá! (gritando e jogando um copo de suco no rosto de Paula)
Paula: Olha o que você fez! Sapatona! (gritando)
(as duas partem para a agressão física)
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Essa situação evidencia a questão da performatividade de gênero no esquema sexogênero-desejo tão bem explorada por Butler (1999). Para a autora, a performance de gênero
constitui-se da constante reiteração das normas regulatórias - ou, conforme Foucault, o
“ideal regulatório” – das quais e nas quais o sexo emerge e que precedem a genereficação
dos corpos. Nas palavras de Berenice Bento (2006),
As performances de gênero seriam ficções sociais impositivas, sedimentadas ao
longo do tempo e que gerariam um conjunto de estilos corporais que aparecem como
uma organização natural (e daí deriva seu carácter ficcional) dos corpos em sexos.
(BENTO, 2006, p. 4)

Butler sustenta que a necessidade dessa reiteração das normas regulatórias do sexo
é sinal de que a materialização do corpo enquanto sexuado nunca é totalmente completa.
Pois “se a materialidade do sexo é demarcada no discurso, então esta demarcação produzirá
um domínio do sexo excluído e deslegitimado” (BUTLER, 1999, p. 18). O corpo que não se
encaixa nesse processo normatizador de genereficação pela diferença sexual é o que Butler
conceitua como ser “abjeto”, sendo sua humanidade posta em dúvida. Tendo isso em vista, o
questionamento quanto ao gênero de Clara e Rafaela durante este e outros vários momentos
da trama acontece porque há um ruído no esquema heteronormativo corpo-gênero-desejo.
Sendo ambas objetos mútuo de desejo, suas humanidades são postas em cheque, assim
como os seres que Butler conceitua como “abjetos”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos procedimentos teórico-metodológicos adotados, podemos salientar
algumas constatações sobre a construção das personagens e que, é importante destacar, nos
levou à problemática da pesquisa, isto é, a premissa de que o perfil heteronormativo das
personagens seria o fator principal para a permanência do casal até o final da trama, o que
pode ser interpretado como uma suposta aceitação por parte do público, já que o mesmo
não aconteceu com o histórico de casais lésbicos interpretados nas novelas da emissora
que antecede Clara e Rafa. De certa forma, a feminilidade, principalmente de Clara, é um
ponto relevante para compreender essa suposta aceitação atrelada à permanência do casal.
Contudo, durante as inúmeras revisões das cenas retratadas, outros fatores mostraram-se
de igual, ou até maior, importância para a compreensão do fenômeno investigado. Outras
personagens, como Margareth e Paula, as quais inicialmente não ganharam grande atenção
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na problematização proposta, se mostraram decisivas para a humanização do casal e
sensibilização para o tema da homofobia.
É interessante perceber como o autor da telenovela aparenta compensar a ausência
de beijos e afetos mais íntimos entre as personagens – o que poderia ter mudado a aceitação
do público – com os fortes episódios de homofobia sofridos pelo casal, tanto na escola quanto
na vida familiar. Mais peculiar ainda, é observar que estes episódios de preconceito tendo
como o alvo o casal acontecem justamente no sentido de humanizá-lo objetivando uma
sensibilização. Para isso, as personagens de Paula e Margareth são construídas de forma
que a identificação com elas se torne quase inviável para o público. São, sem dúvida, vilãs e
como tais, a empatia em relação a postura e discursos delas não é legitimada pela forma com
que acontece a narrativa da trama.
Já as personagens positivas, como a diretora Helena, a professora Raquel e a
dona da escola, Lorena, ao contrário de Margareth e Paula, saem sempre em defesa do
casal, fazendo coro aos discursos de respeito à diversidade, empregado fortemente pelos
movimentos LGBTs da época. Se atualmente há uma gama de posições resistentes ao debate
das questões de gênero e sexualidade na escola, em 2003 aconteciam as primeiras tentativas
de exploração da temática no âmbito escolar e a postura das personagens citadas demonstra
isso.
Outro ponto importante constatado nas análises da construção da narrativa das
personagens é a questão da exclusão da mulher do espaço público e a falta de profundidade
psicológica das personagens femininas homoafetivas. Ao optar por conduzir todo o
enredo das personagens em torno do seu relacionamento afetivo, de forma a retratar o
preconceito vivido por elas como um drama da vida privada, estendendo-se, ao máximo,
até o âmbito escolar, embora também de maneira particularista, Clara e Rafa se mostram
como personagens com profundidade psicológica reduzida ao amor romântico por elas
vivido. Em outras palavras, é como se as outras facetas humanas das personagens, como
os sonhos profissionais, autoimagem, medos, visões sobre o mundo, relações interpessoais
não românticas, etc. fossem desconsideradas e elas fossem reduzidas apenas a orientação
sexual que buscam representar. Em quase todas as cenas em que aparecem na trama, Clara
e Rafa estão juntas em momentos românticos ou em alguma situação em que precisam lidar
com o preconceito de alguma forma. Nas poucas ocasiões em que não estão contracenando,
as personagens, individualmente, estão em situações em que de alguma forma, a sua
orientação ou performance de gênero é pautada. Mais raro ainda são os momentos em que
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estão envolvidas em algum assunto que diz respeito ao drama de outras personagens, como
em algumas cenas com Edwirges ou com Marcinha, com quem trocam confissões de amigas.
Feito todas essas ressalvas, não há como negar o caráter pedagógico que a
representação do casal proporcionou. Embora aconteça dentro da heteronormatividade e
sem cenas de beijos e afetos mais íntimos, ainda assim conseguiu levantar um debate público
sobre o tema da homoafetividade feminina, pregando, mesmo que de maneira superficial
e viciada, um discurso de respeito às diferenças que, midiatizado, alcançou um público
considerável devido a grande audiência da trama.
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SUBJETIVIDADES MASCULINAS CONTEMPORÂNEAS: PROTAGONISMO
E ATIPICIDADE EM TRÊS SÉRIES TELEVISIVAS
Mauricio Caleiro1
RESUMO: A pesquisa em tela traça um painel crítico de representações da masculinidade em
personagens de um corpus de séries televisivas, privilegiando caracterizações heterodoxas e
inovadoras, que destoem dos clichês e padrões tradicionais, seja em termos étnicos, morais,
afetivos ou políticos. Filiado à corrente dos masculinity studies e escorado em uma base
teórica na qual predominam a teoria psicanalítica freudiana e a Feminist Film Theory com incursões pontuais pela antropologia -, o estudo oferece um exame comparativo de
protagonistas atípicos de três séries que se distinguem pela longevidade e pelo sucesso crítico
e de audiência: Dexter, House MD, e Monk. A partir do perfil psicológico-comportamental de
cada um desses personagens, são explorados os motivos de tais caracterizações provocarem
tamanha identificação espectatorial, questionando em que medida - e em resposta a quais
transformações sociais - o fenômeno refletiria a configuração de novas subjetividades
masculinas na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: Séries televisivas. Masculinidade. Representação.

INTRODUÇÃO

264
Fortes, fisicamente belos, destemidos, sempre prontos para o confronto ou para
o flerte - eis alguns dos atributos que, por décadas, definiram o protagonista masculino
de séries televisivas, do capitão Kirk de Star Trek (1966-1969) ao agente secreto cheio de
truques MacGyver (1985-1992); de Magnum (1980-1988) ao Jack Bauer de 24 Horas (20012010): heróis brancos, onipotentes e violentos.
Essa tradição representativa deriva de um ideário herdado de um passado fortemente
patriarcal, no qual “a masculinidade é (...) frequentemente associada a características como
força, virilidade, agressividade, dominação, entre outras. Os discursos e representações
mediáticos incluem-se nestas perspectivas “naturalizadas” das masculinidades. (JANUARIO,
2014, p. 399).
Se, por um lado, tais padrões representativos vêm sendo questionados de forma
crescente desde ao menos a década dos 60, por outro, como apontam, entre outros, David
Bordwell (1985) e Ella Shohat e Robert Stam (1996), têm sido, desde os primórdios do cinema,
estruturalmente realimentados pela conjunção de fotogenia, clichês de representação e star
system que rege a caracterização de personagens pela indústria audiovisual.
1
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Entretanto, após décadas de feminismo e multiculturalismo, figuras fálicas tais
como as citadas no primeiro parágrafo têm sido, ainda que amiúde, substituídas, nas séries
televisivas, por protagonistas mais humanizados e contraditórios, com defeitos aparentes e
uma sexualidade mais complexa. Os exemplos extraídos das três séries que são nosso objeto
de estudo – Monk (2002-2009), House M. D. (2004-2012) e Dexter (2006-2013) – estão
longe de constituir caso isolado: do flamboyant agente Mulder de Arquivos X (1993-2002)
ao esquizofrênico professor e neurocientista Daniel Pierce, de Perception (2012-2015), é
possível elencar diversos protagonistas de séries produzidas no último quarto de século que
encarnam masculinidades fora do padrão.
TEORIZANDO MASCULINIDADES
Ao emular, no interior dos masculinity studies, a crítica seminal que Judith Butler
(2008) dirigira à univocidade da definição de “mulher” como conceito limitado e restritivo em
sua não-pluralidade, Raewyn Cornnell (2005) assinala o quanto a adoção da denominação
“masculinidade” implica em negligência para com a diversidade e os múltiplos padrões
contemporâneos de comportamento dos homens. Propõe que, em seu lugar, se empregue o 265
termo “masculinidades”. É escorada em tal premissa que a escolha, neste artigo, pela adoção
do plural para se referir a masculinidade não é gratuita ou casual: implica na assunção não
só de diversidade no interior de tal “campo”, mas na efetividade de um devir transformador
que tal multiplicidade implica.
Porém, antes de abordar tal fenômeno de diversificação, faz-se necessário, ainda que
brevemente, revisitar, sob perspectiva histórica, a construção do conceito de masculinidade
hegemônica. Connell e Messerschmidt apontam que esta “foi concebida como um padrão de
práticas que permitiam a manutenção da dominação dos homens sobre as mulheres” (2007,
p. 832, tradução minha). Embora não fosse generalizada - não sendo aplicável a parcela
considerável dos homens -, era normativa e modelar. Segundo os autores, por se tratar de
concepções abstratas, referentes a relações hierarquizantes entre gêneros concebidas em
contextos históricos específicos, masculinidades hegemônicas estão sujeitas a mudanças:
Mais precisamente, pode ocorrer uma batalha por hegemonia, e velhas formas de
masculinidade podem ser substituídas por novos modelos (...) É talvez possível
que modos mais humanos e menos opressivos de ser homem possam se tornar
hegemônicos, como parte de um processo que leve à abolição de hierarquias entre
gêneros. (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2007, p. 833, tradução minha)
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JUSTIFICATIVAS: INOVAÇÃO E RESPOSTA DE PÚBLICO
Adotando tais premissas como horizonte, a escolha, como objeto de estudo deste
trabalho, dos protagonistas das três séries citadas deve-se a dois aspectos determinantes.
O primeiro é o grau de inovação na representação de cada um dos personagens em relação
ao cânone convencional, baseado em clichês machistas, acima citado, contrariado pelo
traumatizado detetive Adrian Monk (Tony Shalhoub), com suas obsessões, suas fobias e
sua aversão ao contato físico; pelo sarcástico e misantropo doutor Gregory House (Hugh
Laurie), médico viciado em analgésicos capaz de transgredir limites éticos e legais para
encontrar o diagnóstico; e pelo analista forense e serial killer “justiceiro” Dexter Morgan
(Michael C. Hall), que mantém uma fachada respeitável a dissimular sua incapacidade de
empatia social, enquanto vale-se de seus conhecimentos periciais para encobrir seus crimes.
O segundo aspecto a justificar tal escolha é justamente o grande sucesso das três
séries e o grau de culto a cada um de seus protagonistas, os quais extrapolaram os limites
do universo audiovisual, transformando-os em ídolos da cultura global contemporânea, em
um claro sinal de aprovação social que chancela e naturaliza a novidade e a transgressão da
representação. Afinal, se, como nos ensina LÉVI-STRAUSS (2008), o sistema integrado de 266
valores, comportamentos e significações que compõe a cultura só ganha sentido se reconhecido
como tal no interior de determinado grupo social, então o sucesso de protagonistas anômalos
implica, em alguma medida, não só em reconhecimento identitário (por espelhamento), mas
em assimilação axiológica (por identificação ética, ainda que eventualmente relativizada).
Um dos dados mais eloquentes a evidenciar o sucesso das três séries é que, em um
segmento altamente volátil, onde uma queda significativa de audiência, por duas ou três
semanas consecutivas, significa, com frequência, o cancelamento e a descontinuidade da
produção, elas se mantiveram, cada uma, oito temporadas no ar. Isso é particularmente
significativo porque ocuparam, desde a estreia, horários nobres, que demandam vultosa
audiência, e porque foram capazes de manter níveis satisfatórios de audiência mesmo após
a crítica oscilar, de uma quase-unanimidade entusiasmada nas temporadas iniciais para,
na média e com exceções, uma recepção morna ou francamente negativa nas últimas. Vale
registrar que, ainda assim e mesmo após a fadiga de material de oito anos no ar, o último
episódio de Monk foi detentor, entre 2009 e 2012, do recorde de audiência da TV a cabo
dos EUA para dramas com uma hora de duração, com 9,4 milhões de espectadores (KUNG,
2009, s/p).
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HETERONORMATIVIDADE E HOMOSSOCIALIDADE
Antes de analisarmos detidamente cada uma das séries-tema, parece-nos importante
assinalar que as inovações que perfazem quanto à representação da masculinidade dos
protagonistas atêm-se aos limites da heteronormatividade, comum aos três personagens.
Embora tal característica não signifique, a nosso ver, nem mérito nem deficiência, ela
aponta para uma diferenciação relevante em relação à novidade alvissareira de séries que
têm tematizado sexualidades não normativas fora do espectro da heterossexualidade,
seja aquelas em que, com protagonismo feminino, a própria questão de gêneros é central,
como em Orange is the New Black (2013-) e Orphan Black (2013-2017), ou outras em que a
masculinidade dá ensejo à abordagem da homossexualidade ou da transgeneridade - como
em Transparent (2014-), Vicious (2013-2016) e mesmo Modern Family (2009-).
A heterossexualidade de Dexter, House e Monk, não impede, no entanto, que os
dois primeiros extraiam evidente prazer de relações homossociais, tais como definidas por
Eve SEGDWICK (1990) - ou seja, que não se mostram necessariamente permeadas por
desejo sexual, nem permitem sustentar que este não seja uma presença sublimada. Com
efeito, a relação de House com o sensato doutor James Wilson (Robert Sean Leonard) leva 267
a extremos os laços de amizade, interdependência e disputa entre homens adultos, com
elementos sadomasoquistas e uma carga sexual latente. Já Dexter, para além da relação
de tonalidades edipianas com seu pai, vivenciada majoritariamente no plano da memória e
do transe psicológico, experimenta, ao longo da série, ao menos duas interações intensas e
marcadamente homossociais: na terceira temporada, com o promotor Miguel Prado (Jimmy
Smits), companheiro de noitadas regadas a drinks multicoloridos e música latina que acaba
por se transformar em aprendiz de assassino; e, na quarta, com o serial killer dissimulado
em pai e pastor vivido por John Lithgow, com quem Dexter vai, de uma relação quase filial,
à competição e ao assassinato.
MONK, O GÊNIO MELANCÓLICO
Já Monk é um protagonista que se define pela perda e pelo trauma – e isto, por si,
em uma era de celebração pública do hedonismo e de realimentação ininterrupta do ego, diz
muito sobre o quão atípica e inovadora é a construção do personagem e, em decorrência, das
formas de identificação espectatorial a tal caracterização inerentes.
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A série se inicia com o detetive Adrian Monk como consultor independente que
começa a prestar serviços à polícia, de cujas fileiras fora afastado devido ao agravamento
de sua saúde mental. Seu talento superlativo para a investigação criminal tornou-o um mito
nos meios policiais e é o que faz com que seu atual empregador tolere as manifestações de
seu Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), manias, fobias, ataques de pânico e ojeriza
a contato físico. Só depois, em retrospecto, a narrativa informará ao espectador do trauma
deflagrador de tais efeitos psicológicos: a morte de sua mulher. Trudy, em decorrência da
explosão de uma bomba em um estacionamento.
Tal caracterização faz com que Monk possa ser classificado, segundo a distinção
estabelecida por Sigmund Freud em “Luto e Melancolia”, como um caso agudo de pessoa
que, incapaz de vivenciar o luto – e de, após algum tempo, superá-lo –, sofre a morte de um
ente querido como persistente melancolia, a qual “assume várias formas clínicas” (FREUD,
1915, s/p). No entanto, sendo Monk uma criatura do século XXI e um produto da mente
do roteirista Andy Breckman, as formas clínicas decorrentes de sua vivência patológica do
luto incluem, mas não se limitam, àquelas descritas por Freud, tais como “um desânimo
profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade
de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima” (Id., Ibid.). Com efeito, elas avançam para além de tal quadro psíquico, incluindo
patologias mais publicizadas na contemporaneidade – notadamente o TOC e as fobias -, as
quais, para além da intensificação da caracterização dramática do personagem, não raro
servem para obtenção de efeitos cômicos produzidos pela contraposição flagrante entre
a atividade racional, objetiva e fisicamente ativa da investigação criminal e atos como a
necessidade irredutível de Monk de endireitar um quadro na parede, tocar um determinado
número de vezes em um abajur ou limpar freneticamente as mãos com um lenço após alguém
tocá-las.
Somados seus problemas psicológicos, baixa auto-estima, assexualidade, solidão,
sua até então incapacidade de trabalhar (ou de só trabalhar devido à conivência de amigos),
Monk representa, tipicamente, o que a teoria feminista classifica como phallic failure.
Contraria, assim, de forma frontal, as expectativas e clichês associados ao protagonista
masculino – ainda mais de uma série policial. Mostra-se atípico também em relação aos
clichês associados à masculinidade contemporânea, ao renunciar ao consumismo, ao status,
à ostentação, os quais o capitalismo pós-industrial, através do marketing, define como
elementos definidores do sucesso do homem contemporâneo.
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O que o redime, no entanto, é seu talento único para a investigação criminal, seu
poder de observação, memória, instinto, capacidade dedutiva, sua inteligência. A isso somase uma afetividade que as camadas de neuroses dissimulam mas não ocultam, a condição
de viúvo apaixonado corrobora, e que por vezes se manifesta em relação aos seus poucos
interlocutores próximos, notadamente sua secretária. Além disso, a mistura de ojeriza e
desprezo que Monk ostenta em relação às convenções sociais, aos modismos e à dependência
tecnológica da vida contemporânea destila uma critica à superficialidade e ao irracionalismo,
acrescentando um charme vintage ao personagem.
A série acrescenta, ainda, relevante contribuição à representação do protagonista
masculino no que diz respeito às conflitantes relações entre etnia, estereótipos e casting:
Escolha de elenco em cinema e teatro, como forma imediata de representação,
constitui uma espécie de delegação de voz com sobretons políticos. Aqui também
europeus e e euro-americanos exercem um papel dominante, relegando nãocaucasianos a papéis coadjuvantes e status de extras. (SHOHAT; STAM, 1996, p.
189, tradução minha)

A filmografia anterior do protagonista de Monk corrobora de forma didática a
afirmação dos pesquisadores: Tony Shalhoub, nascido em Green Bay, Wisconsin (EUA), 269
de pai e avô materno libaneses, iniciou a carreira encarnando um líder terrorista, depois
fez algum sucesso na pele de um taxista italiano em Wings (1990-1997), totalizando, em
sua carreira, 25 atuações como estrangeiro (ou descendente evidente de estrangeiro) de
nacionalidades as mais diversas, não raro vilões – de qualquer forma, sempre “o Outro”,
o não-pertencente, “the stranger”. Para além de sua carreira pregressa, talvez ainda mais
denunciador dos preconceitos étnicos vigentes na indústria audiovisual seja a constatação
de que Shalhoub, mesmo após os oito anos de enorme sucesso como protagonista de Monk
– que lhe valeram um Golden Globe e quatro prêmios Emmy, para o qual foi indicado em
todas as temporadas da série – não tenha protagonizado, desde o fim da série em 2009,
nenhum papel de destaque, de sucesso potencial ou mesmo relevo crítico.
DEXTER E OS EXTREMOS DO DESEJO
Em termos narrativos, Dexter estrutura-se em uma alternância entre o recurso a um
narrador e o desenrolar da trama através de interação e diálogo entre os personagens. O fato
de a voz em off de Dexter servir como condutor primário da trama, operando em um monólogo
interior que expõe, sem a censura do superego, os desejos, estratégias, receios e conflitos
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internos do personagem, interfere diretamente no processo de identificação espectatorial
com o protagonista. Como anota Rubens Torres, “A base da convivência social de Dexter é
moldar a forma como as outras pessoas o enxergam” (2010, p. 284). Tal procedimento, por
um lado, o humaniza, permitindo ao espectador identificar-se a um semelhante; por outro,
o conteúdo de seu monólogo interior, ao expor a lógica e a moral própria que guiam a ação
do protagonista, cumpre a função de fornecer justificativas “éticas” e racionais para a ação
do serial killer justiceiro – uma operação que é complementada por desenvolvimentos não
subjetivos da trama, como a tipificação das vítimas de Dexter como crápulas desumanos e a
ação da polícia e da Justiça em relação a estes como flagrantemente ineficaz.
Talvez seja redundante apontar que, tudo somado, a operação acima descrita resulte
em mais um produto audiovisual com um subtexto anacrônico no que diz respeito a Direitos
Humanos. A não-diferenciação em relação a produções baratas sobre vingadores urbanos –
como as estreladas por Charles Bronson ou Steven Seagal - só não se confirma de todo por
três razões principais: a primeira é haver quase sempre em Dexter algo de autoirônico e hiperreal na caracterização do protagonista e de suas ações, com recurso a um humor sutil (com
o figurino e a direção de arte explorando visualmente a cafonice de Miami) e a tratamentos
estéticos (como as recorrentes alusões a sangue na cenografia e nos padrões cromáticos
da direção de fotografia), que produzem um efeito de distanciamento e irrealidade típico
da pós-modernidade. A segunda razão, diretamente ligada à anterior, deriva da hipótese
de que, numa era de saturação de imagens e narrativas violentas, as audiências tenham
evoluído cognitivamente, tornando-se, em ampla medida, capazes de discernir e assimilar
o caráter fetichista e fantasioso da representação audiovisual da violência. Por fim, há o
evidente esforço dos roteiristas para tipificarem - sobretudo através dos personagens que
atuam na polícia de Miami - as ações de Dexter não só como condenáveis, mas como crimes
de alta gravidade (embora, a nosso ver, tal esforço mostre-se incapaz de igualar o efeito
de identificação espectatorial que a primazia da condução da narrativa em off concede ao
protagonista).
Fator decisivo para tal processo de identificação, Dexter apresenta um grande
diferencial em relação a House e Monk: não só seus traços físicos estão mais próximos dos
padrões de beleza em voga, como a beleza física e o sex appeal do ator Michael C. Hall no
papel foram insistentemente saudados, tanto pela mídia quanto pelos fóruns, fan pages e
redes sociais. Seus traços faciais, combinados à sua performance – que lhe valeu uma dezena
de indicações ao Emmy e ao Golden Globe, o qual venceu uma vez - produzem registros
dramáticos que oscilam rapidamente do angelical ao diabólico, gama de expressões que
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

270

remete a arquétipos historicamente associados à masculinidade - cuja obra modelar é “O
estranho caso de Dr. Jekill e Mr. Hyde”, de Robert Louis Stevenson - e serve como uma luva
ao papel do serial-killer humanizado e em conflito interno.
Além disso, o vigor corpóreo de seus justiçamentos/crimes lhe confere um caráter
quase sexual – e, açulado por uma combinação de cuidados assépticos para evitar troca de
fluidos e o ímpeto violador das perfurações, perfaz uma metáfora do ato sexual clínico da era
pós-AIDS. Sugere um desejo insaciável, de uma ânsia carnal genuína e de um ritualismo ao
qual não falta um referencial sadomasoquista, em voga no imaginário sexual contemporâneo.
É, sobretudo, tal contraposição entre a face angelical e cordata, apolínea, e a intimidade
devassa à crueldade, dionisíaca, que torna Dexter um personagem com uma alta carga de
atratibilidade sexual e uma masculinidade fora dos padrões.
HOUSE E A REBELDIA APARENTE
Em House, diferentemente de Dexter, a narrativa raramente assume a posição
subjetiva do protagonista no que concerne à decupagem sonora/visual. Mas a concepção
do roteiro delega a House papel condutor fundamental, primeiro porque quase sempre a 271
narrativa avança a partir de suas hesitações, decisões, insights e diagnósticos; segundo,
porque trata-se de uma série com pouquíssimas tramas paralelas, em que não só a interação
dele com os outros personagens é priorizada, dominando a ação, mas a própria relação
entre os demais personagens se dá, muitas vezes, em função dele. Além disso, há a atenção
constante do roteiro para com o universo pessoal do protagonista, sua aversão à sociabilidade
e decorrente solidão, seus dilemas éticos, hedonismo e vício em drogas, de modo a fornecer,
de quando em quando, uma espécie de barômetro de sua condição psíquica e emocional
limítrofe – em um processo que, sem precisar recorrer à voz over, contamina subjetivamente
a narrativa com o estado de espírito do protagonista. Neste, seu sarcasmo de tiradas rápidas
e ferinas, seu vício em drogas, sua vida sexual praticamente limitada a prostitutas e sua
solidão e postura antissocial são, para além de mecanismos de defesa para aplacar suas feridas
e tornar a vida suportável, elementos de afirmação de uma masculinidade independente
e sui generis, mas fálica à sua maneira. A exploração, pelo roteiro, das contradições e
significações não explícias inerentes a tal quadro comportamental e psicológico de House é
uma das pedras de toque da série no sentido de humanizar o personagem e, assim, promover
empatia espectatorial. Daí resulta também, entre outros efeitos, que a despeito da aparência
rebelde e contestadora, em termos ideológicos House mostra-se altamente contraditório.
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Seu niilismo permeado de sarcasmo, somado a seu pragmatismo, constitui antes uma
estratégia amoral de afirmação de seu poder pessoal e profissional do que uma forma de
reivindicação social antissistêmica. Ele encarna. dessa maneira, a razão cínica que o filósofo
Jean-François Lyotard associa ao momento em que o capitalismo contemporâneo passa a
buscar legitimar-se não mais ocultando seu caráter fetichista, mas parodiando-se com um
distanciamento dir-se-ia brechtiano. Assim, em última análise, o anticonvencionalismo de
House, manifestado na forma de uma paródia contínua, recusa os limites do politicamente
correto, qualquer noção de ética nas relações pessoais, ou a etiqueta no trato com outros
médicos não com a finalidade de pôr a nu e denunciar a hipocrisia e o conservadorismo que
alguns querem inerentes a tais balizas culturais - mas para reafirmar sua posição de poder,
a superioridade de suas habilidades clinicas, a primazia de seu gozo egóico.
Isso é corroborado, em primeiro lugar, pelo modo áspero, por vezes humilhante ou
mesmo tirânico com que trata seus assistentes – como quando os chama de “meus lacaios”
[“my footmen”] -, uma relação diária baseada em sarcasmo ou mesmo bullying. Em segundo
lugar, pelo caráter dos enfrentamentos com a administração do hospital, como quando
gasta além dos limites em exames aparentemente sem sentido - mesmo quando não servem
apenas para House provar um ponto e têm papel direto na cura de determinado paciente,
sua razão de ser encerra-se ali. Não se traduz em nenhuma outra forma de benefício para a
coletividade hospitalar (médicos, enfermeiras, outros pacientes) ou implicam, no interior da
narrativa, numa revisão de tais limitações pela administradora, dra. Cuddy (Lisa Edelstein),
muito menos numa critica sistêmica à relação entre capital e medicina. No limite, fica difícil
discernir se o que importa mais para o personagem é a cura de um doente ou sua satisfação
egóica.
Também sua vida pessoal pouco apresenta de rebelde ou contestatória, sendo que,
como tantas criaturas inertes do capitalismo, seu prazer está quase que exclusivamente
relacionado ao consumo, seja de uma moto possante, de sexo com garotas de programa ou de
drogas. Mesmo quanto a estas, o seu vício é em Oxicodona, um fármaco analgésico legalmente
prescrito para dores fortes - e não, para ficar em dois exemplos de drogas recreativas, com
a contracultural maconha ou com uma substância ilegal e malvista socialmente como
a cocaína. Ainda que House por vezes obtenha a obtenha de forma ilegal, o vício em tal
substância reafirma, em vez de contrariar, tanto o primado do poder clínico (no sentido
que lhe dá Foucault) quanto o individualismo exacerbado do personagem. Refletir sobre o
porquê da escolha, para o vicio do protagonista, de uma droga com tal perfil (em detrimento
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de outras) é defrontar-se, em House, com mais um aspecto retrógrado sob a aparência de
transgressão.
Rebelde ou não, o que redime House é a habilidade extraordinária para diagnosticar
quadros patológicos complexos e, assim, no mais das vezes, curar.

A excelência da

metodologia dedutiva que emprega em seus diagnósticos é caudatária do racionalismo
cartesiano, instrumentalizado na forma de técnicas de observação e exame clínico herdadas
da medicina clássica, notadamente o diagnóstico diferencial - as quais Foucault descreve em
detalhe entre as páginas 112 e 136 de O nascimento da clínica (1977). Além de tais métodos
seculares, o médico, fiel ao determinismo tecnológico em voga na medicina contemporânea,
vale-se rotineiramente de baterias de exames laboratoriais e imagéticos para corroborar ou
descartar linhas de diagnóstico. Apesar de todo esse aparato dedutivo-tecnológico, House
“geralmente desafia os diagnósticos técnicos e deduz a verdade das doenças num momento
de epifania e revelação quase mística” (BENTES, 2010, p. 110). Ou seja, em pleno vigor
do determinismo clínico-tecnológico, a subjetividade prevalece - e este seja, talvez, o único
elemento verdadeiramente transgressor na representação de House.

273

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em termos de identificação subjetiva, um dos grandes paradoxos da
contemporaneidade tem sido que as possibilidades virtualmente infinitas e customizadas de
expressão identitária convivem com fortes cobranças sócio-institucionais por categorização
e rotulagem. Pois, como aponta Suely Rolnik:
A mesma globalização que intensifica as misturas e pulveriza as identidades,
implica também na produção de kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita
do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, independentemente de
contexto geográfico, nacional, cultural, etc. (1997, p. 1).

Por conta de tal processo, uma das hipóteses que sugerimos para a motivação
da criação e para o sucesso de protagonistas fora do padrão e anticlichês como Dexter,
House e Monk é o desgaste, ou mesmo esgotamento, não só dos chavões recorrentes aos
protagonistas, mas da própria ideia de que protagonistas devam ser modelares – o que viria
a ser certamente um avanço, após décadas de idealização elitista como critério dominante
para a concepção do protagonista e do ator que o representaria.
Por outro lado, tais representações, ao transmitirem maior

verossimilhança,

acabam por perfazer, em alguma medida, certamente menos idealizada, um espelhamento
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do real. Pois se, como sugeriu KRACAUER (2004), o sucesso de um produto audiovisual
reflete não apenas uma identificação psicológica, mas a projeção de um desejo social
difuso (na forma, por exemplo, de expressão do inconsciente coletivo), então, no caso da
representação da masculinidade nas três séries aqui examinadas, isso implica, por um lado,
no reconhecimento de que traumas e transtornos psíquicos são, atualmente, um elemento que
caracteriza as sociedades contemporâneas, funcionando como um indicativo da ocorrência
de patologização psicossocial; por outro, que os protagonistas afetados por tal quadro –
e fora dos padrões tradicionais de beleza, virilidade e heroísmo – tendem a fornecer um
retrato mais rico e complexo das sociedades contemporâneas e, em particular, de novas e
diversificadas masculinidades que nelas são vivenciadas. Nesse sentido, tais representações
são eminentemente positivas e alvissareiras.
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LUZ, CÂMERA, DRAG EM AÇÃO: O EFEITO
RUPAUL E A ACADEMIA DE DRAGS1
Eleonora Camargo de Mendonça2
RESUMO: Com o lançamento da série norte americana RuPaul’s Drag Race em 2009,
pode-se dizer que as drags definitivamente conquistaram seu espaço nas telas. A partir daí,
o efeito RuPaul passa a motivar e inspirar novas propostas audiovisuais, como é o caso
do drag show brasileiro Academia de Drags, de 2014. Pensando nisso, o presente artigo
propõe a análise desses dois seriados a partir das ideias de performance enquanto ação
cultural de resistência e de performatividade como ação tecida nos corpos. (BUTLER, 1993;
2017, DE OLIVEIRA, 2009 e LOURO, 2003; 2017) Vale dizer que os Estudos Culturais
servem, nessa investigação, como marco teórico e método de observação dos programas. A
descoberta aponta para uma relação simultânea entre esses dois conceitos, tendo em vista
as potencialidades para subversão das normas e a proximidade com discursos e cânones
hegemônicos.
PALAVRAS-CHAVE: Performance e performatividade. Corpo. Drag shows. RuPaul’s
276
Drag Race. Academia de Drags.

INTRODUÇÃO
A partir da leitura dos reality shows RuPaul’s Drag Race e Academia de Drags,
o presente artigo propõe responder se essa produções tem caráter de ação cultural de
resistência ou se simplesmente estão ligadas a um sistema que opera a favor do poder e da
normatização. Para tanto, parte-se dos conceitos de corpo, performance, performatividade
e identidade, discutidos por Judith Butler (1993; 2017), Guacira Lopes Louro (2003; 2017)
e Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira (2008).
A análise é realizada sob as lentes dos Estudos Culturais e toma como base amostras
aleatórias dos episódios dos dois programas, sempre atenta aos encadeamentos entre os
discursos verbais, visuais, a construção das narrativas e das personagens. E são exatamente
elas o centro das atenções, o alvo das câmeras.

1
Resumo do artigo a ser apresentado no Simpósio 4 (Gênero, Sexualidade e suas representações no
audiovisual) do VI Seminário Cinema em Perspectiva.
2
Mestranda da linha de Formações Socioculturais do Programa de Pós Graduação em Comunicação da
Universidade Federal do Paraná. eleonoracmendonca@gmail.com
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Em RuPaul’s Drag Race e Academia de Drags o grande objetivo é apresentar ao
espectador candidatas ao título de Drag Superstar. Elas competem entre si e provam suas
habilidades na passarela, nas máquinas de costura, em provas temáticas, em estúdios
fotográficos e, é claro, no lipsync - mais conhecido como playback, a interpretação de uma
música a partir da sincronia labial que vêm acompanhada de atuação e dança.
Esta fórmula do reality drag surgiu em 2009, com a primeira temporada de RuPaul’s
Drag Race. A série norte-americana é comandada por RuPaul Andre Charles. Atriz, cantora,
modelo, drag queen e alguém que não se importa com as classificações de gênero - isso fica
evidente na série, já que Ru assume vezes sua persona feminina, vezes a masculina.
“He makes clear that he is a black gay man under the pounds of makeup and costume
in which he performs”. (ZERVIGON, 2009, p. 1)
O sucesso de RuPaul se consagrou com o hit Supermodel of the World (1993).
Hoje, seu perfil na rede digital Facebook tem mais de um milhão de curtidas. E com a série
apresentada por ele não foi diferente. São mais de dois milhões de fãs que seguem a página
do programa que tem por objetivo, mais do que premiar a melhor drag queen, fazer-se
conhecer pelo público.
E pelas estatísticas, a produção tem alcançado essa meta. A segunda edição, por
exemplo, bateu recordes de visualização via stream - foram quase 10 milhões. Apenas o
episódio de estreia da quinta temporada recebeu mais de 1,3 milhões de espectadores.
(MORAES, 2015). De acordo com o autor, o público e a repercussão da série norte americana
vêm crescendo exponencialmente, ao menos frente ao nicho que se propõe a alcançar.
Antes da corrida de drags, elas costumavam aparecer de forma mais tímida nas
telas. Um grande marco é o documentário Paris is Burning, de 1990. De acordo com um site
que indexa resenhas cinematográficas e reúne amantes da sétima arte, o filme é um “guia
fundamental de autoconsciência história e cultural”. (FILMOW, 2017).
Então, outras produções icônicas vão surgindo como Priscilla, a Rainha do deserto
(1994). O female impersonation se faz presente também em obras mais atuais como
HairSpray - Em Busca da Fama (2007) - com John Travolta incorporando Edna TurnBlad.
Quando a questão é o audiovisual brasileiro - principalmente na televisão - a
representação é ainda mais retraída. Tal situação é destacada pelo pesquisador Irineu
Ramos Ribeiro (2010, p. 125). Segundo ele, os conteúdos midiáticos continuam ligados aos
“valores ditados por aqueles que detêm o poder hegemônico”. Esse cenário, para ele, reforça
o preconceito velado e exclui a comunidade LGBTI de cena.
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A primeira percepção do crescimento do nicho de drag shows no Brasil se deu com o
lançamento de um quadro, dentro do programa Ênio Quadros, na TV Diário, chamado Glitter
- Em Busca de um Sonho (2012). A produção se baseava justamente em uma competição
semanal entre drags, travestis e gogo boys. (MORAES, 2015).
Em 2014 surge o reality Bibas, veiculado pela filiada paraense da TV Bandeirantes.
Ainda em outubro, Academia de Drags ganhou as telas e as críticas do público. O programa
da produtora ASC Audiovisual foi apontada como um produto com “pouca qualidade
técnica”. (MORAES, 2015, p. 102). De todo modo, segundo o pesquisador, a repercussão na
internet foi significante. No primeiro mês, o episódio de estreia conseguiu em torno de 160
mil visualizações no Youtube.
Entre todas essas produções e suas ressonâncias, destaca-se aqui, como forma de
costura com o marco teórico escolhido, o longa metragem Albert Nobbs (2011), dirigido por
Rodrigo García e protagonizado por Glenn Close. Nesse filme, o protagonista é um garçom
que vive há anos escondendo suas formas de mulher, uma alternativa de sobrevivência em
pleno século XIX.
Em meio a uma trama que resultou no Oscar de melhor atriz para Close, sublinha-se
uma frase que se faz muito pertinente para a presente pesquisa e que foi escolhida inclusive
para compor o trailer oficial: “Estamos todos disfarçados de nós mesmos”. (ALBERT, 2011.)
E é justamente aí que se encontram as questões geradoras do presente artigo.
Partindo do pressuposto de que a identidade é montada, como funcionam as tessituras
dos corpos nestes dois reality shows? Servem como processos contestatórios e figuram
mobilidades identitárias ou estão submetidos às performatividades da ordem compulsória?
“YOU’RE BORN NAKED AND THE REST IS DRAG”
A frase de RuPaul que dá título a essa seção fala justamente do “disfarce de nós
mesmos”, discutido no filme Albert Nobbs e exposto cientificamente por Guacira Lopes
Louro (2003, p.1). Segundo a pesquisadora, a identidade dos sujeitos surge a partir das
marcas que são atribuídas aos seus corpos, examinadas e valoradas. Tais traços, de acordo
com ela, servem para “antecipar as possibilidades e os limites” de cada um na sociedade.
Uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes produz referências que ‘fazem
sentido’ no interior da cultura e que definem (pelo menos momentaneamente) quem
é o sujeito. A marcação pode ser simbólica ou física, pode ser indicada por uma
aliança de ouro, por um véu, pela colocação de um piercing, por uma tatuagem, pela

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

278

implantação de uma prótese… E essa marcação terá, além de seus efeitos simbólicos,
expressão social e material. Ela irá permitir que o sujeito seja reconhecido como
pertencendo a uma determinada identidade (...). (LOURO, p. 3, 2003).

Esta reflexão fica evidente, por exemplo, quando Breno Tavares (Shantara
Thompson), em Academia de Drags, comenta com as outras competidoras sobre as reações
sociais ao seu cabelo comprido. “Quando eu tinha o cabelo grande (...) eu fazia parte da
escória da sociedade (...). O povo corria atrás de mim, o povo me batia”, conta. (ACADEMIA
DE DRAGS, 2014, ep. 4).
Nesse sentido, Louro (2003) evidencia que o corpo deve ser visto como instância
da cultura. Algo que “fala” a partir de determinados comportamentos e códigos e que,
por conseguinte, significam dentro de determinado contexto. Tais signos, tecnologias e
linguagens utilizados para referir os corpos, são dispositivos da cultura. Essa reflexão se
aproxima da noção de performatividade, discutida por Judith Butler (1993).
Para a filósofa estadunidense, é nesse domínio performativo que o poder age em
forma de discurso. São a invocação das convenções e o reconhecimento (ou exclusão) social
que desenham o sujeito. Vale ressaltar também que, segundo ela, a performatividade não é
um ato voluntário, pelo contrário, é imposto.
“Gender performativity is not a matter of choosing which gender one will be today”.
Performativity is a matter of reiterating or repeating the norms by which one
is constituted: it is not a radical fabrication of a gendered self. It is a compulsory
repetition of prior and subjectivating norms (...)”.(BUTLER, 1993, p. 22)

No entanto, para Guacira Louro (2003, p. 3), “o sujeito não é um mero receptor de
pedagogias exteriores a ele”. Isso porque, “os sujeitos não somente respondem, resistem,
reagem, como também intervêm em seus próprios corpos”. Há uma dicotomia entre o
estabelecido e o negociado - entendendo que esse também também pode estar ligado aos
padrões normatizadores.
De todo modo, pode-se dizer que é justamente dentro das normas que a subversão é
forjada. Isso porque a convenção não pode ser (absolutamente) realizada por todos da forma
como se espera. A agência, a liberdade e as possibilidades de resistência são negociadas na
matriz que detém o poder. “The resignification of norms is thus a function of their inefficacy,
and so the question of subversion, of working the weakness in the norm, becomes a matter
of inhabiting the practices of its rearticulation.” (BUTLER, 1993, p. 27)
Guacira Louro (2003, p. 3) atrela esse processo de subversão à ideia dos “corpos
que escapam”. De acordo com ela, as “marcas distintivas (...) podem ser infringidas pelo
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próprio sujeito ou pelo grupo social”. Isso porque o corpo é construído e seus significados
são mutáveis. Ela e Judith Butler (1993) vão dizer ainda que as características dos corpos
determinam a identidade desses indivíduos e que são usualmente ligadas às normas
regulatórias, mas que por vezes podem ser contraditórias.
Surge dessas relações uma “proliferação e dispersão de discursos, bem como uma
dispersão de sexualidades” (2003, p. 4). Esse ousar assumir a fronteira, a ambiguidade, a
construção do corpo é característico da drag queen. Para Louro - também exposto em Butler
(2017), trata-se de um ato crítico, de uma desconstrução que “repete e exagera, se aproxima,
legitima e, ao mesmo tempo, subverte o sujeito que copia”. (2003, p. 5).
As formas de resistência e subversão que caracterizam essa mobilidade identitária,
segundo Lúcia de Oliveira (2008), são escapatórias criativas que se sustentam na ação
cultural. As contestações, para ela, deixam o campo político e migram para esferas paralelas,
com ênfase não mais no resultado, mas no processo.
O que se assiste é o esgotamento da política em sua capacidade de representar
possibilidades de mudança. A aposta é na resistência como possibilidade (...) como
processo de libertação baseado na livre expressão das diferenças. O poder sobre
a vida transmuta-se em potência de vida. Ação cultural é processo, aposta, risco.
Exige uma disposição para o incerto, para o devir, em contraposição às soluções
permanentes. (DE OLIVEIRA, 2008, p. 63)

A autora acrescenta ainda que, por estar em todos os lugares, a cultura é constituída
de mesclas, contrastes e brevidades. Tais características, segundo ela, têm sido aproveitadas
para criar fissuras pontuais no poder que logo desaparecem e surgem, diferentes, em outros
lugares. Isso se dá e se expressa, por exemplo, a partir do próprio corpo e da dança. É a
performance que entra em cena. Aqui, o lipsync, o bate-cabelo e o Vogue da drag queen
passam de mero entretenimento a recurso de contestação das normas vigentes.
Aqui, de acordo com Gonçalves (2004, p. 76), o corpo é utilizado como forma de
comunicação “que se apropria de objetos, situações e lugares - quase sempre naturalizados
e socialmente aceitos - para dar-lhes outros usos e significados”.
É como a própria utilização do termo Queer. Ele se apossa da expressão como forma
de insulto e a subverte. Isso ocorre, de acordo com Butler (1993) e Louro (2017), pois todo
nome contém a base discursiva para sua própria oposição. O Queer, segundo ela, expõe o
poder regulador e, ao mesmo tempo, sua a expropriação, isso porque seu sentido histórico
sempre estará presente, contudo passa a carregar um propósito político.

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

280

We no more create from nothing the political terms which come to represent our
“freedom” than we are responsible for the terms that carry the pain of social injury.
And yet, neither of those terms are as a result any less necessary to work and rework
within political discourse. (BUTLER, 1993, p. 20)

Nas duas séries analisadas, um objeto ressignificado que pode servir de exemplo
é a penteadeira, o camarim. Nas convenções, o local da moça delicada e preocupada com
a aparência. Blush, batons, pincéis, sombras, escova e diversos adereços compõem as
utilidades as quais toda menina deve saber usar para ficar bonita (e sem exageros).
Neste local se opera uma transformação, e no caso das drags, isso é mais acentuado:
o acesso restrito a essa transformação talvez seja fundamental no devir drag, uma
forma de garantir a surpresa fora do camarim. Expor essa dimensão não-pública
do tornar-se drag pode fazer com que todo o brilho e a fantasia que advêm dessas
figuras se desmanchem no ar. Poderia dizer, então, que aquilo que sublinha o
mistério do devir drag é a própria inquietude e curiosidade criada a partir do
ocultamento do espaço de transformação (tendo aqui como pressuposto que há
vários territórios sendo ocultados concomitantemente: o temporal, o espacial e o
corporal). (VENCATO, 2005, p. 229)

E é exatamente esse o grande ápice dos drag shows. A revelação do processo. Sentadas
em frente ao espelho do camarim, as drags se montam. Contornam uma boca carnuda, 281
desenham narizes mais finos, reforçam o brilho da pele, escolhem o cabelo e o penteado que
mais combina com a ocasião. Com isso, riscam a ideia de originalidade e autenticidade dos
gêneros. Instigam a pensar a construção dos corpos, aqui talvez de maneira mais exaltada,
mas nem por isso menos questionadora.
E é ali mesmo que surge a discussão: “Você se sente uma mulher ou se sente uma
drag queen?”, pergunta Jujubee em um dos episódios da segunda temporada de RuPaul’s
Drag Race. E a resposta caminha por entre as fronteiras de Louro e Butler: “Um pouco dos
dois”, expõe Jessica Wild. E acrescenta: “Quero dizer, quando você está de drag você não se
sente só uma drag queen. Às vezes você pode se sentir mais mulher por um dia, mais feroz
em outro...”. “Eu me sinto como um artista e é isso”, contrapõe Mystique Summers Madison.
Essa pluralidade de relações com suas drags também fica evidente no reality
brasileiro. Se por um lado Mackaylla se apresenta usando a flexão de gênero no feminino,
incorporando por completo a persona que trouxe para o concurso, Sarah Haykman resolve
falar da sua drag na terceira pessoa. E tais negociações são observadas em diversos outros
momentos dos programas.
A ação cultural de resistência, para De Oliveira (2009, p. 68) se dá exatamente
dessa forma, sem que as subjetividades sejam anuladas a favor da seriedade da ação. “A
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representação é radicalmente abolida. A ênfase no processo, na possibilidade de que
a experiência sirva como agente de transformação de seus participantes, ressalta sua
efemeridade e sua atitude existencial.”
De acordo com a autora, é nesse processo que se insere a performance - enquanto
arte, expressão e comunicação. “Drag é arte. Drag pode tudo”, afirma Guilherme Terreri (Rita
Von Hunty) no quarto episódio da primeira temporada da Academia de Drags. E completa:
“[Essa] é a oportunidade de levar uma mensagem para quem está fora. Para quem é público,
para quem é consumidor e para quem almeja ser uma drag”.
Mas será que nós podemos aproximar a montagem e a apresentação da drag queen
exclusivamente do conceito de performance? Por mais crítico, subversivo e contestador que
esse ato possa parecer, será que de certo modo ele não está inserido nas grandes produções
que tem o puro e simples objetivo de entreter? E mais. Não está ele imbricado nas relações
de performatividade?
FÓRMULA DO SUCESSO OU DA RESISTÊNCIA?
Não se pode negar que RuPaul’s Drag Race quebra com a fórmula tradicional de 282
produção de reality shows. Principalmente por trazer comédia, situações reais e performances
protagonizadas por sujeitos antes fora dos spots. É o que afirma Vanja ØDEGÅRD (2016).
The most sophisticated of this strand of faux reality programming fuse the boundaries
of comedy, performance, and nonfiction in ways that potentially disrupts the
convention of reality TV, as well as the conventions of gender and other identities.
ØDEGÅRD (2016, p. 43)

De todo modo, a série se tornou mundialmente conhecida (inicialmente produzida
para televisão, ganhando um lugar na base de streaming Netflix) e passou a exportar o
modelo de drag show. A produção brasileira Academia de Drags adotou a referência e a
reproduz de forma bastante explícita. (MORAES, 2015). A posição de mentor, representado
por Ru na Drag Race, cabe à Silvetty Montilla. Os jurados, as sessões de foto e as batalhas
de lipsync também estão presentes.
Contudo, vale ressaltar que se em Rupaul’s Drag Race há forte apelo ao consumo,
tendo em vista que se trata de uma série difundida no Netflix, Academia de Drags parece não
ter [tanto] essa preocupação. Os episódios são disponibilizados gratuitamente no Youtube e
na segunda temporada houve inclusive uma tentativa (fracassada) de financiamento coletivo
pelo Catarse.
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No dia 26 de junho, após a suprema corte americana reconhecer a legalidade do
casamento gay, o Facebook ficou mais colorido. Com uma ferramenta criada pela
plataforma, 26 milhões de usuários botaram uma espécie de filtro de arco-iris em
suas imagens de perfil para celebrar a decisão, semelhante a ocorrida no Brasil em
2011. Algumas empresas, como o próprio Catarse, também entraram na jogada.
Ficamos muito felizes ao ver a ótima reação de nossos seguidores quando colocamos
nossa imagem de apoio à luta LGBT. Como já dissemos algumas vezes, mais do
que dinheiro, o financiamento coletivo é feito de pessoas. De todas as pessoas. Já
foram financiados no Catarse muitos projetos relacionados à causa LGBT (Conhece
o Tenho Dois Papais, o Rafaeu, a peça Tem Alguém que Nos Odeia, o curta Aceito e o
Translendário?). Acreditamos que é possível estabelecer uma relação entre a luta por
direitos iguais e o espírito colaborativo do crowdfunding. E, com esse festival de cores
na rede, logo pensamos em campanhas como o Drag-se e o Diva, e montamos essa
lista de projetos que exploram o universo das Drag Queens. Separamos campanhas
já finalizadas e outras ainda em fase de arrecadação. Colabore! (COSTA, 2015).

Essa maior despreocupação com o sistema fica evidente nos debates realizados
pelos participantes. Desmontados, os donos das drags conversam sobre aceitação e
reconhecimento, opressão e exclusão. Ressalta-se que esse momento de reflexão sobre
as performances quase não tomam forma em RuPaul’s Drag Race. Porém, como aponta
Moraes (2015), facilitadas pelas redes digitais, essas ressignificações acabam ocorrendo nas
comunidades online de fãs.

283

[Guilherme Terreri (Rita Von Hunty)]: Dos anos 50 para cá, para o gay ser aceito
na sociedade ele se masculinizou. Uma drag queen rompe todo o conceito vigente
misógino da nossa sociedade. A nossa sociedade favorece o macho alfa e oprime a
fêmea. Nós somos a artistas. Nós vangloriamos a fêmea. [Breno Tavares (Shantara
Thompson)]: Você não precisa parecer uma mulher. Não estou tentando parecer
uma mulher ou ser uma mulher. Eu estou mostrando o que eu realmente sou, o que
me faz feliz. (ACADEMIA DE DRAGS, 2014, ep. 4)

Justamente essa contestação da fixidez dos gêneros, essa relação fronteiriça aparece
em Butler (2017, p. 122). Para ela, “a possibilidade de identificações múltiplas (...) sugere
que a Lei não é determinante e que ‘a’ lei pode até não ser singular”. De acordo com a autora,
portanto, tudo é uma questão de construção, de discurso e de poder. E aí nós retornamos à
frase de RuPaul: “You’re born naked and the rest is drag”.
Seja na construção pela resistência ou na indução de marcas, Judith Butler, Guacira
Louro e De Oliveira apontam que os corpos servem como ferramentas que conectam
fronteiras, pessoas e significados. Tais características reforçam o caráter performativo dos
gêneros e abrem brechas e potencialidades para sua subversão.
Os gêneros não podem ser verdadeiros nem falsos, reais nem aparentes, originais
nem derivados. Como portadores críveis desses atributos, contudo, eles também
podem se tornar completa e radicalmente incríveis. (BUTLER, 2017, p. 244)
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

CONSIDERAÇÕES
RuPaul’s Drag Race causou, não se pode negar, alguns efeitos depois de sua estreia.
O primeiro deles diz respeito à indiscutível receptividade da série pelo público - tanto que
conquistou um lugar nas listas do Netflix, além de comunidades online de admiradores.
Para Moraes (2015), o lançamento da série deu nova vida para a cultura drag, até então
discriminada.
Ligado a isso, está a nova oportunidade de representação das drag queens no
audiovisual. E aqui o incentivo se transforma em referência clara, quando os drags shows
iniciam já a partir do cânone proposto por Ru - como é o caso de Academia de Drags.
Contudo, se o brilho e o glam ficam por conta da produção mercadológica de
RuPaul’s Drag Race, a série brasileira de 2014 traz seu toque autoral: um aprofundamento
nas questões por trás das performances. Seja por possuir mais tempo de programação (já que
sua plataforma é o Youtube), seja por não ter um compromisso de consumo tão marcante,
aqui a ação cultural e o caráter de resistência ficam muito mais evidentes, principalmente
nas falas dos competidores que, desmontados, expõe as motivações de ser/estar drag.
De todo modo, apesar de “nascermos todos nus”, não se pode esquecer que, como 284
alerta Butler e Louro, as construções que se sucedem não são todas articuladas pelos próprios
sujeitos. Pelo contrário. Eles são marcados por meio dos discursos, dos enquadramentos nas
normas e das relações de poder.
Nessa relação, resta tentar distinguir o que é performance e o que é performatividade,
o que vêm para subverter e o que repete a convenção. Ainda, nos sobra observar que, em se
tratando de construção de corpos, talvez Academia de Drags seja um bom nome, até porque
estamos todos nela, não?!
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CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS QUEER PARA UM
OLHAR SUBVERSIVO SOBRE PABLLO VITTAR
Romão Matheus Neto1
Iris Tomita2

RESUMO: Discussões sobre sexualidade e identidade de gênero se tornam cada mais
evidentes na sociedade, contudo, elas não são de agora. Desde o anos 1960, o movimento
LGBTQ toma força e assume uma política de identidade também dentro da academia. No
mesmo caminho, se observa atos musicais LGBTQs na mídia, como a cantora drag queen
Pabllo Vittar. Dessa maneira, esse trabalho, ainda em fase inicial, busca traçar conceitos dos
Estudos Queer a partir de Butler, Louro e Miskolci, para uma posterior análise do fenômeno
Pabllo Vittar sob uma ótica subversiva da Teoria Queer.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria Queer. Estudos Queer. Comunicação. Pabllo Vittar.

INTRODUÇÃO
No ano de 2017, torna-se cada vez mais recorrentes discussões sobre gênero e
sexualidade. Uma repatologização da homossexualidade é considerada e importantes 286
exposições e instalações artísticas sofrem boicote por tratarem de temas considerados tabus
pela sociedade heteronormativa brasileira. No entanto, esses embates sobre o assunto, ainda
que surpreendentes, não são recentes.
O movimento homossexual nasce em 1940, mas é a partir da década de 1960, nos
Estados Unidos e logo após no Brasil, que se torna cada vez mais evidente, graças à formação
de grupos que promoviam a resistência e subversão aos papéis pejorativos que a sociedade
machista lhe pregavam.
Mais tarde, paralelo à luta contra a AIDS - considerada uma “peste gay” - e contra
um perfil hetenormativo, branco e de classe média que gays e lésbicas tradicionais pregavam,
além da busca pela visibilidade de bissexuais, transexuais, travestis e de qualquer indivíduo
que não se encaixava em nenhuma das categorias, emergem, no meio acadêmico, estudos
com foco nessas diferentes identidades de gênero e de sexualidade. Eles não buscavam
apenas compreender e relativizar as inúmeras “formas de ser”, mas também firmar um
caráter político dentro dos espaços das universidades.
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É em meio a esses embates entre forças culturais, econômicas e políticas que ocorre
negociações e a partir delas há, cada vez mais, a produção e disseminação de conteúdo feitos
por e para o público LGBTQ, constituindo também afirmação e resistência. Se destaca,
principalmente, a cantora drag queen Pabllo Vittar, que conquistou posição dentro do meio
LGBTQ e na sociedade em geral.
Considerando tais aspectos, esse trabalho, ainda em fase inicial, através de um
estudo bibliográfico, traça perspectivas e conceitos dos Estudos Culturais a partir de Kellner
para um aprofundamento nos Estudos Queer, baseado em Butler, Louro e Miskolci e uma
análise inicial e parcial de Pabllo Vittar como fenômeno performático dentro do clipe da
música “Todo Dia”, lançado em 2016.
A SUBVERSÃO NA CULTURA: A CONFLUÊNCIA ENTRE ESTUDOS CULTURAIS
E ESTUDOS QUEER
Quando se diz respeito ao Movimento LGBTQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis,
Transexuais e Queers) no Brasil, é entendido que os primeiros passos da sigla com espírito
político se deram no final dos anos 1970, com a criação do grupo Somos, de São Paulo, e a 287
Revista Lampião, que procuravam, segundo Facchini (2002, p.68) resistência através de sua
identidade homossexual.
Na década de 1980, a pauta homossexual (e da sociedade como um todo) se volta
para a epidemia da AIDS, que desacelerou o processo de libertação sexual e de conquista de
direitos civis, estigmatizando ainda mais os grupos e ligando, novamente, a orientação sexual
à uma patologia. À frente da luta contra o vírus do HIV através de assistência à população e
reivindicação por uma resposta do governo, os homossexuais receberam visibilidade, o que
proporcionou uma tímida expansão do comércio de produtos voltado para esse público.
Contudo, é só nos anos 1990 que acontece a distinção entre os vários sujeitos
políticos que rondavam a minoria: o que antes só trazia pauta para o homossexual, e só
um tempo depois para a lésbica, agora buscava tratar das demandas específicas do/da
bissexual, da travesti e da/do transexual, como coloca Facchini (2011). Ainda, dentro desse
processo, eram testemunhados os primeiros projetos de leis com foco nos direitos LGBT e,
consequentemente, uma maior representação e visibilidade da sigla pelos debates acirrados
da sociedade sobre o assunto.
Na mesma época, em 1960, no Centre for Contemporary Studies at Birminghan,
emergiam os Estudos Culturais, originando-se das contribuições de teóricos importantes
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como E.P Thompson, Raymond Williams, E. Hoggart e logo mais Stuart Hall. Os E.C
representam uma importante quebra da antiga concepção de cultura, que tinha em seu bojo
hierarquias entre cultura erudita, popular e cultura de massa (ou cultura da mídia, melhor
dizendo) Miskolci (2007, p.8).
Numa perspectiva interdisciplinar – muitas vezes considerada, também,
indisciplinar -, o significado de cultura se iguala à produção de sentidos e subjetividades, à
produção e reprodução social, de modo que, para Kellner (2001, p.11) ,“modela os indivíduos,
evidenciando e cultivando suas potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade”.
Ainda, segundo o estudioso, a cultura nos arranja o senso de classe, etnia, raça, nacionalidade
e também da sexualidade (KELLNER, 2001, p.9).
Seguindo esse pensamento, os Estudos Culturais não só deslocam o conceito de
cultura, mas também a estabelece como um terreno frequente de relações e negociações
irregulares entre poderes, o que resulta em determinada hegemonia cultural, conforme a
“sociedade é concebida como um conjunto hierárquico e antagonista de relações sociais
caracterizadas pela opressão das classes, sexos, raça, etnias e estratos nacionais subalternos”
(KELLNER, 2001, p.48)
O objetivo desse modelo teórico cultural, seria, segundo Sierra (2004, p.35), “de
entender e analisar os diversos fenômenos culturais e analisá-los como práticas discursivas
inseridas no interior da tensão das relações de poder, atrelando, desse modo, cultura, poder
e conhecimento, numa dimensão política”. Logo, esse esquema também reconhece o caráter
de resistência e luta contra a dominação hegemônica dentro dessa luta social, dando abertura
para temáticas consideradas marginais, como os Estudos Queer.
O núcleo dos Estudos Queer é o não existente, o não compreendido, não identificável.
Para Louro (2001, p.546), “queer” “pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico,
raro, extraordinário”. A palavra, antes dita com carga pejorativa e vista como xingamento, se
transfigura para um ponto de afirmação e performance da identidade de minorias sexuais.
Isso é, a “bicha”, o “viado”, a “sapatão”, “o traveco” e os “anormais” percebem nesses insultos
um modo positivo de celebrarem suas posições dentro da marginalidade e questionam,
então, tanto os padrões heteronormativos dentro da sociedade em geral quanto aqueles
inseridos na própria comunidade LGBT.
O sujeito abjeto queer é a peça principal para a virada dos estudos gays que, criados
pós anos 1960, não eram vistos como abrangentes de uma multiplicidade sexual e de gêneros.
Esses, por sua vez, tratavam do homem com postura masculina e higiênica, de classe média,
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alto, branco e musculoso, colocando em segundo plano aqueles que sofriam por quebrarem
os paradigmas de gênero (MISKOLCI, 2012, p.31-32).
É nesse aspecto pós estruturalista e pós moderno que Butler (2010, p.24 apud
OLIVEIRA, 2015, p.23) põe em cheque o sentido de gênero, pensando-o como histórica e
socialmente construído:
Se o gênero, são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se
pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu
limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre
corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a
estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de “homens” apliquese exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete
somente corpos femininos.

Logo, não há uma única identidade genuína, fundada e válida a ser seguida. A partir
de Foucault (1988), Louro (2013, p.6) vem ao encontro desse pensamento, ao afirmar que
a própria sexualidade é uma invenção social, tomando forma a partir de discursos que
tanto regulam quanto promovem uma “verdade absoluta”. Assim, “toda força regulatória
manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — demarcar, fazer,
circular, diferenciar — os corpos que ela controla” (BUTLER, 2013, p.110), dando vida à
performatividade.
Desse modo, não há apenas uma aplicação singular de certa norma para que os
corpos tomem sentidos socialmente e sejam vistos como reais, perceptíveis e “humanos”.
O espectro da performatividade dá conta de reiterar, citar e concretizar repetida e frequentemente
esses regulamentos sociais para que, a partir dessa convenção, aqueles que não incorporam a
lineariedade de sexo-gênero-sexualidade sejam pressionados.
Por outro lado, aqueles que protestam contra essa ordem de caráter heterossexual e
sexistas não são percebidos como detentores de corpos e identidades inteligíveis. Daí a marginalização
do homem considerado sensível, da mulher que não segue a feminilidade imposta e é considerada
masculina, e, principalmente, dos gays afeminados, travestis e transexuais, que desestruturam o
raciocínio linear de sexo, gênero e sexualidade.
Derrida, como cita Miskolci (2007, p.3), também contribui ao esquematizar que
nossa linguagem funciona em binarismos, sempre com o hegemônico se sobressaindo ao
um inferior. Logo, percebe-se a dialética entre heterossexual/homossexual e masculino/
feminino, por exemplo.
O filósofo propõe um método de desconstrução na Filosofia, que posto à frente
da discussão da sexualidade e gênero, fragmenta cada uma dessas fronteiras para abrir
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caminho aos que constituem uma identidade que foge dessas barreiras baseadas em uma
linha de sexo-gênero-sexualidade estabelecidas pela sociedade. A hetereossexualidade/
homossexualidade e masculino/feminino aqui não são pensadas como opostas uma à outra,
mas sim como interdependentes.
Para Louro (2001, p.549), “seria demonstrada a mútua implicação/constituição
dos opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de sexualidade
(a heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, mais do que isso, passou a ser
concebida como ‘natural’.” Há várias identidades entre as fronteiras, e todas devem ser
compreendidas. São inconsistentes e não exigem lineariedade.
Em resumo, os Estudos Queer propõem, politicamente, uma desconformidade
com os discursos que pensam a sexualidade e gênero como anteriores a cultura e também
binários (GALLINA, 2006, p.1). Ela não busca, também, a consolidação de uma determinada
personalidade, mas sim compreender as diversas identidades fluidas existentes entre as
“fronteiras” e não necessariamente definidas. Assim, contribui Oliveira (2015, p.13): “o
que “distancia” o queer dos estudos com foco na identidade é direcionar sua crítica não
para busca de uma identidade ou sujeito legítimo, mas para as condições que produziram
identidades verdadeiras e ‘identidades outras’.”
Ela demanda o que Miskolci (2012, p.63) caracteriza como um “reconhecimento
sem assimilação”; isso é, não conceber a resistência à norma como uma esquisitice, mas
sim como uma ressignificação para o questionamento do dito e não dito que normatizam a
sociedade em sua identidade tanto sexual, quanto de gênero, e, consequentemente, servir
como ferramenta para uma mudança social.
A constante negociação entre as forças interpeladas pelos Estudos Queer são
diretamente refletidas na mídia a partir de seus produtos, seja pelos jornais, novelas, filmes
e até mesmo o videoclipe, objeto de estudo dessa investigação que teve suas produções
impulsionadas nos anos 1970 e se tornou comum a partir da década de 1990 e anos 2000.
TEXTOS CULTURAIS EM MOVIMENTO: VIDEOCLIPES
Dentro da mídia, há diversas produções que refletem esses revés culturais, políticos e
econômicos, como pontua Kellner (2001). Entre esses textos, aponta-se bastante importância
para os videoclipes, que desde sua origem, na década de 1970, popularizados pela MTV, se
tornaram ferramentas de extensão visual para a música.
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Segundo Corrêa (2007, p.2), o termo “clipe” advém de recorte e grampo, aludindo
à atividade e técnica de recorte e colagem de imagens, com a preocupação de alinhá-las
aos sons. No que se diz respeito aos seus aspectos, o videoclipe, como um gênero atual e
consolidado, promove a ideia do efêmero, com diversas imagens e transições rápidas entre
si, com o intuito de produzir um ritmo. Para Soares (2012, p.33), é como se “elas parecem
feitas para serem “cortadas”, editadas, montadas, pós-produzidas.
Se antes os videoclipes eram produzidos a partir de gravação estática, que trazia
apenas movimentos dos artistas cantando ou tocando seus instrumentos a fim de mostrarem
seu talento de modo geral, como pontuam Nercolini & Holzbach (2009), na atualidade, eles
nos mostram narrativas contadas de inúmeras formas, podendo ter alguma relação direta
com a letra cantada ou não, sem qualquer compromisso obrigatório com o linear. Vem à
tona, então, uma hibridização, de modo que não há alguma regra específica a se seguir na
produção de um videoclipe.
Com a globalização e a internet, especificamente o Youtube, o videoclipe se
ressignifica. Assim, “a audiência pode atuar, manusear, modificar e criar linguagens,
ampliando os significados criados pela televisão e pela indústria fonográfica.” (NERCOLINI
& HOLZBACH, 2009, p.53). Alinhado a esse pensamento, percebe-se que a narrativa do
videoclipe promove uma espécie de comunidade global, ligada à uma vivência urbana,
cosmopolita, da cultura noturna e principalmente da moda (SOARES, 2013, p.9).
Logo, é fácil admitir que tal gênero audiovisual não possui o papel apenas de divulgar
uma música em específico de um álbum – o single –, mas também de ancorar as identidades
e comportamento de determinado público. Kellner (2001, p.9) vem ao encontro conforme
indica que
há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a
urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões
políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas
forjam sua identidade.

Considerando tal cenário, é infinito o número de artistas, tanto internacionais
quanto nacionais, dentro de um movimento underground ou mainstream, que se utilizam
dos clipes para divulgarem seus álbuns, músicas, ideias e fixar sua própria identidade dentro
da mídia.
Nesse contexto, toma-se grande importância e relevância a cantora drag queen
Pabllo Vittar, que se tornou popular entre o público no final de 2015 e prospera até agora
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com milhões de visualizações nos videoclipes postados no Youtube, se tornando a drag
queen com clipe original mais visto - acima até mesmo de RuPaul dentro do ranking.
UM FENÔMENO QUEER: PABLLO VITTAR
Ao contrário dos anos 1970 e 1980 – épocas nas quais majoritariamente cantores
de rock eram estrelas de videoclipes – , a produção de audiovisuais para a divulgação de
singles ultrapassa, principalmente a partir dos anos 2000, a limitação à determinado gênero
musical. A partir desse marco, cantores tanto de ritmo pop e rap, de samba ou MPB se
acostumam a não pensar apenas o conceito do som de seu álbum, mas também o seu aspecto
visual.
O mesmo acontece com artistas que crescem dentro da cultura LGBTQ, produzindo
e disseminando conteúdo para esse público como afirmação e resistência. Alguns deles
ilustram essa perspectiva, como Liniker – negro, gay e pobre que através da estética quebra
padrões hetenormativos –, Jaloo, um dos artistas mais inovadores da cena musical nacional
e não binário, MC Xuxu – cantora de funk e travesti –, além de Lia Clark e Gloria Groove,
ambas drag queens que trabalham com o funk e rap dentro do cenário musical.
Se destaca, principalmente, a cantora drag queen Pabllo Vittar, que com apenas
vinte e dois anos, ganhou popularidade no final de 2015, ao lançar o videoclipe de “Open
Bar”, uma versão em português do hit “Lean On” do grupo Major Lazer, repaginando o som
e inserindo o estilo pop e samba.
Também, no começo de 2016, Vittar experienciou sua entrada no canal de TV
Rede Globo ao se tornar a nova vocalista da banda do programa Amor & Sexo, liderado por
Fernanda Lima. Nesse mesmo ano, foi garota propaganda da Adidas Originals para uma
campanha de linha de produtos em apoio à comunidade LGBTQ, e estrelou, também, a
campanha publicitária da Avon, intitulada “Louca Por Cores”.
A drag maranhense atingiu seu auge com o lançamento do seu primeiro álbum em
janeiro de 2017, intitulado “Vai Passar Mal”. Em apenas uma semana de lançamento, o disco
já se encontrava no top 3 da loja iTunes Brasil, e nove das dez músicas do álbum estavam
listadas nas 50 músicas mais tocadas do Spotify. Dentro da pegada pop, samba, tecnobrega,
forró e funk carioca de seu álbum, Pabllo escolheu como segundo single a música “Todo
Dia”, com participação do rapper Rico Dalasam – famoso na cena underground por ser
abertamente gay e ativista também da causa negra.
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A música, que prega empoderamento, independência e libertação sexual, rendeu
um videoclipe que, em cores preto e branco e detalhes florais, celebra a diversidade de
sexualidades, de gênero e também racial, ou seja, as várias identidades. Em pouco mais
de dois meses, o videoclipe já atingia mais de 10.000.000 de visualizações no Youtube, se
tornando o clipe original de uma drag queen mais visto e ultrapassando até mesmo RuPaul.
Listada como intérprete de um dos hits do Carnaval brasileiro, Pabllo Vittar também fez
parcerias com gigantes da música brasileira, como Daniela Mercury e Anitta, e atingiu a
terceira colocação na lista Viral 50 Global do Spotify.
Ao apresentar uma performance como drag queen – a incorporação de uma
personagem com traços convencionais do feminino – e ao mesmo tempo utilizar um nome
também padronizado como masculino, Vittar nos ajuda a interrogar o pensamento de que
o gênero é, em sua essência e por definição, livre das influências culturais e históricas. Pelo
contrário, percebe-se cada vez mais como ele é construído, formado e fixado por esses
mesmos pilares.
De acordo com Louro, ainda dentro dos Estudos Queer, (2016, p.89), “a drag-queen
repete e subverte o feminino, utilizando e salientando os códigos culturais que marcam
esse gênero. Ao jogar e brincar com esses códigos, ao exagerá-los, ela leva a perceber sua
não naturalidade.” Nesse prisma, se observa a grande expressão e influência que Pabllo
conquistou dentro do meio LGBTQ através do clipe e também sua força de projeção da
cultura LGBTQ para a sociedade em geral.
Tal fato se alinha à proposta de Melo (2014, p.82.) de “queerizar” a comunicação
e pensar que a “principal contribuição do pensamento queer à comunicação é possibilitar
observar por outros lugares, redirecionando o olhar aos sujeitos em desacordo com norma
social, com a hegemonia dos corpos e identidades sexuais, ou seja, aos sujeitos queer”.
Por isso, a análise da obra audiovisual de Vittar faz-se relevante não só para fins técnicos,
mas também para compreender e disseminar a cultura LGBT e os Estudos Queer na área
acadêmica, temas ainda em fase embrionária nas universidades brasileiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se a pertinência e assertividade dos Estudos Queer quanto à identidade, se
tornando um meio de resistência daqueles “corpos que importam”, como afirma Butler. É
igualmente significativa a expressão e influência queer que a drag queen Pabllo Vittar possui

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 4: GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA FICÇÃO AUDIOVISUAL

293

dentro do meio LGBTQ através de videoclipes, e também sua força de projeção da cultura
LGBTQ para a sociedade, buscando uma quebra certos paradigmas.
A artista como drag deixa evidente, a partir de sua performance, como o gênero é
imbricado pela história e cultura. No entanto, ainda há a necessidade de expandir os Estudos
Queer e discussões de gênero e sexualidade pela problematização da Publicidade e Mídia
para pensar à frente das ideias tidas como verdades únicas que Oliveira (2015, p.9) pontua.
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DEAR WHITE PEOPLE: CINEMATOGRÁFICA, PLÁSTICA E PERCEÇÃO
Juliana Carneiro Virgolino1
Camila R. Peres Mancio2
Anuschka Reichmann Lemos3
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar as estratégias utilizadas no campo técnico e
simbólico da cinematografia para evidenciar a representação do negro enquanto personagem
de destaque na série Dear White People, produzida em 2017 por Justin Simien. Para isso, a
predominância de ângulos, profundidade de campo e cores foi verificada em seis sequências.
Para três delas foi desenvolvida uma análise aprofundada, levando em consideração suas
nuances, significados e produções de sentido a partir dos estudos de Martine Joly, Boris
Kossoy, Eva Heller e Gomes Filho, Jullier Laurent e Michel Marie - autores que trabalham o
potencial imagético a partir de suas especialidades.
PALAVRAS-CHAVE: Dear White People. Cinematografia. Produção de sentidos.
Representatividade.

INTRODUÇÃO
Com a consolidação dos serviços de streaming oferecidos pela Netflix, que em 2017
superou a marca de 90 milhões de usuários, as webséries vem ganhando cada vez mais
força, especialmente as produções originais da organização. Esse é o caso de Dear White
People, série estadunidense lançada em 2017, com um elenco formado sobretudo por jovens
negros, que interpretam estudantes de uma Universidade Norte Americana.
“A representação negra sempre existiu, porém de maneira estereotipada, episódica,
momentânea, problemática e pouco digna” (Cogo e outros, 2010). Para estes autores (p.21,
2010), nas novelas, séries e filmes, a representação é feita de forma que não apresenta uma
visão pluralista da pessoa negra na dramaturgia e acaba por englobar um grupo heterogêneo
em um mesmo personagem, de forma homogênea.
Neste matiz, uma das características predominantes neste produto audiovisual
é a representação da pessoa negra, que se faz de uma forma distinta da grande parte das
produções do continente americano. Tendo em vista as dramaturgias produzidas tanto no
Brasil quanto nos Estados Unidos - série, novela ou filmes - os elencos são compostos por
uma pequena parcela de atores negros. Um estudo publicado pelo GEMAA mostrou que
entre 1995 e 2004 apenas 4% das protagonistas das novelas brasileiras eram negras. Em
contramão à estas narrativas, Dear White People apresenta um roteiro satírico, que aborda
1
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o racismo de forma singular e problematiza até mesmo nuances da própria militância negra.
Dentro de sua proposta é evidente a escolha de alguns elementos plásticos para corroborar
o discurso proposto pelo roteiro, como cor, ângulo e profundidade de campo também são
fatores essenciais para a produção de sentidos e, assim, promover um novo olhar a respeito
da representação de pessoas negras nas produções midiáticas.
A metodologia deste artigo conta com cinco passos: 1) Pesquisas bibliográficas
apoiadas em estudos e análises semióticas sobre estudos de mesma ou próxima natureza;
2) Análise do objeto de estudo, especialmente, por sua relevância em relação às técnicas
cinematográficas utilizadas; 3) Contextualização da série; 4) Seleção de seis cenas,
considerando a predominância de ângulo, cor e profundidade de campo; 5) Análise
aprofundada de três cenas.
DEAR WHITE PEOPLE
“Dear White People” é uma adaptação do filme homônimo, lançado em 2014, dirigido
pelo mesmo diretor: Justin Simien, com Cinematografia de Topher Osborn - exibida pela
primeira vez em abril de 2017, pela Netflix. A série gira em torno da rotina da vida acadêmica 298
dos estudantes, levantando questões como: pluralidade de representações; racismo estrutural
e institucional; apropriação cultural; colorismo; militância e relacionamentos interraciais.
Ela é composta por dez episódios que dão ênfase para a realidade de seis estudantes
da Universidade de Winchester nos Estados Unidos da América: Samantha White (Logan
Browning), Troy Fairbanks (Brandon P Bell), Colandrea Conners (Antoinette Robertson),
Lionel (DeRon Horton), Reggie (Marque Richardson) e Gabe Mitchell (John Patrick
Amedori). Cada episódio é contado pelo ponto de vista de um personagem, sendo que alguns
deles possuem mais de um.
A narrativa se inicia com a apresentação de um programa de rádio nomeado como
Dear White People, criado por Samantha White, que problematiza as atitudes racistas
vividas em sua rotina acadêmica. A estudante cursa audiovisual e é integrante da estação de
rádio estudantil da Universidade de Winchester.
O personagem Troy Fairbanks é o filho do reitor da universidade e luta pelo direito
dos estudantes de maneira institucional, por vias burocráticas. No entanto, sua militância é
questionada ao decorrer da narrativa, pois o acadêmico, que concorre às eleições do conselho
estudantil, utiliza um discurso pouco ético - no qual se compromete a resolver problemas dos
diferentes grupos étnicos presentes na universidade, com a finalidade de conquistar votos.
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Colandrea é uma jovem que busca aceitação na universidade e tenta se encaixar em
diversos grupos e entidades para alcançar popularidade dentro do campus. A sua realidade é
distinta dos demais protagonistas, pois é a personagem que apresenta maior vulnerabilidade
socioeconômica na instituição. Lionel é estudante de jornalismo, com fortes dilemas sobre
sua orientação sexual, seus episódios se divergem entre a militância e suas próprias dúvidas
subjetivas.
Já o personagem Reggie divide sua narrativa entre a paixão platônica por Samantha
e a participação no movimento negro. Gabe Mitchell, o único estudante branco entre os
protagonistas listados, é namorado de Samantha White. Os dois vivem um relacionamento
inter-racial e o jovem tenta se adaptar à uma realidade que não é a sua.
SEQUÊNCIA DE CENAS SELECIONADAS
Os aspectos plásticos que serão analisados a seguir na cinematografia de Dear White
People têm o potencial de proporcionar uma perspectiva de valorização das pessoas negras.
Por isso, para esta seleção, foi necessária uma observação entre os episódios, com o objetivo
de buscar elementos da cinematografia que se destacaram dentro da cinematografia.
O critério para a escolha se baseou na busca de sequências de cenas que possuem em
comum um padrão estético visual. Isto é, composições que seguem uma linha cinematográfica
- roteiro, cenário, escolha dos personagens que compõem as cenas, entre outros - semelhante
durante a maior parte do seriado. O recorte específico escolhido para essa análise se refere
às sequências das reuniões das entidades negras, pois dentro delas é possível verificar a
presença predominante de cor, ângulo e profundidade de campo.
Para tanto, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (AC), em que foi verificada
a significância atribuída aos elementos dentre os aspectos estéticos que mais se repetiram.
A AC nos permite analisar e comparar inferências presentes nas narrativas que indicam
atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos. (BAUER, 2013). Em conformidade com
Marconi e Lakatos (2013), um método utilizado foi o de análise comparativa, com a
finalidade de encontrar semelhanças e explicar diferenças entre casos. É importante ressaltar
que, apesar de todas as sequências possuírem diferentes ângulos, tons e profundidades, esta
pesquisa levou em consideração a predominância de cada aspecto, ou seja, os elementos
usados de forma simbolicamente mais relevante em cada análise.
Ao escolher as sequências, levou-se em consideração a predominância de cores,
ângulos e profundidade de campo, categorias plásticas relevantes para a proposta de
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analisar os aspectos plásticos de Dear White People. As seis cenas analisadas acontecem
dentro da sala de reunião de uma fraternidade universitária, pois nesses momentos fica mais
evidente a relação dos elementos estéticos presentes com a construção da personalidade dos
personagens.
Nesse sentido, das seis sequências analisadas, cinco delas possuem cenas marcantes
gravadas com ângulo contra-plongée e uma com ângulo normal. A alta profundidade foi
identificada quatro vezes e a baixa apenas duas, como ilustrado na tabela 1. Em relação às cores,
é notável a presença de tons terrosos - predominante em todas as sequências analisadas.
Tabela 1

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2017.
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Para uma maior compreensão do potencial dessas cenas, foi necessário um
embasamento nas teorias de Joly (2006), Kossoy (1999), Heller (2013) e Gomes Filho
(2015). Em sua obra “Introdução a Imagem”, Joly analisa a produção de sentidos dentro
de uma imagem. “A utilização das imagens generaliza-se de fato e, quer as olhemos quer as
fabriquemos, somos quotidianamente levados à sua utilização, decifração e interpretação. ”
(JOLY, 2006, p.9).
Joly (2006) propõe uma metodologia de análise de que separa as categorias plásticas
e icônicas dentro da fotografia - é importante ressaltar que neste artigo, sua contribuição se
dá dentro da cinematografia. Os elementos icônicos são aqueles observados em cena, ou
seja, aquilo que os signos podem representar. Segundo Joly (2006, p.42) as cores, formas,
composição interna e textura compõe as categorias plásticas.
Kossoy (1999) também foi essencial para essa produção, pois o autor trabalha com
a representação e produção de sentido dentro da fotografia. De acordo com Kossoy (1999,
p.42), a produção da obra fotográfica diz respeito ao conjunto dos mecanismos internos
do processo de construção da representação, as quais constroem e materializam a estética/
mundo pelo ponto de vista do fotógrafo.
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Heller (2013) aborda a relação das cores com os sentimentos, trazendo as cores
como experiências universais enraizadas na linguagem cultural e no pensamento de maneira
quase imperceptível. Essa abordagem foi essencial, visto que dentro da série a presença dos
tons terrosos é um elemento de destaque.
Por esse fato, foi necessária uma pesquisa em relação à autores que abordam a
Teoria da Cor. Um fato interessante que foi observado é que a cor marrom é pouco citada
dentro dos livros dos autores pesquisados - o que pode ter relação com o fato de que os tons
terrosos são vistos, na maioria das vezes, como tons inadequados e desagradáveis, como
será discutido a diante.
Para essa pesquisa, Heller (2013) contou com a opinião de mais de 2000 pessoas de
14 a 97 anos, na Alemanha. Para Guimarães (2011), a compreensão do fenômeno cor depende
da cultura em que está inserido, levando em consideração que há raízes e universais que
compõem as regras ao uso da cor. Dessa maneira, tanto para Heller quanto para Guimarães,
apesar dos aspectos culturais que envolvem a cor, as vertentes universais devem ser levadas
em conta.
Ainda, segundo a pesquisadora, dentre as cores que mais desagradam, o marrom
está listado em primeiro lugar nas categorias: feio, antipático, anti erótico, intragável, ácido
e amargo. Portanto, é possível observar que essa cor é raramente apreciada. “Já na Idade
Média o marrom era considerado a cor mais feia. Marrom era a cor das roupas dos pobres,
dos camponeses, escravos, servos e mendigos” (HELLER, 2013, p.479).
Além da Teoria das Cores, a Gestalt também foi pensada para a construção
desse trabalho. Na perspectiva de Gomes Filho (2015), fatores como equilíbrio, clareza e
harmonia visual são indispensáveis para a construção de sentidos de imagens. “Como se
sabe, os exemplos dos estudos e experimentos realizados pelos psicólogos da Gestalt tratam
todos estes conceitos de percepção visual da forma, predominantemente, por meio de
exemplificações e abstrações sob a forma (...)” (GOMES FILHO 2015)
Aspectos da linguagem cinematográfica também foram levados em conta para a
construção das análises fílmicas. O estudo de Laurent e Marie (2009) - ambos professores
de estudos cinematográficos na Universidade de Sorbonne - traz, de maneira concisa,
ferramentas essenciais para se estudar a imagem em movimento. (Nível plano, profundidade
de campo e distância focal, cor e a escolha das combinações audiovisuais). Esta abordagem,
além conceitualizar alguns aspectos utilizados neste trabalho, foi capaz de fornecer um
aprimoramento para a metodologia, pois os pesquisadores trazem em seus estudos, aspectos
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cinematográficos explorados com profundidade no desenvolvido de suas análises fílmicas, presentes no decorrer de seu livro Lendo as Imagens do Cinema.
Como suporte para a análise, considerou-se discussões de Bauer (2013), Marconi
(2003) e Martini (2003) os quais trouxeram um aporte metodológico e o repertório técnico,
possibilitando averiguar o potencial imagético das sequências escolhidas.
ASPECTOS TÉCNICOS
Antes de analisar as sequências, é necessário abordar questões técnicas da
cinematografia, pois a imagem tem um papel fundamental na produção de sentido, sendo que,
até mesmo a escolha da lente utilizada interfere na construção de um olhar. “[...] a câmera
pode provocar no real em estado bruto: a mudez do cinema antigo, o papel não realista da
música e das iluminações artificiais, os diversos tipos de planos e de enquadramentos, os
movimentos de câmera, o retardador, o acelerado, todos os aspectos de linguagem fílmica
[...]” (MARTIN, 2003, p. 31)
Ainda segundo este autor, no ângulo plongée, o assunto é fotografado de cima para
baixo com a câmera posicionada na altura do olho, e contra-plongée o inverso. Para Martin 302
(2003), o contra-plongée dá a impressão de superioridade, de exaltação e triunfo, porque
engrandece os indivíduos e tende a magnificá-los. Ainda, pelo viés do autor, o plongée, tem
a tendência de tornar o indivíduo menor, esmagando-o moralmente ao colocá-lo no nível do
solo.
Figura 1 - Exemplo de plongée e contra-plongée.

Fonte: Netflix.

Outro aspecto de importância para este estudo é a profundidade de campo, que
pela definição de Martin (2003, p.207) é a zona de nitidez que (para uma focal e um diafragma
determinados) se estende para frente e para trás do campo de focagem. Ou seja, é a técnica
que define intensidade do desfoque entre o objetivo focado, os elementos que estão fora
de foco e os que não estão. Segundo Laurent e Marie (2009, p.30) a profundidade de
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campo indica a nitidez do objeto e pode inclusive favorecer questões estéticas da narrativa
Diferente da fotografia, a profundidade de campo na área da cinematografia, referenciado
por Martin (2003, p.216), comporta-se como um cenário para os personagens. Ou seja,
por meio desta técnica é possível deslocar o personagem de seu espaço físico - focalizando
um personagem ou objeto - baixa profundidade, como visto na figura 2. É por meio deste
processo, que segundo o mesmo autor 2003, p.218) e com o apoio de outras técnicas sonoplastia, objetivas de campo total e de foco variável - que a profundidade se manifesta
no campo estético e se caracteriza por uma reintrodução do espaço e portanto, de tempo, a
encenação. “A este título, a assimilação da profundidade de campo marcou talvez, para o
cinema contemporâneo, a conquista suprema de sua autonomia. (MARTIN, 2003, p.218).
Figura 2 - Exemplo de profundidade de campo.

303
Fonte: Netflix.

Segundo Silveira (2011, p.16) dentro da teoria da cor, pode-se estudar a cor sob
três aspectos: fisiológico, cultural simbólico, e da percepção cromática. É importante
perceber que, além da cor ser propriedade dos objetos, a percepção acontece porque existem
estímulos de luz que os olhos são capazes de decifrar. Porém, depois que esses estímulos
são decifrados e codificados pela retina, são reconstruídos coletivamente na sua memória por
meio de suas referências culturais. Ainda para Silveira (2011) este processo é denominado
percepção visual cromática. Nesse sentido, o fenômeno cor se torna um importante recurso
para ser estudado, pois os tons terrosos são utilizados com predominância nas sequências
analisadas.
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Figura 3 - Exemplo de tonalidade.

Fonte: Netflix.

Os tópicos a seguir apresentam as características das sequências analisadas. “Uma
sequência é uma série de cenas ou planos completos em si mesma” (MASCELLI, 2010, p.19).
Dessa maneira as sequências a seguir apresentam as seguintes numerações: um, (capítulo 12m: 1s - 15m: 2s), cinco (capítulo 7 - 3m: 50s a 07m: 50) e seis (capítulo 7 - 20:12- 21:52),
fazendo referência a ordem da tabela 1. É importante ressaltar que no episódio 7, há dois
momentos que serão analisados: o primeiro, quando os integrantes da convenção negra da
universidade convocam uma reunião e, o segundo, quando os estudantes descobrem que Gabe
ligou à polícia para denunciar uma briga dentro de uma festa no campus da universidade.
APRESENTAÇÃO DAS CONVENÇÕES NEGRAS - SEQUÊNCIA 1
A primeira sequência analisada se inicia quando o estudante de jornalismo Lionel
Higgins chega, com um gravador em mãos, na Armstrong-Parker para acompanhar a reunião
mensal da convenção negra. O estudante pretende fazer uma reportagem dos grupos das
associações de alunos negros da universidade de Winchester.
Na porta, ele é recebido pela estudante Samantha White, que o guia até o sofá.
Durante esse percurso, o movimento de câmera travelling é utilizado. Quando a estudante
se senta no sofá, o ângulo de câmera é alterado para contra-plongée. Logo em seguida, a
jovem apresenta para Lionel os diferentes grupos inseridos dentro do movimento negro
na universidade. Em continuidade, os estudantes iniciam uma reunião para debater
acontecimentos racistas ocorridos no campus.
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Figuras 4 e 5

Fonte: Netflix, imagens - Ep.1 12m: 1s - 15m: 2s

As figuras 4 e 5 foram gravadas pelo ângulo contra-plongée, que fornece um ponto de
vista de superioridade para aqueles que são inseridos como ativistas dentro do movimento.
A cena se inicia logo após um encontro de Sam com seu namorado Gabe. Nesse momento, é
possível perceber que as luzes e as composições do cenário proporcionam uma mudança de
tons levemente acinzentados para terrosos.
O cinza que, segundo Heller (2013), é considerado um tom inamistoso e hostil, é
utilizado na composição da primeira aparição de Gabe no seriado, enquanto na cena seguinte,
que é o primeiro quadro da reunião das convenções negras no seriado, os tons quentes
utilizados fornecem aos personagens em primeiro plano equilíbrio e harmonia, de acordo
com Gomes Filho (2014). Nesse sentido, pode-se inferir que a cor é utilizada para criar uma
relação de calor entre os personagens, pois assim como a escolha da coloração quente, as
relações interpessoais entre os personagens também se evidenciam como conflituosas.
É perceptível também que, quando Sam apresenta ao repórter a convenção UAAA,
o ângulo de câmera muda para normal, evidenciando a ideia de inferioridade incubida
ao movimento pela personagem na narrativa. Nesse contexto, essa concepção pode ser
interpretada como emancipatória, visto que esse grupo - UAN - representa a resistência
negra mais forte dentro da instituição de ensino. Segundo Kossoy (1999 p.44), “a interpretação
concede uma leitura plural das imagens, que proporciona a concepção de imagens mentais.
Imagens estas que agem com filtros ideológicos, culturais, morais, éticos. ”
MÚLTIPLOS DISCURSOS - SEQUÊNCIA 5
A sequência se inicia com a chegada dos personagens em uma reunião para discutir
possíveis ações contra a atitude do policial ao apontar a arma para o estudante Reggie. Nessa
sequência é perceptível que o ângulo de câmera muda de plongée quando está em Samantha,
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para contra-plongée quando vai para Gabe evidenciando fazendo com que o personagem
pareça acuado, pois foi ele quem chamou a polícia na festa em que Reggie sofreu repressão.
É válido trazer à memória que esse episódio mostra a visão de Gabe sobre os fatos ocorridos
e, duas vezes dentro desta cena, as gravações da reunião são interrompidas por delírios e
sonhos do personagem.
Nessas cenas é notável também que a alta profundidade de campo é utilizada para
reforçar os posicionamentos ideologicamente divergentes de Troy Fairbanks e Samantha
White. Enquanto um se propõe a fazer uma reunião pública com a administração para
resolver as tensões raciais da universidade a outra pretende fazer um protesto no dia da
reunião proposta por Troy. Ambos têm seus apoiadores que aparecem à frente de seus
grupos, como se os representassem. Nesse sentido, a profundidade de campo alta, enfatiza as
expressões de concordância dos estudantes.
Troy representa o movimento estudantil do campus, o que o leva para um lado mais
institucional e burocrático na hora de resolver conflitos enquanto Samantha simboliza o
radicalismo. Ou seja, ela não acredita que as ações institucionalizadas possam ser efetivas
para o movimento, por isso, a jovem parte para um lado mobilizador com ações diretas que
deem visibilidade para sua causa.
Nas figuras 6 e 7, é possível verificar mais uma vez o ângulo contra-plongée,
profundidade de campo baixa e a presença de tons terrosas na composição do cenário.
“Uma boa composição é a disposição de elementos visuais para formar um todo unificado
e harmonioso” (Mascelli, 2010). Além disso, a escolha da baixa profundidade de campo
é utilizada para colocar um personagem em destaque, com uma relação de figura e fundo
demarcada.
Figuras 6 e 7

Fonte: Netflix, imagens episódio 7 - 3m: 50s a 07m: 50
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Além da relação de figura e fundo, nota-se que a cor predominante na narrativa é o
marrom, que, segundo Heller, (2013, p. 473) é a cor mais rejeitada socialmente, o que é um
indício que a cor foi escolhida para fortalecer a ideia de exclusão.
AS DESCULPAS DE GABE - SEQUÊNCIA 6
Nessa sequência, Gabe aparece na reunião do conselho para se desculpar com
Samantha por ter chamado a polícia durante a festa em que Reggie foi discriminado. Nesse
momento, o personagem é apresentado com uma profundidade de campo baixa - figura
8 - enquanto os outros personagens são gravados com alta profundidade - figura 9. Esse
elemento é utilizado para mostrar a exclusão de Gabe e reforçar a união do grupo.
A baixa profundidade de campo - representado na imagem abaixo - faz com que o
personagem fique descontextualizado da cena pois, como o fundo é desfocado, dá-se destaque
apenas ao objeto em foco, dando assim a impressão de que Gabe não faz parte daquele lugar.
Enquanto, na segunda cena, a alta profundidade pode provocar a sensação de união e força
do grupo. As duas cenas dão a sensação de um confronto direto entre Gabe e a fraternidade,
justificando a oposição entre o branco e o negro - estabelecendo o viés político da série. A 307
segunda cena - ilustrada na figura 9 - é abordada pela visão de Gabe que demonstra como o
personagem vê os demais.
Nota-se também a presença da “semelhança” - uma das leis da Gestalt - que mostra
que as cores e formas dos elementos também são aspectos relevantes para fortalecer a união
do grupo, conforme expressa Gomes Filho (2014), “A igualdade de forma e cor desperta
também a tendência de se construir unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes
semelhantes. ” (Gomes Filho, 2014).
Do ponto de vista cenográfico, a sequência 6 se comporta como um tribunal, explicado
por Laurent e Marie, (2009, p.51) como uma cenografia em que a câmera assume os lugares
do acusado, do júri e do juiz, aquela que pelas próprias palavras dos autores, mostra que
“todo mundo tem suas razões” e que permite que o espectador-juiz decida pela condenação
ou inocência do personagem. A figura 8 em relação a figura 9, coloca Gabe em confronto
direto em relação às irmandades negras da UAA, que apesar de Gabe assumir a posição de
culpado perante os outros personagens da série, o julgamento do personagem depende do
ponto de vista telespectador sobre a cena. Ou seja, deve-se perceber que está estória possui
dois lados, as razões que levaram Gabe chamar a polícia - motivo que levou às irmandades
da Universidade se revoltarem contra o personagem - e o sentimento de injustiça perante ao
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racismo institucional imposto na cultura organizacional da universidade, quando Reggie foi
discriminado pelos guardas do campus.
Colocadas as duas posições, é possível perceber que Gabe tem seu olhar diretamente
encaminhado para frente, encarando os outros estudantes e indiretamente seu telespectador.
Laurent e outros (2009, p.75) apontam que o olhar do personagem quando dirigido
diretamente à câmera busca uma cumplicidade do público, segundo os autores “(...) com
um olhar ele o toma como testemunha (da boa-fé, de seu infortúnio ou de sua velhacaria).”
(Laurent e outros,2009, p.75).
Figuras 8 e 9

Fonte: Netflix, imagens episódio 7 - 20:12- 21:52

Além da “semelhança”, é possível inferir que o uso da cor marrom é utilizado para
tirar o foco do personagem Gabe, único personagem branco entre os protagonistas, pois a
cor está presente também nos elementos que compõem o cenário. Segundo Heller (2013,
p. 478), o marrom retira o caráter das outras cores que forem acrescentadas a ele e rouba a
individualidade das cores básicas. Além disso, os personagens negros da série já são exaltados
por outros aspectos técnicos como enquadramento, ângulo e “semelhança”, bem como,
por seus discursos e pela própria narrativa construída, enquanto Gabe é frequentemente
apagado.
Ao comparar a representação dos personagens negros de Dear White People com a
de outra websérie produzida pela Netflix, Orange is the New Black, a promoção dessa nova
ótica fica ainda mais evidente - conforme visto na figura 9 - o ângulo plongée é utilizado para
evidenciar a situação de vulnerabilidade social das detentas, reforçando o estereótipo de
exclusão social das personagens negras.
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Figura 10 e 11

Fonte: Netflix: Imagens - Ep 1

É válido comparar as diferenças entre as paletas de cores nas figuras 5, 6, 7, 8 e
9 - cenas de Dear White People - com relação às figuras 10 e 11 - cenas de Orange is The
New Black. Dessa maneira, fica perceptível que os tons terrosos são um importante fator
na composição das cenas 5, 6, 7, 8 e 9 demonstrando como esses tons foram essenciais
para dar um novo apelo à narrativa dentro do audiovisual. A série pode proporcionar um
novo significado ao marrom, trazendo harmonia à composição, diferente de como a cor é
representada socialmente. Já em Orange is the New Black é possível perceber a presença de
tons acinzentados, que acabam reforçando o argumento da pesquisadora Eva Heller (2013)
de que o cinza é inamistoso e hostil - ainda que de maneira inconsciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, verificou-se que os aspectos estéticos aqui elencados - ângulo, profundidade
de campo e cor - foram utilizados para fortalecer a ideia do produto audiovisual, que se
propõe a valorizar do papel do negro, apresentando-o de uma forma distinta de como vem
sendo representada tanto nas produções brasileiras quanto nas estadunidenses.
A seleção dos autores contribuiu para averiguar o potencial simbólico das cenas,
levando em consideração significantes e significados. Ao fazer menção aqui a Martine Joly,
que analisa os elementos plásticos e icônicos dentro da fotografia, buscou-se evidenciar sua
contribuição em uma narrativa audiovisual que se faz presente pelo embasamento teórico
na produção de sentidos. Gomes Filho, ao introduzir a “semelhança” da teoria da Gestalt, foi
indispensável para analisar as cenas em que os personagens negros aparecem em conjunto,
fortalecendo a ideia de coletividade, fator essencial dentro de um movimento social.
O aspecto social é um fator muito importante nesse seriado, por se tratar de uma
narrativa pautada no racismo institucional, no protagonismo negro e no colorismo. Dear
White People é uma narrativa satírica, que ressalta até mesmo os problemas internos do
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movimento negro, mesmo assim, esse aspecto não foi determinante neste estudo por se
tratar de uma análise de aspectos plásticos.
Além das questões sociais da narrativa, a presença do close, enquadramento, linha,
superfície, luz e sombra, são fatores que contribuem também para a composição das cenas e
são elementos que poderão ser estudados em futuras análises.
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MALDITO SIGNO: REPRESENTAÇÕES DE MITOLOGIAS
CONTEMPORÂNEAS NA OBRA DE ZÉ DO CAIXÃO
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Eduardo Martins Zimermann Camargo
2
Hertz Wendel de Camargo

RESUMO: A presente pesquisa coloca em tela uma análise sobre signos, sangue e
sincretismo na obra fílmica de José Mojica Marins, mais conhecido por seu famigerado
personagem intitulado Zé do Caixão. Do terreiro à tela, e vice-versa, o estudo empreende a
problematização do personagem criado pelo realizador à luz do simbólico que encontra-se
na Umbanda. Considerando a conhecida argumentação do diretor José Mojica Marins em
defesa da macumba como expressão cultural tipicamente brasileira, objetiva-se comparar
a construção do personagem Zé do Caixão em relação ao imaginário que permeia a figura
mitológica de Exu. Para tanto, escolhemos como caminho metodológico empregar a teoria
da iconofagia, como entendida por Norval Baitello Junior, partindo da noção que o corpo
humano trata-se de uma mídia primária. Dessa maneira, observamos que a figura Zé do
Caixão personifica o pensamento de que “devorar imagens” ou “ser devorado por elas”,
segundo Baitello Junior, é um processo simultâneo, ao passo que José Mojica Marins
transforma-se em um Exu Midiático. E dessa figura mitológica, dificilmente, dissocia-se no
imaginário popular. Em tempo, no contexto em que vivemos, que revela a violência contra
religiões de origem afro-brasileiras, a pesquisa busca nas imagens mentais construídas
sobre a Umbanda na mídia o material para uma reflexão sobre nosso sistema social e suas
disfunções.
PALAVRAS-CHAVE: Filmes. Mitologias Contemporâneas. Linguagens Híbridas. Zé do
Caixão. Macumba.

1 INTRODUÇÃO
A macumba é nossa.
(José Mojica Marins)

O artigo em questão é o desdobramento da pesquisa realizada no âmbito do grupo
ECCOS - Estudos Sobre Comunicação, Consumo e Sociedade, estabelecido no Setor de Artes,
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, e pertence à linha Etnografias
Urbanas: Mitos, Consumo e Narrativas Contemporâneas, esta que tem como um de seus
objetivos analisar religiões de origem afro-brasileiras sob a ótica da comunicação, à qual
fazem parte os autores.
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A partir da proposta inicial, a pesquisa busca no cenário dos terreiros de Umbanda
manifestações estilizadas e encenadas, que expressem o uso de elementos estéticos, como,
por exemplo, a luz enquanto narrativa visual, a música utilizada tal qual trilha sonora, a misèen-scene e seus efeitos dramáticos no campo religioso, e mesmo a experiência do público
tão semelhante ao que diz respeito ao cinema. Ou seja, empreendeu-se uma busca por
aproximações entre a experiência cinematográfica e a experiência religiosa, considerando
ambas na esfera do ritualístico.
Da análise comparativa entre a audiência do terreiro e o público do cinema, surge
a proposta em questão, Maldito Signo: Representações de Mitologias Contemporâneas na
Obra de Zé do Caixão, que pretende colocar em tela uma análise sobre signos, sangue e
sincretismo na obra fílmica de José Mojica Marins. Do terreiro à tela, e vice-versa, o estudo
empreende a problematização do personagem criado pelo realizador à luz do simbólico que
encontra-se na Umbanda.
A motivação da presente pesquisa parte da argumentação do diretor José Mojica
Marins em defesa da macumba como expressão cultural tipicamente brasileira, e objetiva
comparar a construção do personagem Zé do Caixão em relação ao imaginário que permeia
a figura mitológica de Exu, tendo como catalisador a provocação atirada pelo realizador ao
público da sala de cinema, durante a estreia do filme Encarnação do Demônio (Marins,
2008), em que ele bradou que a macumba é nossa. Frase que, à parte seu forte apelo social
e cultural, também sintetiza a construção fílmica do cineasta.
2 M DE MACUMBA
A quem pertence a terra? A deus? Ao demônio?
Ou aos espíritos desencarnados?
(Zé do Caixão)

Propomos uma leitura crítica dos filmes À Meia Noite Levarei Sua Alma (1963)
e Encarnação do Demônio (2008), à luz do simbólico que permeia a figura mitológica
intitulada Exu, buscando aproximações entre o ritual cinematográfico e o ritual religioso, a
partir da obra de José Mojica Marins, em relação à pesquisa de campo realizada no terreiro
de Umbanda Vovó Benta, em Curitiba, no Paraná, e, assim, pretende-se estimular o debate
sobre presenças e ausências da cultura afro-brasileira na tela de cinema.
Pois, no contexto em que vivemos, que revela a violência contra religiões de origem
afro-brasileira, a presente pesquisa busca nas imagens mentais construídas sobre a Umbanda
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na mídia o material para uma reflexão sobre nosso sistema social e suas disfunções, a partir
da leitura das representações simbólicas de rituais religiosos no Cinema Brasileiro.
Partindo da premissa que a macumba é produto cultural brasileiro, encontramos
no imaginário da Umbanda uma grande riqueza de símbolos e narrativas audiovisuais que,
embora particulares do cenário do terreiro, podem ser analisados sob outras perspectivas,
considerando que, como o Cinema, a experiência religiosa também insere-se no âmbito
estético, oferecendo sentidos tanto para rituais religiosos quanto sociais, como à própria
experiência cinematográfica.
Para além disso, a Umbanda trata-se de uma convergência de crenças que dialogam
diretamente com a cultura brasileira, mesclando diferentes mitologias ao imaginário popular
em uma fé essencialmente sincrética. Portanto, trata-se de um campo de grande patrimônio
cultural que, ao mesmo tempo, contém vestígios dos processos históricos e sociais que
formataram a presente conjuntura.
A Umbanda, religião derivada do Candomblé, do Espiritismo Kardecista e do
Catolicismo Popular, é uma evolução do polissincretismo religioso, que perpassa
pela influência dos ritos e crenças da ancestralidade indígena existente no Brasil.
(DRAVET; LOBO, 2016, p. 78)

Embora de origem popular e, grosso modo, resultante de processos sociais como
a industrialização e a urbanização, a Umbanda é vista sob a ótica da intolerância religiosa
e do preconceito. Trata-se de uma fé marginalizada e pouco compreendida que carrega
um estigma social bastante negativo: a feitiçaria. Este, no caso da Umbanda e também do
Candomblé, traduzido por Macumba, que é a fonte da discriminação que gera a violência
contra a religião, e acaba por mistificar as práticas religiosas da Umbanda, afastando o
público do terreiro.
As igrejas neopentecostais utilizam uma linguagem pejorativa e preconceituosa para
tratar das religiões afro-brasileiras, vinculando a palavra macumba, que se refere a
um antigo instrumento de percussão de origem africana e que hoje, de forma mais
genérica e difundida na sociedade, designa os cultos afro-brasileiros, aos “espíritos
infernais” e práticas demoníacas. (DRAVET; LOBO, 2016, p. 80)

Especificamente no audiovisual, encontramos aparições das religiões afrobrasileiras como no filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte nos anos
1960 e premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, onde a trama gira em torno
do personagem Zé do Burro que é impedido de entrar na igreja de Santa Bárbara para
cumprir sua promessa de levar uma cruz de madeira até o altar, já que ele havia feito a tal
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promessa em um terreiro para Iansã, embora esta seja tradução da primeira para o contexto
do Candomblé. Na obra, os cultos afro-brasileiros são vistos pela igreja como truques
demoníacos que levaram Zé do Burro a perder-se da fé católica.
Encontramos os cultos afro-brasileiros mesmo na formação do Cinema Novo, como
no Barravento, de 1962, dirigido por Glauber Rocha, em que o protagonista é um pescador
que mudou para a cidade grande e, de lá, voltou desenganado quanto à fé. Na obra de
Glauber, a religião é apresentada enquanto ópio do povo, enquanto motor da alienação, e,
portanto, combatida pelo personagem principal, que pretende esclarecer seu povo.
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)

Há, portanto, passagens relevantes da obra de Nelson Pereira dos Santos em que a
Umbanda assume papel central na trama, como no filme O Amuleto de Ogum, de 1975, onde 315
é narrada uma história de crime e violência, permeada por cenas da religião, que dão o tom
fantástico da obra, e contribuem no desenvolvimento de um personagem misterioso, senão
mágico. Este filme é divisor de águas na carreira do diretor, apresentando um novo olhar de
Nelson para a cultura popular, bem como na representação sobre a própria Umbanda.
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, in: SADLIER, 2012, p. 80)

Nesta busca por traduzir manifestações populares para a tela, ora ideologicamente
ora culturalmente, como percebemos, por exemplo, na relação entre Glauber Rocha e Nelson
Pereira dos Santos, localizamos também a presença do próprio José Mojica Marins. Afinal, o
primeiro filme estrelado pelo personagem Zé do Caixão, intitulado À Meia Noite Levarei Sua
Alma (1963), apresenta-se no mesmo contexto social e político de filmes como O Pagador
de Promessas (1962) e Barravento (1962), compartilhando com estes, em certa medida, da
mesma visão de mundo.
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3 ZÉ DO CAIXÃO, PAI DE SANTO DO CINEMA BRASILEIRO?
Autodidata, Mojica migrava do horror à pornochanchada, do escatológico ao
sobrenatural. Do riso ao grito. Transgressor, o cinema do realizador é também sincrético como
a Umbanda, ao abordar do Bang-Bang ao Horror, com inventividade e experimentalismo.
Em seu cinema, a genialidade confunde-se à bestialidade, misturando o signo ao sangue.
Ele começou do nada, no Brás, e faz tudo - ao contrário da maioria, porque sendo
simples e inculto não tem prevenções em filmar um sonho, um plano-sequência de
nove minutos ou misturar sadismo com piadinhas infames. Daí a mistura alucinante
de todos - mas todos mesmo - gêneros: em À Meia Noite Levarei Sua Alma as
referências vão do capa-e-espada à science-fiction, passando pelo desenho animado
e o circo. (FERREIRA, 2014, p. 98)

Se Mojica não teve a pretensão de filmar um sonho, é inegável que o autor não
teve medo de colocar na tela seus pesadelos. Afinal, o personagem Zé do Caixão, segundo o
cineasta, nasce de um pesadelo que teve. Parte de um projeto de cinema moderno, a obra de
Mojica mergulha na cultura popular brasileira e emerge com a matéria para construir uma
linguagem própria e contundente.
Em Mojica, o esplendor e a miséria da mise-en-scène brasileira. Para ser sincera
ela deve se confessar espontânea e mentirosa. E tudo é uma mesma coisa ingênua
e sanguinária. À Meia Noite Levarei Sua Alma é o filme da exasperação e da
criminalidade. Nada mais comovente do que a tragédia que provoca gargalhadas.
(FERREIRA, 2014, p. 98)

Marginalizado por se tratar de um cinema popular e primitivo, o estilo de Mojica
entrega-se ao delírio, à violência, ao escracho. Sangue, signos e sincretismo ocupam a tela
com uma linguagem que destaca as neuroses do autor. Da mistura surge um “cinemão” de
horror à brasileira, um cinema meio urbano meio rural, que dialoga com as crenças e os
medos de um Brasil profundo.
Visão interiorana do demônio, cartola, cavanhaque, longas unhas, lúbrico, perverso,
estamos diante de um diabo brasileiro, circense. Seu individualismo exacerbado,
anárquico, é justa e compreensível reação ao processo de achatamento a que são
submetidas as massas do continente latino-americano. Com suas componentes
megalômanas e messiânicas, Zé do Caixão atende seguramente a um sentimento
revanchista do lumpesinato contra a ordem estabelecida. É através da manipulação
de poderes sobrenaturais que ele se opõe a valores estabelecidos. Sua marginalidade
é a mesma de Lampião ou de Cara-de-Cavalo e é vivida pelo povo como liberadora,
da mesma forma que o banditismo e o corpo fechado do protagonista de Amuleto de
Ogum. (FERREIRA, 2014, p. 103-104)
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Da mesma marginalidade que surge a figura de Lampião ou o personagem de
Amuleto de Ogum, surge o Zé do Caixão e, talvez, daí também Exu. É importante destacar
que do primeiro filme de Mojica, realizado na década de 1960, até sua última obra de 2008,
há um processo de construção identitária que transforma José Mojica Marins em Josefel
Zanatas, e vice-versa.
4 DO CHUTA QUE É MACUMBA À MACUMBA É NOSSA
O cinema parece ser uma das formas de expressão
que favorece certos não-ditos da
sociedade e da cultura neste país.
(DRAVET; CASTRO, 2014, p.1)

À Meia Noite Levarei Sua Alma (1963) marca a primeira aparição do lúgubre coveiro
Zé do Caixão nas telas de cinema. A obra é parte do projeto de Mojica de criar um cinemão à
brasileira, preocupado mais com o público do que propriamente com a crítica, e o resultado
é um personagem singular que nos anos seguintes seria amplamente explorado nos meios
de comunicação, mas aparentemente pelo prisma do que é exótico.
No filme, Mojica já revela alguns dos temas que norteiam toda sua produção, como
a aversão à autoridade, à ignorância e à religião. Lá, nos idos da década de 1960, nasce
Zé do Caixão, um coveiro que desperta medo principalmente por ser diferente, noturno e
excêntrico. Começa também a busca pelo filho perfeito para carregar seu sangue. A busca
pela imortalidade que levará o protagonista a cometer toda sorte de crime em nome de seus
objetivos e, em linhas gerais, leva à loucura no fim da jornada. Zé do Caixão já vem trajado
de Exu desde o princípio encoberto pela capa preta e misteriosa que destoa na paisagem.
Do ponto de vista da cultura popular brasileira, Exu é um espírito do mal, por
vezes confundido como o diabo ou o demônio. Apresenta-se como um homem da
noite, habitante das encruzilhadas e dos cemitérios, ora bandido, ora mendigo, ora
malandro. Gosta de brincar, cantar, dançar, gargalhar, fumar e beber. Frequenta
bares e cabarés, é sedutor e articulador, por vezes, vulgar e perigoso. (DRAVET;
CASTRO, 2014, p. 3)

A imagem de Exu reflete em Zé do Caixão, que encarna seus vícios com maestria,
levando à construção de um personagem que confunde-se à figura mitológica. Tantas
semelhanças levantam o questionamento: admitindo que Zé do Caixão foi influenciado pela
imagem de Exu, enquanto figura midiática tão presente nos meios de comunicação, teria
a imagem de Zé do Caixão nas últimas décadas influenciado na percepção sobre a figura
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mitológica de Exu? Quanto há de Exu propriamente dito e quanto há de Zé do Caixão na
imagem popularizada do mito?
Do ponto de vista religioso, Exu é o Orixá do movimento, da comunicação e
mensageiro entre homens e deuses. Exu é também o nome atribuído aos espíritos
guardiões e protetores que acompanham e cuidam dos humanos. São seres de luz que
conhecem as trevas, o que lhes dá a característica ambivalente de serem transitantes
entre o bem e o mal. (DRAVET; LOBO, 2014, p. 3)

Se antes o corpo de Cristo era consumido metaforicamente, agora o corpo de Exu pode
ser consumido midiaticamente. E esse processo marca a transformação de Zé do Caixão ao
longo das décadas. No primeiro filme, À Meia Noite Levarei Sua Alma, há uma cena síntese
sobre o posicionamento de Mojica quanto à religião: quando, em um enquadramento fechado
que destaca o gesto, Josefel Zanatas chuta uma macumba que encontra na encruzilhada. A
ação traduz a aversão do autor à religião, não apenas à Umbanda e ao Candomblé, mas a
todas as religiões, como fica claro no filme.
Já em 2008, quando Zé do Caixão retorna às telas no Encarnação do Demônio,
encontramos um Josefel Zanatas que acaba de sair da prisão, onde amargava por seus
crimes, e que, dessa vez, ocupa seu espaço na favela, onde instala sua câmara de tortura. Aqui, 318
encontra-se a jornada do herói, adaptada ao contexto da macumba, e que é precisamente
nesta passagem, na transformação dos territórios da exclusão moral em território do
oculto, que a abjeção adquire sua força vital e se vê reconfigurada: o bandido torna-se
espírito do mal, mas também protetor desta gente pobre (DRAVET; CASTRO, 2014, p. 4).
Esta é a jornada de Exu, que Mojica percorre enquanto personagem, enquanto realizador.
Pois, no Encarnação do Demônio (2008), encontra-se um outro posicionamento
do cineasta quanto à macumba. Mais atento à Umbanda e ao Candomblé enquanto
manifestações culturais, embora o autor ainda seja avesso às religiões. É nesse entremeio,
do chuta que é macumba do primeiro filme, até o santo bater e Mojica tornar-se um Exu
Midiático que reside o processo de comunicação: a iconofagia. O que levaria à afirmação de
Mojica de que a macumba é nossa!
Entre os ditos e os não-ditos, há também uma cena síntese em Encarnação do
Demônio (2008) que expressa o posicionamento do cineasta quanto às religiões de matriz
afro-brasileiras. Ainda na busca pelo filho perfeito, Zé do Caixão encontra o que parece ser a
mulher ideal para gerá-lo, que, neste caso, é a filha de um terreiro. No terreiro, Zé do Caixão
mata as tias da mulher enquanto a espera, pois aquelas ofereciam resistência à relação dos
dois. Quando chega, ela se torna a própria Pomba-Gira.
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A Pomba-Gira é a versão feminina deste mesmo personagem (Exu). Acrescida de
novas imagens de impureza. Ela é vista como prostituta, feiticeira, ao mesmo tempo,
bela, sedutora e perigosa. A ela se recorre quando de problemas sentimentais,
afetivos, sexuais e de feminilidade. (DRAVET; CASTRO, 2014, p. 3)

O que se segue é uma cena de sexo que atinge o ápice quando do encontro carnal
entre as duas entidades. Regada a uma chuva de sangue que inunda o terreiro, composta
por enquadramentos que detalham o cenário destacando signos e sincretismo, e embalada
por uma percussão que remete à musicalidade afro-brasileira, Mojica, embora ainda cético,
resume sua afirmação de que a macumba é nossa, apresentando-a toda. O terreiro é o espaço
da cena e a macumba torna-se metáfora visual.
5 CONCLUSÃO
Segundo Baitello Junior (2014), um dos fenômenos da contemporaneidade é
a iconofagia, esta é permeada por conceitos como a midiatização, a globalização e o
narcisismo, onde o que acontece é um processo em que a imagem sobrepõe-se sobre a
realidade. Sobretudo, uma conjuntura alicerçada no que se vê, amplificada pelos meios de
comunicação, como o cinema e a televisão. Áreas que José Mojica Marins percorre com a
mesma desenvoltura.
Neste contexto, o autor propõe que há uma prática de devorar imagens que ocorre
simultaneamente ao ser devorado por elas que, nota-se, em certa medida, no processo de
construção do personagem Zé do Caixão. Dessa maneira, percebe-se na carreira de mais de
cinquenta anos de Mojica, um longo processo em que o autor cava significados no sincretismo
brasileiro e, da escavação, retorna outro.
As imagens se converteram em nosso arquivo histórico, em nossa memória coletiva,
e cada vez mais imagens aspiram colonizar nosso futuro, nosso imaginário, nossos
desejos. Recordamos, pensamos, sonhamos através de imagens que invadem nossa
existência, afastando-a da vida real, projetando-nos em uma dimensão virtual em
que os sentidos e as linguagens do nosso corpo são substituídos pelas imagens que as
máquinas criam para nós. (FLÓREZ, in: BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 8)

Neste sentido, Mojica apropria-se da figura mitológica intitulada Exu para construir
um personagem, ou é justamente o contrário, a imagem de Exu apropria-se do corpo
de Mojica enquanto mídia primária para converter-se em arquivo histórico, memória
coletiva, transformando-se em um Exu Midiático, colocado em evidência pela máquina
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cinematográfica, mas principalmente pelo meio televisivo, onde Mojica destacava-se. Afinal,
a comunicação precisa do corpo para ser encenada.
Reivindica-se, assim, uma atenção aos corpos vivos dos seres humanos vivos, e
um estudo detalhado de suas implicações nos processos culturais e comunicativos,
seguindo as melhores pistas de uma semiótica humanista que não pode esquecer
que uma teoria da comunicação implica a dimensão material da vida e, junto dela,
a dimensão espiritual-cultural-social que nela se projeta. (FLÓREZ, in: BAITELLO
JUNIOR, 2014, p. 8-9)

Hoje como outrora, colocar em evidência figuras como Exu ainda desperta
preconceito, senão violência, como notado toda vez que, por exemplo, uma novela tangencia
questões da Umbanda ou do Candomblé. Ou nas numerosas notícias de terreiros destruídos
pela ignorância. E assim, como notado por Dravet e Lobo, na análise de Prandi (2004),
as agressões e perseguições no Brasil já não são mais realizadas pelos órgãos oficiais,
mas passaram a acontecer por parte das denominações religiosas neopentecostais, com
horários comprados nos meios de comunicação (Dravet; Lobo, 2014, p. 80).
Dessa maneira, o que nota-se é um enfrentamento que migra do campo institucional
para os meios de comunicação. De um lado, pregadores de horário comprado, de outro, 320
manifestações que, na figura do próprio Zé do Caixão, perpassam da alegoria do sincretismo
brasileiro no cinema ao carro alegórico do desfile da escola de samba Independente Tricolor,
realizado no Carnaval de 2018. Um processo midiático com desdobramentos ainda por se
desvendar.
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A PERDIÇÃO DO TEMPO: CRIAÇÃO AUDIOVISUAL COM CELULAR
Gabriel Lyra Ribeiro1
Lucas Matsumura2
Victor Finkler Lachowski3
Victória Spitzner4
RESUMO: o seguinte artigo tem como objetivo retratar um breve histórico dos curtasmetragens na história do cinema, “objetificando” sua importância como meio artístico e
comunicativo. Retratando, em seguida, a evolução cinematográfica dessas obras em sua
produção por aparelhos celulares.O curta-metragem feito com celular retratado é dissecado
em sua linguagem e uso de técnicas de cinema, mostrando onde estão presentes e como se
enquadram, indo do roteiro até a produção.É mostrado que, apesar da facilidade que a nova
tecnologia traz, é importante buscar referências e estudar a linguagem cinematográfica, para
obter maior riqueza nas obras contemporâneas.
PALAVRA-CHAVE: Curta-metragem. Celular. Linguagem cinematográfica.

INTRODUÇÃO
O termo curta-metragem, que deriva do vocábulo francês court-métrage, faz 322
referência a um filme de curta duração. Não existe nenhuma definição precisa sobre a sua
duração embora, de um modo geral, se aceite que um filme que dure trinta minutos ou
menos seja uma curta-metragem.
O primeiro curta-metragem produzido e rodado no Brasil é o “Nhô Anastácio Chegou
de Viagem”, obra que data de 1908 e tem como contexto a chegada de um caipira à cidade
grande.
A trama possui aproximadamente quinze minutos e muitos consideram que esse
curta é o divisor de águas, ainda que, outros consideram que este gênero começou apenas na
década de 30 com a trama “Acabaram-se os Otários”, do diretor Luiz de Barros.
A produção de curtas se estende até o século XXI, quando visto a crescente praticidade
e facilidade na produção de curtas.
Pelo fato de os dispositivos tecnológicos serem mais comuns e acessíveis, muitas
pessoas podem rodar as suas próprias curtas-metragens sem tantos recursos técnicos e com
um investimento bastante reduzido. Com uma câmara de filmar de uso doméstico e um
1
2
3
4
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software para editar vídeos, é possível criar facilmente criar uma verdadeira obra de arte e a
torná-la até um viral com ajuda da internet.
Todo esse histórico e estudo sobre cinema foi explorado nas aulas de produção
cinemática, ministradas pela mestranda Mariana Munaretto e pelo mestrando Vinicius
Comoti. Fazer uma obra cinematográfica de qualidade tão elevada, explorando criatividade
e produção sem equipamentos profissionais, mas equipamentos simples e acessíveis a
qualquer um que queira descobrir a sétima arte.
Máquinas modernas e simples, aliada a uma temática atual e recorrente nas
universidades. Em nosso curta quisemos explorar a temática da relação instituição e
indivíduo. Docente e discente. Professor e aluno.
Michel Foucault, filósofo do século XX, em seu livro “Vigiar e Punir” (1975) defendia
a tese que o comportamento dos indivíduos é moldado pelas instituições.
Além disso, seria impossível localizá-la, quer num tipo definido de instituição, quer
num aparelho do Estado. Estes recorrem a ela; utilizam-na, valorizam-na ou impõem
algumas de suas maneiras de agir. Mas ela mesma, em seus mecanismos e efeitos,
se situa num nível completamente diferente. Trata-se de alguma maneira de uma
microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de
validade se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios
corpos com sua materialidade e suas forças. (FOUCAULT, 1975. p. 29)

É a disciplina que faz quem somos. É a escola que guia nossa personalidade. E isso
acontece porque nos respeitamos e de certo veneramos aquele que nos ensina. Ou, pelo
menos, veneravamos.
Esse nosso século nos trouxe novos cenários. De um lado, alunos cada vez mais
informados e atualizados, mas também mais mimados. Isso graças à internet, ferramenta
que nos permite aprender o que queremos, quando queremos e aonde queremos.
Não é à toa que o século XXI é marcado como era do conhecimento. (GADOTTI,
Moacir. 2012).
Se for pela importância dada hoje ao conhecimento, em todos os setores, podemos
dizer que vivemos mesmo na era do conhecimento, na sociedade do conhecimento,
sobretudo em conseqüência da informatização e do processo de globalização das
telecomunicações a ela associado. (GADOTTI, 2012. p. 6)

Não é necessário mais uma universidade para se aprender o que se quer e como se
quer. Por exemplo, Mark Zuckerberg deixou Harvard por dois anos para fundar a maior
rede social do mundo, o Facebook. Steve Jobs frequentava apenas as aulas que queria com
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duas únicas motivações: acompanhar seus amigos e ter onde dormir. Bill Gates entrou em
Harvard. Largou dois anos depois e fundou a Microsoft.
Entretanto, também é possível pensar que, ainda que, a informação possa nos
deixar mais autodidatas, também inclina a um cenário em que o professor passa a perder
seu respeito, não sendo mais visto como o portador único da informação.
De outro lado o professor que ainda carrega traços arcaicos de séculos passados. E
que transmite isso em sua didática e tolerância as atitudes dos alunos. Em que se espera com
as mesmas técnicas, ensinar aqueles que já vivem uma realidade completamente diferente.
Toda essa abordagem histórica e estudo sobre a questão acadêmica ligada a nova
realidade do século XXI foi a base do nosso curta: “A perdição do Tempo”.
No seguinte capítulo, apresentaremos através do viés de renomados diretores,
críticos e teóricos, suas respectivas visões sobre o cinema e como elas refletem na produção
de “A Perdição do Tempo”.
1 FOTOGRAFIA
A fotografia de um filme acaba por definir qual é o tom em que o enredo será filmado. 324
Diferentes ângulos e enquadramentos produzem diferentes sensações no espectador:
“A experiência de ver o filme não é apenas lazer ou experiência estética, mas uma
dimensão compreensiva do mundo.”(CABRERA, 2006, p. 17).

Quando contamos algo acontecimento alegre para algum conhecido, fazemos isso
com sorriso no rosto, entusiasmo e energia. No entanto, como demonstrar esses sentimentos
através apenas de uma câmera? (E, no caso, uma câmera de celular). Como definir o tom de
um acontecimento através apenas da iconografia cinematográfica? Em entrevista à Globo
News, Slavoj Žižek elenca que “há mais verdade na forma do que na história”. Apresentaremos
a seguir a fotografia utilizada no curta e sua representação.
1.1 PLONGÉE
Do francês, “mergulho”, o enquadramento plongée posiciona a câmera acima do
objeto, apresentando uma ideia de inferioridade do objeto sobre aquele que o vê. Há uma
diminuição do tamanho do objeto. Em “A Perdição do Tempo” há pelo menos 5 takes onde
a personagem que está atrasado aparece em plano plongée. Em 3 ela está correndo atrasada
para a prova e em duas caminhando decepcionado depois de não conseguir chegar a tempo
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para a avaliação. Ou seja, há uma liga correta entre narrativa e cinematografia. A sensação
é corretamente passada ao espectador. O diretor enfatiza a pequenez, a inferioridade, da
personagem na situação em que ela se encontra.
1.2 TRAVELLING
Ao longo do curta, a personagem se movimenta rapidamente por diversos ambientes.
Há muita correria em quase todas as cenas e um dos discursos disponíveis na técnica
cinematográfica para este tipo de ação é o movimento de travelling, o qual foi concebido no
curta “perseguindo” a personagem por onde quer que ela andasse. Este plano garante fluídes
às cenas e coloca o espectador no ritmo acelerado da personagem atrasada.
1.3 PRIMEIRA PESSOA
Talvez o máximo da empatia na cinematografia, o plano em primeira pessoa coloca
o espectador como a personagem, onde este passa a ver os acontecimento pelos olhos da
personagem.
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2. TEMPO
O debate sobre o que é cinema vem desde que os irmãos Lumière assustaram os
franceses com a chegada de um trem e perdura até a atual pós-modernidade. Para JeanClaude Bernadet (1980) o cinema é a arte do real, para Marshall McLuhan (1964) o cinema,
sendo uma mídia, é uma das extensões do homem. Já para Jacques Aumont (2004), o cinema
é uma esponja. É, à primeira, vista, a afirmação mais estranha, mas um olhar aprofundado
revela a real significação desta teoria.
“O cinema é a arte (e a técnica) da captação passiva do tempo dos acontecimentos,
como a esponja absorve a água; a substância do cinematográfico é o tempo do
acontecimento – e talvez, simplesmente, o tempo.” (AUMONT, 2004, p. 34).

O tempo em “A Perdição do Tempo” é o objeto de principal atenção da trama, como
uma espécie de vilão abstrato. Este fator abstrato do tempo é a maior dificuldade de cineastas,
filósofos e cineastas para representá-lo. Na mitologia grega, Khronos é representado como
o deus que controlador da temporalidade. Na ciência, o tempo é uma grandeza escalar que
apenas define uma unidade numérica. O desafio do diretor neste curta, portanto, foi retratar
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o tempo na linguagem cinematográfica e, além disso, tirar o espectador do tempo real em
que ele se encontra e alocá-lo na linha temporal em que se passa o filme. Passa-se, então, a
esponja cinematográfica sobre a substância do tempo, assim como Andrei Tarkovski busca
em suas obras, para dar forma ao tempo, esculpi-lo de acordo com a trama.
O uso da passagem do tempo no curta não é feito apenas com o intuito de marcar a
passagem de algo em unidades mensuráveis, mas transmitir um estado psicológico constante
na cabeça do personagem, no qual ele se sente preso. Esse estado psicológico de pressa se
torna um aprisionador e não funciona de acordo com o relógio ou a ordem cronológica das
coisas, mas de acordo com a percepção que se tem dele.
No cinema, diversos usos podem ser feitos do tempo. Ele pode ser dilatado e
encolhido, congelado e acelerado. Em “A Perdição do Tempo”, a sensação passada é a de
encolhimento, explicitada principalmente no simbolismo da maçã, algo será explicado
mais detalhadamente. A passagem das horas aparece em diversos outros momentos, como
em relógios de celular, um calendário, a partir da menção de personagens a respeito e, até
mesmo na edição que acompanha o ritmo da rotina do personagem principal.
Todos esses aspectos foram considerados na direção com a intenção de fixar uma
noção fictícia de tempo na cabeça do espectador. A impressão de sua passagem em uma
velocidade deformada pela percepção distorcida pelas emoções daquele que viveu sua rotina
sem exatamente ter controle sobre ela.
O tempo real que foi registrado na gravação, serve de base ou matéria-prima para o
tempo que será criado no curta metragem posteriormente. Tarkovski afirma sobre o tempo
no cinema:
“Pela primeira vez na história das artes, na história da cultura, o homem descobria
um modo de registrar uma impressão do tempo. Surgia, simultaneamente, a
possibilidade de reproduzir na tela esse tempo, e de fazê-lo quantas vezes se
desejasse, de repeti-lo e retornar a ele. ” (TARKOVSKI, 1998, p. 71).

DESENVOLVIMENTO DO ROTEIRO
O mais importante, no início do processo criativo, é definir o gênero de discurso
do curta, o curta-metragem possui suas especificações em comparação a outros formatos
cinematográficos, como declarado (ALCÂNTARA, 2014):
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“Trata-se de uma categoria cinematográfica que emprega uma estética própria
em seus filmes, cujas características discursivas guardam especificidades, como
conteúdo temático inclinado para a crítica social, esfera própria de circulação,
estrutura composicional diferenciada, entre outras [...].”

“A Perdição do Tempo” foi desenvolvida para exibição em universidades, logo,
como propõe o autor, possui uma mensagem e discurso de crítica social, preparada para
esse ambiente acadêmico, principalmente entre graduandos. Queríamos repassar um
acontecimento rotineiro neste espaço, onde ocorre um debate relativamente polêmico e de
algoz interessante para o público.
Muitos temas podem não ser tratados de maneira adequada em comunicação bocaa-boca, ou podem não possuir relevância social, senão para um pequeno grupo de indivíduos,
por essas razões, uma obra cinematográfica pode, de maneira disruptiva, rasgar o tecido do
ambiente e se alastrar para outros meios, fomentando assim o debate, e tornando um certo
aspecto social de importância para um escopo maior da sociedade.
O gênero de curta-metragem é uma entrada para os iniciantes no cinema, tanto
para os estudantes e entusiastas, quantos para amadores completamente alheios às teorias
e práticas da formação da sétima arte (SALLES, 2010).
O curta possui a possibilidade de ser usado como elemento de crítica social,
e essa pode ser sua real função (ALCÂNTARA, 2014). Desenvolve-se em filmes de curta
duração, principalmente quando possuem crítica social, o desejo de convencimento lógico
e de persuasão através do sentimentalismo (COVALESKI, 2010), ambas as técnicas estão
presentes no audiovisual aqui desconstruído.
Apenas definirmos a temática universitária para a ambientação e retratação do
curso, entramos na fase de desenvolvimento do roteiro, que possui uma estrutura e função
diferente daqueles utilizados em longa-metragens ou outras obras cinematográficas, no
curta, você tem a possibilidade de experimentação ampliada, se comparada com filmes de
natureza mercadológicas, como explica:
“Essa experimentação acontece no curta-metragem desde o momento de escritura
do roteiro, que se diferencia muito daquela normalmente utilizada nos filmes longos,
onde muitas vezes os momentos descritivos da estória são bastante acentuados e
onde as sub-tramas constituem parte integrante da narrativa. No curta-metragem,
diferentemente, precisa-se buscar a concisão e a síntese narrativa, muitas vezes
criando momentos ininterruptos de tensão para contar com objetividade e
simplicidade a estória do filme.” (WOLFGANG, 2014)
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Se um curta metragem pode ter uma duração de quinze ou até mesmo trinta minutos
(WOLFGANG, 2014), é de normalidade que um de três minutos e cinquenta e um segundos
busque também a concisão e a síntese narrativa, para adquirir a objetividade e simplicidade
descritas pelo autor.
Para explicar melhor a função do roteiro, busquemos entender o que é o roteiro.
O roteiro não são apenas os diálogos, ambientação e gesticulação dos atores, “não é um
romance e certamente não é uma peça de teatro” (FIELD, 2001, p. 1). O roteiro tem como
objetivo ser um discurso em formato de substantivo, mais especificamente:
“O roteiro é como um substantivo - é sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou
lugares, vivendo sua “coisa”. Todos os roteiros cumprem essa premissa básica. A
pessoa é o personagem, e viver sua coisa é a ação.” (FIELD, 2001, p. 2)

Existe o ângulo conservador da roteirização, onde pode não ocorrer tamanha
diferenciação, de uma estrutura narrativa, se compararmos um curta com um longametragem, nas palavras mais exatas:
“O curta-metragem é, para todos os efeitos, um filme, uma forma breve de expressão
audiovisual, com início, fim, unidade temática e com uma altíssima coerência e
coesão interna.” (WOLFGANG, 2014)

Teremos então essas duas perspectivas, em relação ao papel e fundamentação básica
da produção criativa de um curta-metragem, podemos tanto afirmar que, é uma porta aberta
para o novo artístico e experimental, quanto para um formato cinematográfico tradicional
(WOLFGANG, 2014).
O curta aqui explicado se apropria do segundo formato de construção de roteiros,
com início, meio e fim. Considerada a “estrutura linear básica, é a forma do roteiro” (FIELD,
2001, p. 2). O roteiro é dividido em três atos, que separam o início (Ato 1), meio (Ato 2) e fim
(Ato 3), e em dois pontos de viradas, ou plot points, que ocorrem na transição entre os Ato 1
e Ato 2 e na transição entre os Ato 2 e Ato 3.
No encaixe dessa estrutura com o curta-metragem, adotamos a linha narrativa de
tempo tradicional, do começo ao fim.
Ato 1: inicia-se pela primeira cena do curta, nosso protagonista sem nome acorda, vê
a tela de seu celular e entende que está atrasado, levanta agitado e se arruma rapidamente,
desce as escadas e abre a porta da geladeira. Nesse momento, um plano detalhe no calendário
pendurado na porta, revelando o motivo do desespero de nosso personagem, ele está atrasado
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para a prova final. Essa informação dada ao espectador é o primeiro plot point, mudando a
visão que o observador tinha do indivíduo em tela. Todo esse ato tem o intuito de:
“[...] apresentar a história, os personagens, a premissa dramática, a situação (as
circunstâncias em cima da ação) e para estabelecer os relacionamentos entre o
personagem principal e as outras pessoas que habitam os cenários de seu mundo.”
(FIELD, 2001, p. 4)

Essa descrição de Syd Field é planejada para longas, por conta disso, muitos
elementos ali descritos não couberam num primeiro ato de curta-metragem, já que o roteiro
do mesmo “precisa-se buscar a concisão e a síntese narrativa” (WOLFGANG, 2014).
Ato 2: Começa com a trajetória do protagonista até a faculdade, chegando lá, procura
a sala aonde está sendo realizada a prova final, ao bater na porta do destinado local, ele entra
em conflito com a professora que o atende, exigindo o direito de realizar a prova, enquanto a
docente o impede e o condena por seu atraso. Nesse momento ocorre o segundo plot point,
o universitário não consegue realizar a prova e irá reprovar na disciplina, o espectador então
toma consciência da situação do aluno.
O segundo ato é o momento de desenrolar dos conflitos e embates da trama, como
explica Syd:
“Durante o segundo ato, o personagem principal enfrenta obstáculo após obstáculo,
que o impedem de alcançar sua necessidade dramática.” (FIELD, 2001, p. 5)

O drama do curta é apresentado no início, porém, apenas no segundo ponto de
virada é que o consumidor da obra toma real noção da proporção daquela trama, o conflito
ali presente, que cria o personagem, gera a ação que, por sua vez, conduz a história, com a
história, se tem um roteiro (FIELD, 2001, p. 5).
Ato 3: o personagem principal, inconformado com o resultado de seu diálogo com
a professora, se dirige tristemente a um auditório, onde reflete internamente sobre as
consequências de suas ações e suas próximas atitudes que irá tomar, após um tempo, decide
ir para o centro acadêmico, conta para seus colegas, enquanto joga pebolim, o ocorrido e
sofre escárnio de um deles, corta a cena para outro dia, o aluno acorda, atrasado novamente,
e repete o feito da primeira cena, desesperado, se levanta para mais um dia, a fotografia foca
no celular e entram os créditos. Fim do curta.
O terceiro ato é a resolução da obra cinematográfica (FIELD, 2001, p. 6), não significa
o fim derradeiro, e sim a solução do roteiro, mais elaboradamente:
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“O Ato 3 resolve a história, não é o seu fim. O fim é aquela cena, imagem, ou sequência
com o que o roteiro termina, não é a solução da história.” (FILED, 2001, p. 6)

Não temos então um final propriamente, a história ainda está em andamento, mas o
que está contido no roteiro daquela trama termina na última cena, quando acaba o roteiro.
Utilizamos então esse paradigma aqui apresentado, nas palavras de um de seus
entusiastas e propagador: “O paradigma funciona. Ele é o fundamento de um bom roteiro.”
(FIELD, 2001, p. 9)
SIMBOLISMO

A MAÇÃ
Sendo um elemento simbólico, associado desde a Idade Média ao pecado original
(WITZEL, 2011, p. 127) e a absolvição dos pecados do homem na fé cristã, assim como
pode representar o coração humano e (ZIERER, 2001), na mitologia grega, está associada
a imortalidade. Para povos célticos, o significado do fruto está relacionado com o 330
“conhecimento, magia e a revelação” (ZIERER, 2001, p. 10).
No mundo moderno, o fruto é utilizado como símbolo de sedução, tentação e do
próprio feminino (WITZEL, 2011, p. 133-134).
Porém, na obra aqui discorrida, a função da maçã está para como elemento indicativa
da temporalidade, a passagem do tempo na linguagem cinematográfica, como aponta Erly
Vieira Jr. (2007):
“Desde os primeiros estágios da consolidação de uma linguagem cinematográfica,
diz-se que o cinema constrói temporalidades narrativas próprias.” (VIEIRA, 2007,
p. 1)

Percebe-se então que o cinema busca maneiras visuais e subjetivas de apresentar
a mudança e o decorrer do tempo, com o intuito de representar, visualmente, a passagem
temporal na obra.
No cinema moderno, não necessitamos mais dessa centralidade ou sentido
estabelecida na temporalidade da narrativa (ZANI, 2009).
Em “A Perdição do Tempo”, tratamos de utilizar o efeito de Elipse, que pode ser
definido como:
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“Elipse, ou sumário, é um outro tipo de variação temporal caracterizada pelas
manipulações que ocorrem no tempo de uma narrativa em direção ao futuro. Pode ser
entendida como uma contração temporal, espacial ou mesmo as duas conjugadas.”
(ZANI, 2009, p. 134)

É notório que o tempo para a maçã é mais rápido que no restante da narrativa, seu
processo e decomposição ocorre num ritmo acelerado, mesclando a queda de vitalidade e
apelo estético agradável do alimento com a queda dramática sofrida pelo protagonista.
Mostra-se, então, através do tempo e do totem da maçã, que o personagem está
adaptando seu tempo para consumir algo, no caso, a prova, como destaca Vieira (2007):
“[...] um mundo em que os indivíduos, considerados consumidores plenos dentro
do processo de globalização, vivem sob uma relação direta com o tempo.” (VIEIRA,
2007, p. 2)

Moldamos o nosso tempo, para hábitos de consumo e de rotina, a maçã e sua
decomposição representam essa adaptação distorcida, por conta do atraso, que quebra esse
molde de tempo que criamos para nossas vidas.
RELAÇÃO DISCENTE X DOCENTE
A dominação estabelecida pelo professor em sala de aula, na faculdade, é diferente
da exercida no ensino fundamental ou médio, o aluno, como adulto, tem maiores
responsabilidades e deveres, arcar com seus atos, porém, com isso, a punição sobre o
mesmo advém de seus atos, tanto fora quanto dentro do ambiente de ensino. No curta, o
questionamento é: o aluno tinha ou não o direito de entrar em sala de aula e realizar a prova
final? Bem, para iniciar essa questão, temos a palavra de Sônia Maria Roncaglio (2004):
“A relação professor-aluno, na educação superior, está sujeita a normas, escolhas
pedagógicas, objetivos dos alunos, dos professores e do curso, critérios de avaliação,
enfim, convenções que nem sempre são estabelecidas só pelos professores e alunos,
mas também pela gestão do curso, e, algumas delas, pela legislação vigente no País.”
(RONCAGLIO, 2004, p. 101)

Podemos então, definir que a professora retratada na obra não tinha opção, ela
deveria agir conforme normas sociais, que ordenam o docente a não permitir a realização da
prova por parte do estudante.
Em outro ponto de vista, nos perguntamos sobre o papel do educador no processo
de aprendizagem do aluno, temos um ponto interessante:
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“[...] o professor é estrutura indispensável para sustentar o desenvolvimento do
processo educacional.” (ARAÚJO; FRANCISCO, 2014, p. 2)

Não temos como saber se o professor dava essa base de interesse para o seu aprendiz,
como parte desse processo, o estudante não é o único responsável por sua vida acadêmica.
O professor é um modelo para o aluno, um espelho (RONCAGLIO, 2004), sendo assim, a
ação irresponsável do estudante não pode ser uma consequência? Causada pela imagem
idealizada pelo mesmo de professor, com base nas atitudes do mesmo? Seria uma falta de
afeto? (importante para a relação entre os dois personagens do processo de aprendizagem)
(ARAÚJO; FRANCISCO, 2014, p. 4).
Podemos pensar que o tutor não buscava realizar por completo seu papel no ensino:
“Para exercer a autoridade, o docente deve saber da importância do seu trabalho e
mesclar com a afetividade a sua autoridade, recorrendo, então, ao diálogo 9 como
forma de chegar ao resultado pretendido: uma classe integrada, compenetrada e
interessada.” (MÜLLER, 2002, p. 278)

Não podemos apenas tratar o professor pejorativamente, devemos entender que o
estudante não arcou com o contrato social estabelecido entre eles, além disso, a punição por 332
seus atos é mostrada no curta e pode criar diferentes interpretações para quem assiste.
Não desejávamos definir essa dualidade de certo ou errado, apenas retratar uma
situação comum no ambiente universitário e proporcionar um debate em cima do tema.
O PRAZER
Temos a clássica situação humana de preferir o prazer às obrigações da vida, isso
é retratado, principalmente, quando o aluno decide jogar pebolim para acabar com as
preocupações, uma fuga do peso de seus atos.
Na teoria Freudiana, isso está relacionado com a substituição do prazer pela
realidade (FREUD, 2010):
“[...] a substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade pode ser
responsável tão somente por uma pequena parte, de modo algum a mais intensa, das
experiências de desprazer.” (FREUD, 2010, p. 124)

O que o psicanalista nos explica é que, quando ocorre essa troca de prazer pela
realidade, com nossos deveres, tarefas e normas assumindo o lugar da diversão, do gozo e
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da energia positiva, nós ficamos infelizes, por conta disso, tentamos sempre sentir o prazer à
realidade. Nosso prazer é, na maioria dos casos, dominante, como ainda diz Sigmund (2010):
“Os fatos que nos levaram a crer que o princípio do prazer predomina na psique
também acham expressão na hipótese de que o aparelho psíquico se empenha em
conservar a quantidade de excitação nele existente o mais baixa possível, ou ao
menos constante.“ (FREUD, 2010, p. 122)

O indivíduo, em grande parte das vezes, irá escolher algo que lhe dê sensações
prazerosas, isso é, se houver a possibilidade de escolha.
O ETERNO RETORNO
O final do curta é uma sátira ao conceito do “O Eterno Retorno”, conceito criado
pelos religiosos do estoicismo, crendo em uma realidade urobórica, ou seja, fechada em si,
condenada a repetição, sem alterações, e reproduzindo as mesmas sensações aos viventes. O
responsável por reviver esse antigo conceito grego foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche
que, em um de seus escritos mais famosos, define:
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“E se um dia ou uma noite um demônio esgueirasse em tua mais solitária solidão e
te dissesse:
“Esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma
vez mais e ainda inúmeras vezes; e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada
prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e
de grande em tua vida há, de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência - e
do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este
instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez
- e tu com ela, poeirinha da poeira!» - Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes
e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim?
Ou viveste alguma vez um instante descomunhal, em que lhe responderias:
Tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino!”.
Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria
e talvez te triturasse; a pergunta, diante de tudo e de cada coisa:
“Quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes?” Estaria como o mais pesado
dos pesos sobre teu agir! Ou então, como terias de ficar de bem contigo mesmo e
com a vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna confirmação?”
(NIETZSCHE, 2000, p. 104)

Brinca-se, então, com isso, o protagonista revive o mesmo acontecimento
diariamente, vive um ciclo de mesmo sentimento e condenação, tachado ao sofrimento
recorrente de se atrasar na mesma situação, essa sátira finaliza o curta com o conjunto de
ideias que acarretou durante sua narrativa, a consequência dos atos, a preferência pelo
prazer e o eterno retorno dos erros.
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EDIÇÃO
E edição do audiovisual tinha a designação linear, isso sujeita que o editor tinha
acesso ao material bruto e com as imagens separadas na ordem de utilização (CANELAS,
2010). Cada corte de take leva a próxima sequência, dando a sensação de continuidade,
ritmo acelerado e de acompanhamento do personagem em sua trajetória.
Outro efeito da edição é a imagem, as cores estão bem vivas e saturadas no primeiro
e segundo atos, demonstrando energia e animação para o enredo, porém, após o segundo
ponto de virada, a tonalidade da imagem fica fria e cinzenta, essa empalidecida visa o estado
de espírito do protagonista, derrotado, nebuloso e com um grande sofrimento interno. As
cores retornam aos seus tons mais cativantes quando ele vai jogar pebolim, mostrando que
aquela tristeza foi posta de lado.
Para a trilha sonora, a música “Escolas”, do grupo de punk-rock paulista “Garotos
Podres”, gravada em álbum no ano de 1988, reflete a sufocante vida de estudante, com suas
obrigações e total falta de lazer, dando foco na alienação sofrida pelos jovens nos centros de
suposta “educação”, e enfatizando o professor no papel de alienador do indivíduo ainda em
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sua idade pueril.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como mostrado ao longo dessa desconstrução cinematográfica, o curta-metragem
possui um histórico e relevância, no que se mostra a teoria e elaboração da sétima arte. Vemos
como, a partir da análise de uma simples obra como “A Perdição do Tempo”, encontramos
teorias e perspectivas profundas do cinema, explicitando a expansão dessa ciência/arte.
Aliada com a facilidade e praticidade advindo dos aparelhos celulares, gerar e
experimentar cinematograficamente, se torna uma oportunidade para um público muito
mais amplo que apenas cineastas, estudantes e funcionários da indústria do cinema.
Porém, é necessário que haja, para quem deseja filmar, seja com um celular ou câmeras e
equipamentos profissionais, um respeito e certo conhecimento do cinema, para que o mesmo
adquira bagagem cultural e saiba como empregar a experimentação em sua narrativa de
maneira coerente e interessante.
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MITOS, “BOLSOMITO” E IMAGINÁRIO COLETIVO: UMA ANÁLISE
DOS VÍDEOS DA VISITA DE JAIR BOLSONARO AOS EUA
Erica Cristina Verderio Bianco1
RESUMO: Um país polarizado, cuja sociedade encontra-se dividida entre ideologias
opostas; um período de crise econômica e de representatividade política; um povo com
medo do futuro e ao mesmo tempo desejando mudanças radicais. Diante deste cenário,
propõe-se a análise da carga mitológica e arquetípica presente nos vídeos gravados durante
a visita do deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSC) aos Estados Unidos, publicados
na página do político no Facebook. Partindo do pressuposto de que os mitos são o textobase da cultura e a verbalização dos sentimentos coletivos, realiza-se a análise do conteúdo
de dois vídeos publicados entre 11 e 22 de outubro de 2017, segundo as quatro constelações
mitológicas de Raoul Girardet: a conspiração, o salvador, a idade de ouro, a unidade. De
maneira condensada em imagens e frases de impacto, foi possível encontrar o apelo aos
arquétipos e aos mitos que povoam o imaginário político.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa audiovisual. Imaginário coletivo. Mitologia política.

1 INTRODUÇÃO
O deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSC) é, entre os possíveis pré-candidatos 337
à presidência da República nas eleições de 2018, o que tem atualmente o maior número de
seguidores na rede social online Facebook: 5.122.248 pessoas.2 No entanto, não é apenas
o número de seguidores que o coloca em posição de destaque em termos de popularidade
dentre os presidenciáveis, mas o comportamento engajado deles. Seus fãs o apelidaram
de Mito e Bolsomito e já criaram dezenas de páginas e perfis nas redes sociais online, em
homenagem ao político. A palavra “mito”, segundo o historiador Raoul Girardet (1987), é
cercada de equívocos que lhe são atribuídos pela linguagem comum e sua pluralidade de
interpretações - uma delas, por exemplo, restringe o mito ao sinônimo de lenda, ilusão ou
interpretação recusável do real dentro das regras da lógica. Oposto ao significado de mito
como lenda, mistificação, o autor aponta o sentido atribuído pela antropologia e pela história
das religiões: o mito como narrativa das origens e seu uso como elemento de harmonia
social, “na medida em que esclarece e justifica certas peripécias do destino do homem ou
certas formas de organização social” (GIRARDET, 1987, p. 12). Para ele, o mito é autônomo,
“constituindo ele próprio um sistema de crença coerente e completo” (GIRARDET, 1987,
1
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na linha de Comunicação e Política
da Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral. E-mail:
ericaverderio@gmail.com.
2
Nas pesquisas de sondagem eleitoral, entretanto, ele aparece em segundo lugar na preferência do
eleitor (em primeiro lugar, aparece o ex-presidente Lula). Disponível em: https://goo.gl/WKeALr. Acessado
em: 30/01/2018.
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p. 11). O historiador aponta um terceiro conjunto de sentidos, formulado por Georges
Sorel, para conceituar o termo “mito”: “segundo a própria fórmula de Sorel, ele é apelo ao
movimento, incitação à ação e aparece em definitivo como um estimulador de energias de
excepcional potência” (GIRARDET, 1987, p. 13). Por fim, Girardet (1987) adverte que os
conceitos de mito não podem, simplesmente, serem deslocados para o campo político, pois,
apesar de todas as formulações guardarem correspondência, de certa forma, com algum dos
aspectos do mito político, elas não abarcam todo o seu conteúdo. Mistificação, chave para
a compreensão do presente e incitação à ação, a mitologia política se desenvolve em função
dessas três dimensões (GIRARDET, 1987, p.13).
A partir do resumo conceitual apresentado acima, este trabalho propõe-se a analisar
a carga mitológica presente nos vídeos gravados durante a visita do deputado federal Jair
Messias Bolsonaro (PSC) aos Estados Unidos, publicados na página do político no Facebook,
à luz do pensamento de Girardet (1987). Para tanto, adotou-se a metodologia proposta por
Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 107-123) para formas fílmicas curtas. A análise concentrase no contexto de produção e difusão dos vídeos e nas narrativas, que constituem-se numa
“sequência lógica de eventos, de relações entre personagens, de conflitos, um conjunto de
informações a serem distribuídas pelo filme para garantir a compreensão e a verossimilhança”,
considerando as características específicas dos objetos deste trabalho: por um lado, filmagem
direta, própria do documentário e da reportagem, tomadas frontais, maior percepção dos
movimentos da câmera, elementos que ajudam a diferenciar os gêneros informativos dos
ficcionais (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 63); por outro lado, emprego de técnicas
do marketing político, como mensagens fragmentadas e difusas, de modo a enquadrar o
discurso político no senso comum, e o apelo a símbolos unificadores, por exemplo, a pátria
(MIGUEL, p. 72-84).
2 OS MITOS NA POLÍTICA
Para Girardert (1987), estudioso da história das ideias e do imaginário políticos,
é evidente que as “perturbações políticas dos dois últimos séculos da história europeia”
estiveram sempre acompanhadas de uma “notável efervescência mitológica”. Ora, não apenas
a história europeia, como provavelmente toda a história ocidental partilha das mesmas
narrativas míticas, dos mesmos “anúncios proféticos que escapam a toda racionalidade
aparente, mas dos quais nossa cultura política carrega ainda tão profundamente a marca...”
(GIRARDET, 1987). O fascismo italiano e as ditaduras sul-americanas têm em comum
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narrativas alusivas à mitologia do Complô: é preciso, diriam, combater a temida Organização
secreta, em torno da qual cúmplices unem-se em busca do poder universal. Na comparação
citada, o suposto complô comunista foi usado para legitimar golpes de Estado e justificar
violência e cerceamento de liberdades civis, representando casos extremos na história, em que
mitologias foram instrumento de legitimação de governos totalitários. É em primeiro lugar
o drama da alienação – momento em que o “nós” torna-se “eles” – que permite o nascimento
do mito político, ou quando “a ordem estabelecida parece subitamente estranha, suspeita
ou hostil” (GIRARDET, 1987, p. 181). O autor recorda que “milenarismos revolucionários,
nostalgias passadistas, culto do chefe carismático, obsessões maléficas podem igualmente
se apresentar sob uma forma mais imediata ou mais abrupta” (GIRARDET, 1987, p. 11).
Ao citar o sociólogo Roger Bastide, ele observa que os mitos são considerados, atualmente,
respostas a fenômenos de crise, a rupturas repentinas do meio cultural ou social, a situações
de vacuidade, inquietação, angústia ou contestação (GIRARDET, 1987, p. 180). Assim, os
mitos podem surgir de pontos opostos do horizonte político, à direita ou à esquerda, de
acordo com as circunstâncias.
A partir da classificação de Gilbert Durand das “constelações mitológicas”, Girardet
(1987, p. 19-20) concentra seus estudos em quatro delas: a Conspiração, a Idade de Ouro,
o Salvador e a Unidade, que são “conjuntos de construções míticas sob o domínio de um
mesmo tema, reunidas em torno de um núcleo central”. A mitologia da Conspiração (ou do
Complô) corresponde à luta pela dominação do mundo. Não importa quais sejam a natureza e
a motivação da conspiração, esta corresponde sempre “a uma inextinguível vontade de poder
e de retomar o sonho eterno da edificação de um Império em escala universal, da unificação
do globo sob uma única e total autoridade” (GIRARDET, 1987, p. 36). À Conspiração atribuise, segundo o autor, a importância dada aos meios de comunicação e a seu suposto poder de
manipulação, da qual deriva o discurso insistente da necessidade de garantir seu controle
(GIRARDET, 1987, p. 39).
A constelação da Idade de Ouro é a mais constante e mais intensamente presente
no imaginário coletivo; representa o arquétipo de um passado que nunca foi diretamente
conhecido, de um tempo que pertence à memória da história. (GIRARDET, 1987) A
imagem de um passado exemplar, de plenitude, opõe-se ao presente vivido e descrito
como decadente; inevitavelmente, a representação da “bela época” torna-se mito, “e mito
no sentido mais completo do termo: ao mesmo tempo ficção, sistema de explicação e
mensagem de mobilização” (GIRARDET, 1987, p. 98). Afinal, quem nunca sentiu saudades
de tempos felizes vividos outrora? Quem nunca se lembrou com nostalgia da infância que
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jamais voltará? E o que dizer da moda, que ressuscita estilos e objetos usados no passado,
como que numa tentativa, sempre vã, de reviver bons e velhos tempos? A música, a poesia,
a literatura, a arte, parecem a todo instante querer nos lembrar que nossos antepassados
tiveram uma vida mais tranquila ou gloriosa do que podemos ter agora. No campo político, a
mitologia da Idade de Ouro é evocada junto com a promessa de sua volta. A imagem do futuro
é construída com base em certas referências do passado. Cria-se uma esperança, quase que
messiânica, de renascimento ou de retorno ao Éden perdido. O autor afirma que a mitologia
da Idade de Ouro tende a cristalizar-se, quase sempre, em torno de dois valores: “valor de
inocência, de pureza, por um lado; valor de amizade, de solidariedade, de comunhão, por
outro” (GIRARDET, 1987, p. 105).
A mitologia do Salvador está diretamente relacionada à da Idade de Ouro. O mito
do Herói, segundo Girardet (1987, p. 64), é “destinado a um futuro bastante curto, mas,
por um momento, suficientemente poderoso, suficientemente coerente, suficientemente
atrativo também para fixar a atenção, reter a reflexão”. O autor observa, ainda, que não há
na narrativa da mitologia do Salvador elementos habitualmente considerados legendários;
paradoxalmente, a ênfase é colocada no caráter “médio” do personagem e seu destino, de
modo a “permitir que cada um dos seus concidadãos se reconheça nele” (GIRARDET, 1987,
p. 64). A esperança que leva os cidadãos a se reconhecerem no personagem símbolo do
Salvador corresponde às incertezas e provações experimentadas no passado recente (ou
mesmo no tempo presente), a um desejo de redescoberta da estabilidade e de formas de vida
social ameaçadas. O processo de heroificação organiza-se em vários períodos sucessivos,
“sensivelmente diferentes uns dos outros por sua tonalidade afetiva”; há o tempo da espera
e do apelo, em que se forma e se difunde a imagem de um Salvador desejado, expressão
coletiva de esperanças, nostalgias e sonhos; há o tempo da presença, do Salvador enfim
surgido; e, por fim, há o tempo da lembrança, em que a figura do Salvador vai modificar-se
conforme os mecanismos seletivos da memória (GIRARDET, 1987, p. 72).
Girardet (1987, p. 73) classifica o mito do Salvador em quatro modelos, que se
constituem como uma espécie de “encruzilhada do imaginário”, onde embaralham-se as
aspirações e as exigências mais contraditórias. O primeiro modelo é o de Cincinnatus, um
velho homem designado, pelo Senado, ditador romano com plenos poderes para restaurar
a paz em Roma, que estava em guerra desde que os plebeus resolveram lutar pela paridade
de direitos políticos com os patrícios. Concluída sua missão, Cincinnatus retorna ao retiro
em sua fazenda, mas, pouco tempo depois, é convocado novamente para conter o avanço
de tribos bárbaras que ameaçavam Roma. Após vencer os bárbaros, ele entrega o poder e
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retorna novamente para sua vida simples, ficando conhecido e reverenciado como exemplo
moral por doar-se à pátria sem dela exigir nada em troca, por ser um homem modesto e que
conduziu sua missão com austeridade. O segundo modelo, ou arquétipo, é o de Alexandre,
“herói da juventude e do movimento, sua impetuosidade chega ao ponto de domar a natureza”
(GIRARDET, 1987, p. 75). Arquétipo de Napoleão Bonaparte, espírito heroico e vigoroso,
“o jovem chefe de clã da região corsa, o general da Itália e do Egito, o primeiro cônsul, eis
aí de fato o Napoleão que não morre” (GIRARDET, 1987, p. 75). No entanto, sua imagem
é também associada ao terceiro modelo, o arquétipo de Sólon, o Homem Providencial, o
legislador que funda uma nova ordem institucional. “É na perspectiva da duração que seu
personagem encontra a realização. Assentando e definindo as regras que amanhã serão
as da vida coletiva, constrói o edifício que as gerações futuras terão por tarefa conservar”
(GIRARDET, 1987, p. 77). A imagem do fundador é constante no discurso político que
deseja garantir a continuidade do grupo que está no poder, apelando para a fidelidade aos
princípios que determinados ícones ancestrais estabeleceram. O último arquétipo é o de
Moisés, o profeta. Segundo Girardet (1987), o arquétipo do profeta se realiza nos grandes
ditadores do século XX – Mussolini, Lênin, Hitler –, exímios oradores que decidem o
curso da história pelo verbo. Dirigindo-se à multidão, o chefe profético não aparece como
o simples representante da vontade do povo; ele é a própria vontade geral encarnada em
todas as dimensões. “Anunciador dos tempos por vir, ele lê na história aquilo que os tempos
não veem. Ele próprio conduzido por uma espécie de impulso sagrado, guia seu povo pelos
caminhos do futuro” (GIRARDET, 1987, p. 78).
A imagem do Salvador varia conforme as necessidades de uma sociedade em
determinado momento, ou seja, o mito do herói define-se em resposta a uma expectativa
ou exigência dessa sociedade. O Salvador personifica um tipo de mentalidade, reflete o
sistema de valores e a ideologia de um povo, revela seus “modelos de autoridade”. Girardet
(1987) cita o professor primário e o oficial militar como os dois personagens essenciais do
civismo republicano francês, mas é possível também associá-los aos modelos essenciais
de autoridade da sociedade brasileira. Ao assumirmos esses modelos como nossos, dada
a influência da França em nossa formação cultural, talvez tenhamos uma pista que nos
ajude a desvelar os motivos por trás das grandes crises de legitimidade que expulsaram
do cargo dois presidentes brasileiros, em curto espaço de tempo. A crise de legitimidade
ocorre, segundo o autor, quando o cidadão deixa de reconhecer-se no sistema institucional
com o qual se havia tacitamente identificado. Por algum motivo, os laços de confiança e de
respeito rompem-se e aqueles que o exercem são sentidos como “outros”. Assim, as crises de
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legitimidade aparecem inseparáveis “de um traumatismo psíquico percebido tanto a nível
individual como a nível coletivo” (GIRARDET, 1987, p. 89). Como o poder não depende
exclusivamente de sua legitimidade jurídica, é no nível das consciências e dos corações que
brotam a suspeita e a dúvida que provocam, consequentemente, as rupturas definitivas. A
imagem do líder recusado é então substituída pelas imagens dos “chefes” que povoam a
galeria dos modelos de autoridade disponíveis.
A constelação da Unidade é o ponto de convergência das outras três constelações.
Girardet (1987, p. 148) observa que o mito da Unidade está por trás da busca pelo bem
comum no Contrato Social de Rousseau, ao substituir a vontade individual ou as diversas
vontades coletivas pela vontade universal. Mas a Unidade só será redescoberta se o inimigo
(o judeu, o muçulmano, os imigrantes, os comunistas, as feministas, os homossexuais
etc.) for derrotado e o complô, extirpado. O mito de unificação universal busca também
uma crença e uma moral comuns; almeja uma religião única, em perfeita harmonia com a
ciência, a política e o Estado, e isto só será possível com a chegada do Salvador ao poder.
Enfim, a redescoberta da Unidade trará de volta a paz e a felicidade de um tempo em que
as autoridades não eram contestadas, ensinava-se uma única religião nas escolas, a ciência
submetia-se à fé e a arte permitida era apenas a sacra. Mesmo os movimentos separatistas
anseiam por Unidade, por mais contraditório que possa parecer. O que esses movimentos
desejam, no Brasil, na Catalunha, e em qualquer região onde ocorram, é formar uma nova
nação, coerente, cujo povo é muito semelhante entre si, os costumes são uniformes; apartarse do diferente para, enfim, progredir. Girardet (1987) aponta, ainda, que a ruptura entre fé
e conhecimento deixou a civilização ocidental sem um guia; a emancipação feminina afastou
a mulher do lar, de seu papel de esposa, irmã e mãe, e as especializações do trabalho humano
relegaram o homem moderno a um estado permanente de solidão. Tantas cisões em um
período relativamente curto da história da humanidade provocaram uma crise da civilização,
terreno fértil para o surgimento de mitos políticos. É justamente no vácuo social que os
mitos políticos se revelam determinantes na criação de nova realidade social. (GIRARDET,
1987, p. 184).
3 OS VÍDEOS DA JORNADA DE “BOLSOMITO” À TERRA PROMETIDA
Os vídeos que este trabalho se propõe a analisar foram gravados durante a visita do
deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSC) aos Estados Unidos, em outubro de 2017; o
primeiro deles foi publicado na página do político no Facebook no mesmo dia da gravação,
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dia 09 de outubro de 2017; já o outro foi produto de edição dos “melhores momentos” de
todos os vídeos publicados à época da visita e, por esse motivo, foi disponibilizado no dia 22
de outubro de 2017, quando o deputado federal já havia retornado ao Brasil. O parlamentar
viajou aos Estados Unidos acompanhado dos três filhos – Eduardo Bolsonaro (PSC), deputado
federal pelo Estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro (PSC), deputado estadual pelo Estado do
Rio de Janeiro e Carlos Bolsonaro (PSC), vereador pelo município do Rio de Janeiro – e do
presidente nacional do Partido Patriota, Adilson Barroso. Os cinco políticos visitaram Miami,
Orlando e Fort Lauderdale, na Flórida, Nova Iorque, Boston (Massachusetts) e Washington
D.C. (capital dos EUA). Os objetivos da visita, segundo informações encontradas no site de
Bolsonaro, foi reunir-se com brasileiros que moram nos Estados Unidos e pessoas ligadas
ao mercado e visitar “lugares importantes para entender mais a fundo e absorver pontos
positivos da segurança pública da América que podem inspirar o Brasil no futuro”. Optouse, na análise, pelos vídeos da visita do deputado aos Estados Unidos pela admiração que
boa parte da população brasileira nutre pelo país norte-americano, refletindo em emigração
expressiva de brasileiros para aquele país, e pelos Estados Unidos representarem, no
imaginário coletivo nacional, um modelo a ser seguido.
Já o contexto de produção e difusão dos vídeos é o do radicalismo das posições e
ideologias políticas, acirrado nos dois últimos anos por um cenário de ruptura democrática
e crise de legitimidade. Após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, seu
sucessor Michel Temer também não conta com aprovação dos eleitores. Pelo contrário, as
pesquisas (IBOPE, 2017; DATAFOLHA, 2017) de avaliação do governo e do presidente revelam
índices altos de rejeição popular. Um país em crise econômica e política, um povo receoso do
futuro, desejando mudanças radicais: seria este o contexto ideal para o surgimento de mitos
políticos? Quais os modelos mitológicos descritos por Girardet (1987) seriam possíveis de
apontar na análise, levando em conta o conjunto das narrativas? O resultado da análise,
apresentado a seguir, desenvolve-se a partir desta pergunta, na tentativa de respondê-la, em
parte. Nossa intenção busca respaldo na obra de Vanoye e Goliot-Lété (2002), para quem:
[...] o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário,
constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real:
pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos
importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um
“contramundo” etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre
este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. (VANOYE E GOLIOTLÉTÉ, 2002, P. 56).
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Para a escolha dos vídeos Preço de um bom carro e IPVA nos Estados Unidos
(09/10/2017) e Nossa viagem aos Estados Unidos (22/10/2017) utilizou-se os seguintes
critérios: não tratar de tema único (por exemplo, porte de armas e segurança pública) e
ter sido gravado a partir do ponto de vista de Bolsonaro. Ou seja, não se trata do olhar
da mídia ou dos seguidores de Bolsonaro, mas de seu próprio olhar, já que este trabalho
tem interesse, sobretudo, na narrativa por meio da qual o político constrói sua imagem, no
intuito de mobilizar o imaginário coletivo. Após a coleta, foi realizada a transcrição textual,
seguida da análise das características retóricas dos vídeos, bem como de outros elementos
importantes da narrativa (plano, aproximação da câmera, relação entre imagens e sons). Os
resultados são apresentados na sequência, em formato descritivo.
3.1 RESULTADOS
O primeiro vídeo analisado – Preço de um bom carro e IPVA nos Estados Unidos –
foi gravado e publicado no dia 09 de outubro de 2017. Com duração de 02’13” (dois minutos
e treze segundos), o vídeo foi feito pelo próprio Jair Bolsonaro, a partir de seu telefone
celular; a filmagem é linear, em formato de reportagem. Há dois personagens: Bolsonaro, 344
que narra e também entrevista o segundo personagem, um policial militar brasileiro que,
atualmente, mora e trabalha como policial em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). A câmera
alterna para a imagem do carro do PM, uma caminhonete. Bolsonaro pergunta quanto o
policial pagou pela caminhonete, que responde 1.800 dólares. “Mais ou menos 6 mil reais”,
confirma o deputado, fazendo a conversão aproximada do dólar para o real. Ele pergunta
sobre o valor do IPVA por ano e o policial responde que pagou 18 dólares. “Mais ou menos
60 reais?” O policial confirma o valor, sorrindo. A câmera dá um close no brasão da PM do
Estado do Rio de Janeiro, impressa na camiseta do entrevistado. Então Bolsonaro faz um
movimento de rotação com a câmera, mostrando o prédio da polícia de Fort Lauderdale, na
Flórida. Decorridos 01’09”, JB vira a câmera no modo selfie e continua a entrevista, fazendo
comparações entre a política de segurança pública no Brasil e nos Estados Unidos. Segue o
diálogo, a partir dessa altura:
JB: O que que [sic] representa isto aqui de atendimento? [A câmera mostra o prédio
da polícia de Fort Lauderdale].
PM: Esse é o atendimento que tem o nome de ciclo completo, onde [sic] tudo é feito
aqui.
JB: [Gagueja] Roubos, assaltos, assassinatos, sequestros...
PM: Tudo.
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JB: Tudo é aqui?
PM: Tudo é feito aqui.
JB: [Interrompendo a fala do PM] Mas peraí, Salgado, eu não tô vendo ninguém
aqui. O que que [sic] acontece? O pessoal tá de greve?
PM: Não, hoje é um dia de domingo.
JB: Mas domingo... domingo, bandido é que mais trabalha no Brasil, é domingo...
PM: A tropa tá na rua, tem gente lá dentro, mas é reduzido... [Bolsonaro interrompe].
JB: Mas olha só, não tem ninguém parado aqui, não tem [ninguém] registrando
boletim de ocorrência...
PM: [Falando ao mesmo tempo que Bolsonaro e sorrindo] Não tem, não tem.
JB: Coisa rara, roubo, assassinato, coisa rara. Por que? Quando acontece [crimes], o
que acontece com o bandido?
PM: Cana... [nesse ponto, ocorre um corte].
JB: Cana! Alguém tá preocupado com o preso na cadeia aqui?
PM: Não, pelo contrário!
JB: Pelo contrário [levanta os ombros]. Fez, pagou. [Nesse ponto, ocorre outro corte].
JB: Então, tá claro o recado, né? Enquanto tivermos aqui [sic] pena de bandido...
[nesse ponto, ocorre mais um corte].
PM: É [sic] dez, vinte anos, [prisão] perpétua.
JB: Dez, vinte, perpétua e, em alguns casos, pena de morte. Isso é Estados Unidos,
enquanto não tivermos uma legislação criminal semelhante a que está aqui, não
chegaremos a lugar nenhum, cada vez mais estaremos a mercê de bandidos. Não
tem que ter direitos humanos, pena ou piedade de quem vive à margem da lei. É isso
mesmo, Salgado?
PM: Exatamente.
JB: Salgado, aqui... Poxa, aqui você pode andar armado, né? Porque todo mundo
pode andar armado aqui. E, por causa disso, você acha que aqui tem mais segurança
ou menos segurança em relação ao teu Rio de Janeiro?
PM: A minha porta fica aberta e a janela aberta.
JB: [Risos]. É isso aí, pessoal, isso é Estados Unidos, eu sei que é muito difícil, mas
alguma coisa daqui nós temos que levar praí, tá ok? Tamo junto!

O vídeo termina com Bolsonaro fazendo sinal positivo para a câmera. No canto
inferior direito, surge a logomarca dele: duas pinceladas, na horizontal, em amarelo e verde
e seu nome impresso em cima, na cor branca, com o sobrenome em tamanho destacado.
Bolsonaro não é o primeiro a apropriar-se das cores da bandeira nacional, mas o ato de
fazê-lo já é, por si, capaz de situá-lo dentre os políticos que se utilizam de um discurso
com conteúdo emocional, às vezes irracional, para conquistar eleitores. A começar pela
logomarca, que contém um componente mítico de forte apelo para a Unidade. As cores
verde e amarela representam a pátria no imaginário nacional, e pátria remete a lar, união,
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segurança. Para os expatriados, remete à terra prometida, mas a expatriação pode ocorrer
no plano simbólico. Em momentos de grave crise, os cidadãos de um país podem sentir-se
como se alguém os tivesse roubado a pátria. Bolsonaro é o político que promete o resgate
da pátria, íntegra, coesa, livre das “ervas daninhas” que ameaçam a paz e a unidade social.
Outra maneira utilizada por ele para evocar o mito da Unidade é o apelo à Lei. De fato, os
códigos de leis são elementos de coesão e ordem em qualquer sociedade, mas o são por
causa das forças de repressão estatal. E Bolsonaro maximiza o poder da força repressiva,
ao propor facilitar o porte de armas à qualquer cidadão. O mito do Salvador aparece em
momentos distintos do vídeo, mas de forma mais clara no final, quando Bolsonaro diz: “É
isso aí, pessoal, isso é Estados Unidos, eu sei que é muito difícil, mas alguma coisa daqui nós
temos que levar praí, tá ok? Tamo junto!”. Nesta passagem, estamos diante do arquétipo
do Homem Providencial, que pretende inaugurar uma nova ordem institucional, apelando
para a sabedoria dos grandes mestres do passado, mas também estamos diante de Moisés, o
profeta, homem visionário que guiará seu povo para um futuro melhor.
O segundo vídeo, Nossa viagem aos Estados Unidos: o que nos falta para sermos
uma grande Nação?, foi publicado no dia 22 de outubro de 2017. Com duração de 6’36” (seis
minutos e trinta e seis segundos), narrado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC),
filho de Jair Bolsonaro, o vídeo, que é uma edição dos “melhores momentos” da viagem de
JB e caravana aos Estados Unidos, começa com um close da bandeira dos Estados Unidos.
Em seguida, surge Eduardo Bolsonaro falando diretamente ao espectador:
Fala, pessoal! Já tô aqui nos Estados Unidos, país mais criticado pela esquerda,
a qualidade de vida aí da classe média [tomadas mostrando casas de uma rua da
cidade], normalmente isso aqui é classe média baixa, tá? Casa sem muro, carrinho
na garagem, tudo limpinho.

Na sequência, aparecem apenas imagens de alguns momentos da viagem, com
música instrumental de fundo: Bolsonaro abraçando a blogueira [homossexual] Karol
Eller; ele e os filhos atirando em um stand de tiro em Miami; a caravana conhecendo uma
delegacia de polícia em Fort Lauderdale; a fila de brasileiros aguardando para entrar na
palestra de Bolsonaro na Padano, rede de churrascarias de propriedade de brasileiros em
Miami; o político e os filhos cantando o hino nacional antes da palestra, a continência de
JB à bandeira americana, o grito de “Fora, PT” da plateia, Bolsonaro dizendo que nunca
aceitou dinheiro de palestra nenhuma, “afinal de contas, não sou o Lula”, e sendo aplaudido
pela plateia gritando “mito, mito!”. Na próxima sequência, a caravana já está em Boston.
Dentro de uma loja, Eduardo Bolsonaro e um brasileiro chamado Jones mostram uma idosa
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trabalhando e comentam que a cena chama a atenção, pois no Brasil os idosos não teriam
a mesma oportunidade. [No entanto, eles não perguntam à idosa o motivo pelo qual ela
está trabalhando num caixa de conveniência, se é por vontade ou por necessidade]. Após,
aparecem cenas com a seguinte legenda: (Boston) Encontro com líderes religiosos. Na
plateia, homens de traje formal são mostrados pela câmera; na sequência, aparece Bolsonaro
em pose para uma foto com um grupo de mulheres, com a legenda em lilás: Misóginoooooo!
Em seguida, aparece o parlamentar dando entrevista para uma repórter do jornal Brazilian
Times, e num jantar com a comunidade brasileira em Boston. Após, ele e os filhos aparecem
posando para uma foto em frente a um edifício, com a legenda: Reuniões com o mercado
financeiro e investidores. Na sequência, é mostrada uma cena de Lula, em um púlpito,
dizendo: “E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos, se o
Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não
combinamos”. Nesse momento, há um corte para voltar a sequência para Bolsonaro, numa
coletiva de imprensa em que ele aparece dizendo: “Agora o Lula, com todo respeito, [olha
para o relógio, pergunta as horas para a plateia], ele tá começando mais cedo a tomar a
cachacinha dele.” Todos riem. Na sequência, ele aparece no púlpito da Câmara Estadual de
Massachusetts [não há parlamentares presentes, somente o grupo de políticos brasileiros].
Após, é feita a transição para cenas de um protesto contra Bolsonaro [uma voz ao fundo diz,
em tom de deboche: “Que multidão, que protesto enorme”]. Depois, numa palestra ainda
em Boston, ele pergunta à plateia: “me acusam de tudo, só não me chamam do que?”, que
responde em coro: “Corrupto!”. As próximas cenas mostram a chegada deles em Nova York,
Bolsonaro e a comitiva dentro do metrô, andando a pé pelas ruas de Nova York, em uma
igreja, dando entrevistas à imprensa, em encontros com a comunidade brasileira, explicando
o cancelamento de uma palestra em uma Universidade norte-americana (convite classificado
por ele como armadilha do PT), a visita ao Memorial 11 de Setembro (local onde ficavam as
torres gêmeas do World Trade Center, hoje é um símbolo da luta contra o terrorismo), a
uma base da marinha norte-americana, numa conferência com o filósofo Olavo de Carvalho,
e finaliza com um jornalista brasileiro afirmando que a imprensa tem dado um tratamento
de folclore a Jair Bolsonaro, um sujeito que, no entanto, “é um postulante real à presidência
da República”. Ao final, a legenda de agradecimentos surge em inglês: “Thank you, United
States of America” [Obrigado, Estados Unidos da América].
A edição em formato de “jornada épica”, com fundo musical empolgante, alternando
entre protagonismos e heroísmos de Bolsonaro e seus filhos e deslizes e demonstrações de
fraqueza de seus adversários políticos, tudo isso busca resgatar as imagens míticas da luta
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do Bem contra o Mal. Nossa memória está impregnada de fábulas ou mesmo histórias reais
que narram a jornada do Salvador da Pátria para derrotar Complôs e conspiradores, de
modo a resgatar a “bela época”, os tempos ordeiros em que reinava a paz, a harmonia e
a felicidade. Na visita ao Memorial 11 de Setembro, Bolsonaro evoca, como raramente o
faz, o arquétipo de Alexandre, o Grande e de outros líderes que governaram pela guerra.
Quando reafirma sua honestidade em dois momentos diante da plateia, eis em cena o mito
de Cincinnatus, modelo de virtude e de simplicidade. Assim, concluímos essa análise fílmica,
por meio da qual pudemos constatar os usos e apropriações, pelo marketing político, das
narrativas míticas compartilhadas pelo imaginário social. Não encontramos nenhuma cena
ou palavra que se encaixasse nas constelações mitológicas de Girardet (1987), mas não foi
difícil estabelecer conexões possíveis.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As narrativas de origem presentes nos mitos das sociedades antigas não cabem na
tela dos dispositivos móveis nem no tempo escasso das sociedades complexas, no entanto, o
marketing político tem se mostrado hábil em apropriar-se dessas narrativas e transformá-las 348
em imagens fragmentadas do que foram no passado. São palavras, olhares, imagens, sons,
cores, escolhidos a dedo e arranjados de modo a resgatar na memória coletiva narrativas
e componentes míticos já sedimentados no imaginário social. Qualquer expectativa de
encontrar narrativas mais elaboradas em vídeos de marketing político, provavelmente,
restariam frustradas. Contudo, o apelo à emoção e à porção irracional do ser humano tende
a exercer fascínio e atração naqueles que têm na memória recente o drama da alienação,
momento de abismal solidão, em que o “nós” torna-se “eles”. Por fim, por mais que a palavra
“mito” seja cercada de equívocos e possua uma pluralidade de conceitos, o marketing político
continua se apropriando de seu poder de coesão social, de criptografia do presente e de sua
força mobilizadora, na tentativa último de conquistar votos e alçar seu candidato ao poder.
REFERÊNCIAS
FLECK, Isabel. Brasileiro se integra aos EUA melhor que outros imigrantes, diz
estudo. Folha de S. Paulo, Washington, 07 julho 2017, seção Mundo. Disponível em <
https://goo.gl/33RtuF >. Acesso em: 30/01/2018.
GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: CIA das Letras, 1987.

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 5: IMAGINÁRIO E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

G1. Governo Temer tem aprovação de 5% e reprovação de 73%, diz Datafolha.
Brasília, 02 outubro 2017, seção Política. Disponível em < https://goo.gl/nS7zBW >. Acesso
em: 30/01/2018.
Jair BOLSONARO. Disponível em < https://goo.gl/BH9rT2>. Acesso em 20/11/2017.
LORENZETTO, Mário Sérgio. Cincinnatus, o herói e modelo da direita mundial.
Campo Grande News, 23 agosto 2017, seção Em Pauta. Disponível em < https://goo.gl/
DutcVS>. Acesso em: 20/11/2017.
MATOSO, Filipe. Governo Temer é aprovado por 10% e reprovado por 55%, diz
Ibope. G1 Brasília, 31 março 2017, seção Política. Disponível em < https://goo.gl/vgybf3 >.
Acesso em: 30/01/2018.
MIGUEL, Luis Felipe. Mito e discurso político: uma análise a partir da campanha
eleitoral brasileira de 1994. Campinas: Ed. Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000.
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Tradução:
Marina Appenzeller. 2ª ed. Campinas: Papirus, 2002.
WERNECK, F., LEAL, L. N. EUA são destino preferido de emigrante brasileiro.
O Estado de S. Paulo, 17 novembro 2011, seção Política. Disponível em < https://goo.gl/
jh8Bzq >. Acesso em: 30/01/2018.

349

6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 5: IMAGINÁRIO E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

DEIXE O CINEMA MORRER: PERSPECTIVAS RADICAIS EM
UMA PAISAGEM CINEMATOGRÁFICA HETEROGÊNEA
Arthur Vicentini Tuoto1
RESUMO: A partir da relação entre obras audiovisuais que convocam uma relação extrema
com a linguagem cinematográfica, o trabalho reflete sobre a heterogeneidade da atual
condição do cinema. Uma morte simbólica da unicidade cinematográfica tanto enquanto
espaço de exibição como de normatividade narrativa.Em tempos em que o cinema perde
sua especificidade e se hibridiza com outras mídias e formatos, duas perspectivas opostas
podem ser percebidas: um retorno ao clássico que busca em um apego radical à película
e à narrativa tradicional um impulso de conservação purista (cineastas como Christopher
Nolan e James Gray são exemplos claros), e uma intervenção experimental que tem na
desconstrução direta do discurso e da imagem, além da subversão do espaço da sala de
projeção em si, uma premissa iconoclasta (cineastas e artistas como Jean-Luc Godard,
Christian Marclay e Hito Steyerl pertencem a esse grupo). O trabalho confronta estes dois
panoramas antagônicos revelando uma radicalidade marcada por inflexões de linguagem
muito particulares nos dias de hoje, um modo de operação que tem na dimensão histórica
do cinema não apenas a apreensão simbólica do fim de uma era, mas a perspectiva próspera
de uma constante reescrita. Mais do que uma sentença iminente, deixar o cinema morrer
significa deixar essa renovação acontecer.
PALAVRAS-CHAVE: Morte do cinema. Interdisciplinaridade artística. Cinema
experimental. Cinema clássico.

O CINEMA AINDA NÃO FOI INVENTADO
Quando André Bazin formulou sua célebre frase: “O cinema ainda não foi inventado”
(BAZIN, 1991, p. 31) o crítico francês sentenciava no horizonte de um ideal realista
inalcançável a impossibilidade do seu próprio objeto.
Para Bazin, a história do cinema tem como horizonte o desaparecimento do cinema.
Até lá, essa história se confunde com aquela de uma pequena diferença que constitui
o objeto de uma incessante recusa: sei bem (que a imagem não é a realidade), mas
ainda assim…. (DANEY, 2007, p. 57)

Se Bazin vê no realismo tanto a realização máxima da linguagem - a sua transparência
como o mote de uma ambiguidade possibilitadora - como também de um ideal inalcançável,
podemos afirmar que, a medida que a tecnologia cinematográfica avança, a medida que ela
tenta alcançar essa utopia do real, somos deparados com mais um desaparecimento, mais
uma morte do cinema.
1
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Essa recusa em não acreditar acreditando, para além de uma ambiguidade
provocativa que Serge Daney pontua, reforça, acima de tudo, a crença de Bazin no cinema
como um fenômeno essencialmente idealista:
O cinema é um fenômeno idealista. A ideia que os homens fizeram dele já estava
armada em seu cérebro, como no céu platônico, e o que nos admira é mais a resistência
tenaz da matéria à ideia, do que as sugestões da técnica à imaginação do pesquisador.
(BAZIN, 1991, p. 27)

A invenção da linguagem audiovisual, do registro como receptáculo que aprisiona
o tempo, que, como diria o próprio André Bazin em comparação com a função estatuária,
“salva o ser pela aparência” (BAZIN, 1991, p. 19), surge como o elemento primordial de uma
obsessão voyeurística que remonta dos tempos da fotografia aos primórdios da experiência
gráfica humana. Os homens pré-históricos, no fim das contas, travavam nada mais do que
experiências voyeurísticas de morte (pré-cinematográficas) ao iluminar suas pinturas no
interior das cavernas. Faziam cinema antes mesmo dele existir.
Para Jacques Rivette, aliás, a desvitalização inevitável do cinema já surge com a sua
mais elementar sistematização:
A estranha sistematização da linguagem e da sintaxe que Griffith teve de elaborar,
de forma mais ou menos confusa, para poder se expressar, e que foi apenas uma
consequência superficial de seu universo específico, introduziu o verme na fruta que,
a partir de então, não parou de, literalmente, desvitalizar o cinema. (RIVETTE, 2013,
p. 25)

Para o cineasta e crítico francês, o cinema nunca foi puro. A mais simples sistematização
já prenuncia uma domesticação. Se existe aqueles que buscam uma veracidade sagrada, o
suporte nunca será o suficiente, já que a plenitude ultrapassa uma dimensão propriamente
realista. O cinema destrói seus próprios meios por natureza.
Toda a arte talvez só atinja sua plenitude na destruição passageira dos seus meios,
e o cinema nunca é maior do que em certos instantes que ultrapassam e suprimem
bruscamente o drama: penso nos rodopios ardentes de Lillian Gish, na imobilidade
prodigiosa de [Emil] Jannings, nos admiráveis repousos do Rio Sagrado, na cena
noturna, nos despertares e nos adormecimentos de Tabu; em todos aqueles planos
que os maiores cineastas sabem inserir no meio de um western, de um filme policial,
de uma comédia, em que o breve olhar sobre si mesmo do protagonista abole
bruscamente o gênero (e, sobretudo, nas duas confissões de [Ingrid] Bergman e
Anne Baxter, estes dois longos retornos a si das personagens que são o centro exato
e o núcleo de Sob o Signo de Capricórnio e A Tortura do Silêncio). (RIVETTE, 2013,
p. 56)
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Rivette encontra, na efemeridade desses momentos, pequenos instantes catárticos
onde o filme perde uma certa autoconsciência enquanto obra sistematizada e supera os
limites impostos pela linguagem. A ação dramática produz um novo efeito, transcendendo o
seu realismo pragmático.
Em uma perspectiva histórica, ao mesmo tempo que o cinema progride cada vez
mais em relação a uma mediação espacial realista (o som, a cor, o 3d), ele invariavelmente
descaracteriza o seu suporte (a tv, o vídeo, o virtual). Ou talvez, inversamente, se configura
com mais expressividade dentro de sua própria natureza heterogenia. O cinema morreu ou
está simplesmente nascendo em uma perspectiva híbrida que é de sua estima propriedade?
Quantas mortes já foram?
A cada mutação técnica a transparência aumenta, a diferença parece tornar-se
menor, a película torna-se a pele da história, e a tela, uma janela aberta para o
mundo. O limite é algumas vezes enunciado: “Sem atores, sem história, sem direção,
isto é, perfeita ilusão estética da realidade: sem cinema. (DANEY, 2007, p. 57)

O cinema se torna mais cinema quando recusa o seu próprio aparecimento?
Se a transparência é só mais um fetiche, o realismo não passa de artifício. Dependente
em todos os sentidos do avanço científico, da tecnologia como uma mediação cada vez mais
necessária entre sujeito filmado e sujeito que filma, o cinema talvez seja a arte que engloba o
maior dos paradoxos tecnicistas: quanto maior o avanço tecnológico, maior a impressão de
realidade, mais natural é a sua representação.
O cinema nunca será inventando porque essa realidade nunca será alcançada.
Buscamos a sua impressão, não a sua captura. A sua ilusão está na crença desse mito, no
acreditar desacreditando que reconhece o seu maquinário, identifica os seus avanços, mas,
ainda e sempre, comove-se como em um milagre a cada revelação de uma imagem na tela.
COMO ENGANAR A MORTE
Para Serge Daney, “A sobrevivência do cinema está hoje na capacidade de jogo que
ele pode criar no interior de um sentimento geral de saturação em relação às imagens.”
(DANEY, 2007, p. 41). Ou seja, uma hibridização inevitável que hoje, mais do que nunca, é
um jogo constante entre formatos.
A especificidade, ela sim, está morta. A saturação – de suportes, de linguagens, de
jogos entre os mais variados elementos – estabelece uma relação antagônica que se alimenta
das próprias crenças. Quem melhor do que Jean-Luc Godard para expor esse processo?
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A carreira do artista se confunde com a história do cinema. A cada novo formato, Godard
busca uma nova fronteira, explora novos limites de representação e subversão semântica.
Nicole Brenez, em entrevista para a Revista Cinética, discorre sobre isso:
Godard tenta “exportar” o cinema para todas as outras ferramentas, para que o
cinema não seja determinado por nenhuma tecnologia específica. O cinema está
sempre em qualquer outro lugar. Por outro lado, é como se o cinema fosse a matriz
de todas as outras actividades fílmicas. Isso é lindo. Aquele que mais falou sobre a
morte do cinema, de uma forma muito melancólica, é aquele mais salvou o cinema,
de modo que ele possa estar vivo para sempre. (BRENEZ, 2014)

Godard entendeu o jogo. Para manter o seu cinema vivo, ele o reinventa
constantemente. Não é de se espantar que o cineasta é sempre um dos primeiros a
experimentar novas tecnologias. Foi assim com o vídeo na década de 70, onde junto com
Anne-Marie Miéville fundou a Sonimage, um estúdio de vídeo responsável por grandes obras
da dupla nesse formato. É assim, hoje, com o 3D, onde em filmes como Adeus à Linguagem
(2014) e 3x3D (2013), o cineasta desbrava todo gênero de possibilidade ótica. Apesar de
nada ser sagrado para o realizador francês, sua iconoclastia não busca uma destruição,
mas uma relocalização, uma ressignificação de formatos que se completam em uma mesma 353
experiência audiovisual.
Se por um lado a iconoclastia e esse cruzamento de possibildades dão o tom de uma
infindável dimensão de obras na filmografia de Godard que tem na desconstrução o seu mote
de morte, de reestruturação urgente, de relocalização obsessiva, por outro “o classicismo
pertence ao futuro” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).
Em uma mesma medida que Godard usa a tecnologia – a maior evidência dessa
progressão em perspectiva ao mito baziniano – para desvirginar o cinema de seus suportes,
livrá-lo de um estado intocável e situá-lo numa dimensão que é doméstica e libertária, que é
subversiva pelos próprios meios, James Cameron tem nesses mesmos avanços a oportunidade
perfeita para reiterar a universalidade do clássico, o ideal blockbuster anti-doméstico que
encontra no gigantismo de uma dramaticidade ancestral a sua comoção atemporal. Godard
e Cameron são mitos que se completam dentro da unidade de duas trajetórias opostas que
buscam a mesma coisa: enganar a morte.
Dezesseis anos depois de “A rampa”, e seis após a morte de Daney, Titanic obrigou um
outro crítico, Jean-Marc Lalanne, de uma outra geração dos Cahiers, a especular se
James Cameron não estaria levando ao limite um novo sonho do cinema americano,
um sonho neoclássico de “encontrar na morte uma forma de retornar às fontes,
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situar-se de novo nas origens”. “Será Titanic um ponto de mutação maior na história
do cinema norte-americano, sua passagem do maneirismo ao neoclassicismo?”,
interrogava Lalanne. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

Em Titanic (1997), Cameron procurou, através de um luto glorificado, ressuscitar uma
grandiosidade atemporal, uma primazia do contar que tem na universalidade arquetípica do
amor e da morte uma perspectiva narrativa que se completa. A tecnologia, aqui, é usada em
prol da dimensão clássica. Cameron assume aquele espaço como um estúdio magnificado.
O tempo não passou. É tudo novo e fresco, conservado numa ordem de simulacro, de
virtual não apenas na dimensão do efeito especial, mas sintético em todos os seus entornos
imaginativos. O navio é um estúdio de cinema, um sonho clássico naufragado que o diretor
tenta recriar.
Já em Avatar (2009), o diretor foi além, como aponta o crítico Luiz Carlos Oliveira
Jr.:
Com Avatar, Cameron faz um recuo ainda mais lento e extenso, e dá razão ao que
Rohmer vivia dizendo nos anos 1950: o classicismo, no cinema, pertence ao futuro,
está sempre à nossa frente. No caso específico de Avatar, isso significa afirmar a
forma clássica como a única que vai sempre casar com qualquer tecnologia, em
qualquer época. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).

O cinema articula, em plena e constante jornada, antigas e novas eras tecnicistas
que se depositam ao longo de um século e pouco. Perdemos a especificidade, mas ganhamos
uma ontologia tão variada que mal cabe em si. Uma maleabilidade de universos que, hoje,
produz a sua própria realidade, concebe a sua própria experiência imersiva que tem na
descaracterização variada do seu suporte uma reinvenção imprescindível.
PERSPECTIVAS RADICAIS
Se de um lado temos essa iconoclastia vanguardista - tanto a experimental
de Godard, como a clássica de Cameron - por outro temos aqueles que buscam uma
possibilidade de retorno. Uma resgate tanto material (o apego à película) como dramático (a
narrativa tradicional). Um impulso de conservação purista onde encontramos nomes como
Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson e James Gray. Para estes cineastas, o clássico
não é apenas uma noção narrativa (como em Cameron), mas uma questão de material, de
suporte, do formato como um dispositivo que resguarda uma maneira de se fazer cinema e
rejeita a tecnologia como uma facilidade potencializadora.
Desse modo, podemos reconhecer dois lados nessa paisagem radical:
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De um lado a tecnológica, quiçá iconoclasta, que vai desde uma abordagem
vanguardista a neoclássica, de Godard à Cameron, de Christian Marclay à irmãs Wachowskis,
cineastas e artistas que prezam tanto pelo experimental como pelo clássico a partir de um
abraço tecnicista, lidando muitas vezes com a tecnologia digital, o 3d, e em alguns casos com
a subversão do próprio espaço da sala de cinema. E do outro lado, um tentativa de retorno,
cineastas que encontram em um purismo das velhas formas uma relação artesanal com o
seu objeto, onde a relação processual do cinema faz parte da sua experiência de concepção.
James Gray se orgulha das dificuldades que foram as filmagens de seu longa “Z:
A Cidade Perdida” (2016), onde a equipe teve que carregar câmeras pesadas de 35mm
na floresta amazônica, já que o diretor consideraria impensável filmar o longa em digital.
Christopher Nolan se vangloria das cópias em 70mm de seu Dunkirk (2017), a maneira ideal
de contemplar a experiência que o filme proporciona. Mesmo Quentin Tarantino possui um
apego a muitas dessas relações, visto a recusa do diretor pelo digital tanto como uma forma
de captação como de exibição em salas.
Para estes cineastas, a vitalidade do cinema estaria sendo perdida e a resposta
está em uma certa indagação ancestral. Voltar a uma prática que remonte um modo, que
reencene um tempo onde os formatos não se confundiam, onde a inevitável heterogeneidade
dos processos não era tão evidente.
O caso é que a busca idealista não deixa de ser a mesma: ainda se salva pela aparência.
Seja Gray, Godard ou um estatuário egípcio, nossa natureza de eternizar é uma natureza do
engano, de fraudar o tempo e forjar a vida pela imagem. Essa falsa polarização (a tecnologia
e o artesanal) busca justamente atender a variações de um mesmo mito inalcançável.
A invenção do cinema está na sua constante reinvenção, na sua assimilação
divergente. O que buscamos, com essas reflexões, é pensar e repensar os limites dessa
falsa morte. Um fim que pode até ser concreto em relação a uma perspectiva tecnicista (os
suportes, os meios), mas que encontra na utopia da sua própria impossibilidade (a sentença
baziniana) um incessante itinerário de recomeços.
Enfim, não é precisa tomar um lado quando todos os mestres buscam o mesmo
santo graal. Entre rituais de reverência, destruição de ícones e conversas com os mortos,
fraudar a tragédia desse fim tem se tornado nossa maior especialidade. Reconhecemos a
iminência dessa sorte de recomeços e por isso mesmo nosso trabalho é o de evidenciar –
celebrar – uma paisagem radical. A renovação tanto a partir de uma intervenção direta do
que é estabelecido, como de um retorno reverente, de um resgate do passado que sempre
pertenceu ao futuro (o clássico, outra vez).
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Entre vencedores e vencidos, deixar o cinema morrer é deixar essa transformação
acontecer. Uma operação que tem na dimensão histórica não apenas a apreensão simbólica
do fim dessas eras, mas a perspectiva próspera de uma constante reescrita.
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DOCUMENTÁRIO AUTOBIOGRÁFICO: UMA
PERCEPÇÃO DE TÉCNICA E ESTILO
Fernanda Biazetto Vilar Fabricio1
RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de apresentar como os filmes documentários
utilizam da linguagem de autobiográfico para representarem uma reflexão sobre a
vida dos autores/diretores. Com isso, a hipótese que se levanta é de que as técnicas
de locução over, as entrevistas e a escolha do preto e branco, trazem elementos que
reforçam o sentido de real ao documentário autobiográfico. Para tanto, o problema
aqui exposto é de reconhecer quais são essas técnicas utilizadas e o seu sentido nos
filmes, para que eles possam ser considerados um documentário de autobiografia. Em
um primeiro momento será usado os conceitos de documentário de busca de Bernardet
(1995) e também os de Renov (2014) com a definição de filme em Primeira Pessoa e a
cultura do documentário autobiográfico. Na sequência será feito um levantamento dos
traços técnicos estéticos apresentados como um guia de análise dos filmes, para isso
será usado os autores Dubois (2012) e Lins (2012).
PALAVRAS-CHAVE: Documentário. Autobiografia. Técnico estilístico.

1 INTRODUÇÃO

357
Para refletir sobre a linguagem de documentário autobiográfico e de como os
autores/diretores apresentam as suas reflexões de vida, é necessário fazer um levantamento
de definições sobre este universo do cinema. Dentro deste estudo, será feito um apontamento
das principais características estilísticas utilizadas neste modo de produção fílmica.
Assim, a hipótese que se apresenta é de que algumas técnicas se repetem
dentro dos filmes. Como as de locução over para fazer as reflexões do autor/diretor,
as entrevistas que trazem credibilidade e veracidade, a biografia familiar – através de
imagens e histórias -, o mostrar da câmera e do processo de filmagem e a escolha do preto
e branco, como elementos que reforçam o sentido de autobiográfico ao documentário.
A palavra ‘documentário’ vem do final da década de 20, para dar sentido à união
de informações/documentos sobre algo que se faz real. Dentro do cinema isso se torna
um tipo de nomenclatura para não ficção, ou algo que aconteceu de fato – que tem
caráter de realidade-, e assim passa a ser um gênero cinematográfico (TEIXEIRA, 2006).
A partir disso algumas características passam a ser específicas dos documentários.
Para Nichols (2005) documentário tem um “conceito-vago” (p.48), pois os
filmes não adotam as mesmas técnicas e os mesmos estilos. Ou seja, eles não são fixos e
1
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nem se parecem uns com os outros. Mas mesmo assim, o autor apresenta algumas ações
que comumente são utilizadas, e a partir delas são classificados:
Há normas e convenções que entram em ação, no caso dos documentários, para ajudar
a distingui-los: o uso de comentário com voz de Deus, as entrevistas, a gravação de
som direto, os cortes para introduzir imagens que ilustrem ou compliquem a situação
mostrada numa cena e o uso de atores sociais, ou de pessoas em suas atividades e
papéis cotidianos, como personagens principais do filme. (NICHOLS, 2005, p.54)

Para fundamentar o que é um filme documentário, e como reconhecer as técnicas
que o classificam como tal, será necessário um olhar sobre as maneiras de se produzir.
Das primeiras apresentações documentais analisadas por Teixeira (2006), encontramse a simplicidade de execução, despojamento nas produções, autenticidade, e às vezes
até economia de recursos. O que dentro dos documentários se mostram claros, onde as
equipes podem ser pequenas e com poucos recursos. E ainda, alguns filmes documentários
aproveitam dessa forma econômica de produção como estética e linguagem. Isso pode ser
visto em alguns documentários autobiográficos, onde o mostrar da câmera e da equipe faz
parte da estética.
No decorrer da história do cinema mundial, acabam tornando se maneiras estilísticas 358
de linguagem fílmica as técnicas utilizadas nos documentários, como maneira de se contar
algo que realmente aconteceu. Inicialmente o documentário tido como Clássico era aquele
que apresentava uma quebra com os filmes de ficção, ou seja, saiam dos estúdios e eram
gravados em campo. Posteriormente veio o estilo do documentário Moderno, onde surge às
entrevistas dentro do processo imagético-narrativo, a reportagem com linguagem jornalística,
que se confunde com a linguagem documentária (TEIXEIRA, 2006). E atualmente vem o
documentário Contemporâneo, que se inicia na década de 80, com a mistura de linguagens
do cinema, entre a poesia, a performance, a autorreflexão e constrói um caminho que foge
da realidade excessiva, mas apresenta uma realidade subjetiva. Com isso Teixeira (2006,
p.285) apresenta que “ao contrário desse senso comum por mais realidade, padecemos de
um excesso diante do qual, felizmente, podemos contar com a arte do documentário para
evitar que nos mate a realidade.”
2 DOCUMENTÁRIO AUTOBIOGRÁFICO
Chegar a um conceito de documentário é difícil, mais ainda quando se trata
de documentário autobiográfico. Existem diversas nomenclaturas a serem exploradas:
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documentário performático, cinema subjetivo, cinema do eu, cinema em primeira pessoa,
documentário de autorretrato, documentário de busca, documentário autobiográfico.
Nichols (2005) classifica os documentários em vários tipos – poético, expositivo,
observativo, participativo, reflexivo, performático. Entre eles o que apresenta características
de autobiográfico é o documentário performático. Este estilo de documentário é o que
contem um olhar subjetivo e afetivo. É um modelo mais complexo, deixando espaço para
licenças poéticas, narrativas não convencionais e mais subjetivas.
A característica comum aos documentários, que fazem deles um material de
acesso e registro do mundo, acaba ficando de lado, para apresentar uma perspectiva
mais autoral do cineasta. Um olhar emotivo sobre os temas retratados e questões que
deixam o lado objetivo para dar espaço a uma carga afetiva.
Os filmes chamados de cinema subjetivo trazem como tema as vivencias pessoais dos
autores/diretores. O recurso técnico utilizado nestas produções é a narração off, como um
olhar onipresente e onisciente. Estas produções cinematográficas trazem as “experiências
subjetivas nos próprios filmes, articuladas a uma interrogação sobre o mundo e a uma
reflexão sobre as imagens, por meio de uma narração em off ensaística e subjetiva.” (LINS,
200_, p.5, on-line). A ideia de subjetividade faz com que o documentário seja livre nas suas
imagens e reflexões, para que o autor/diretor possa mostrar e analisar suas vivencias.
Bellour (1997) questiona a semelhança entre cinema autobiográfico e de cinema de
autorretrato, mas traz uma definição que amplia o conceito de cinema que trata sobre si
mesmo. Ele apresenta que o autor de autorretrato parte de uma pergunta que demonstra
uma ausência de si mesmo [...] não sabe claramente de onde vem e nem o que faz (p. 294), e
é determinado pelo que é mais pessoal no autor (p. 295).
Ainda sobre cinema de autorretrato, Schefer (2013) define esta forma de cinema
como estratégia que amplia o sentido autobiográfico, pois se apropria e utiliza de materiais
de arquivo – familiares e jornalísticos- para refletir sobre um momento da vida do autor.
No movimento de volta ao passado, as imagens buscadas nos arquivos constituem peças
fundamentais. Estas podem ser fotografias, cartas, recortes de jornal, documentos, gravações:
materiais deixados, os vestígios que restaram guardados nas caixas, gavetas e armários, onde
existem lembranças de uma vida, e também outros materiais deixados dentro de arquivos
das instituições sociais (BARTOLOMEU; VEIGA, 2014).
Dentro desta modalidade, Bernardet (2005) denomina de cinema do eu o
documentário que tem a intenção do realizador falar sobre algo de natureza pessoal,
íntima, como sendo um fim pré-estabelecido. Este movimento da autobiografia fílmica,
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no qual o realizador documenta seu processo de busca por um sentido pessoal, chamou de
“documentário de busca” (BERNARDET, 2005). São filmes que expressam uma subjetividade
dinâmica, que se mistura o íntimo com o produto cultural da sociedade. Este tipo de filme
documentário faz com que o expectador se envolva na narrativa de forma a se colocar no
papel do autor autobiografado.
Assim, complementando a definição de cinema do eu, cinema autobiográfico, Dubois
(1995, p. 3-4) apresenta que é dentro do que se chama:
O cinema do Eu, ou seja, da mise-en-scène do sujeito feita por si próprio. Se
histórias nos são contadas neles, são sempre as histórias de cada autor singular, que
acaba selando com o espectador o famoso pacto autobiográfico ou seja, a identidade
genérica e explícita do autor, do narrador e do personagem.

Existe uma parte do documentário contemporâneo que caminha pela dúvida e as
incertezas, onde perguntas não deixam de se formular, e com isso as obras são reticentes
e não oferecem respostas efetivas, mas sim reflexões Os processos de pesquisa e busca,
passam por histórias do passado que para seu esclarecimento tragam questões familiares
que possam estar escondidas. Com isso Piedras e Barrenha (2014, s/p. on-line) colocam
“o eu do cineasta se formula enquanto personagem; são filmes ‘em processo’, o relato está
dominado pela dubiedade e o fechamento total da pesquisa torna-se inviável”.
O documentário passa a ser uma busca de imagens, códigos, informações no presente
do que se foi no passado. E a essa procura de histórias é que Bernardet (1995) deu o nome
de documentário de busca. Ainda pra reforçar este processo Bartolomeu e Veiga (2014)
colocam que existe uma tensão entre as imagens que mostram o presente e o passado, entre
proximidade e distância, que será numa dialética constante.
Deste modo, percebe-se que os questionamentos e reflexões da vida do autor fazem
parte do documentário autobiográfico. “Como se pode observar, o relato confessional parece
especialmente relacionado, do ponto de vista temático, a histórias de famílias marcadas por
casos de doenças, desavenças, aproximações e reconciliações” (COELHO; ESTEVES, 2010,
p. 21-22). Os temas abordados nos documentários autobiográficos são de grande diversidade,
a maneira que serão abordados e a reflexão do autor/diretor é que vão dar a dramaticidade
ao filme. Por isso, “essa busca do passado, que em qual se diz ser uma busca de identidade,
não precisa ser realizado através de um filme. Mas quando passa pelo filme, ela só consegue
se enquadrar dentro de determinadas formas narrativas” (BERNERDET, 2005, p. 152). Por
isso se faz importante conhecer essas maneiras de trabalhar o documentário autobiográfico.
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Para Renov (2014), produzir uma autobiografia é necessário usar os textos da
construção fílmica, pois a riqueza das palavras e das pinceladas de tinta não são suficientes
de signos que falem do real.
Dentro desta perspectiva nota se que existem várias formas de narrativas para o
documentário autobiográfico e que elas tendem a levar a reflexões, emoções e subjetividade.
Mesmo que em alguns filmes os autores/diretores optem em contar histórias de outras
pessoas, eles faram parte desta narrativa. “Muitas vezes o que se vê é um diretor que se
constrói como personagem a partir da história do outro – sendo que esse outro é alguém que
declaradamente faz parte da sua vida” (COELHO; ESTEVES, 2010, p.22).
Fechando este conceito de documentário de autobiografia, onde o que se busca é
a história vivida pelo autor/diretor, seja por filmes que ele mesmo aparece, ou filmes de
pessoas que contam algo sobre a sua história, o posicionamento de Lejeune (2008, p.15) é
rico por dizer “para que haja autobiografia, é preciso que haja relação de identidade entre o
autor, o narrador e o personagem”.
O documentário autobiográfico passou a ser mais desenvolvido no final dos anos
60 e inicio dos anos 70, mas ganhou força nos anos 80. O interessante destas produções
é que entre elas o ato de se fazer o filme também foi questionado e gerou uma reflexão
sobre a natureza do cinema (RENOV, 2014, p. 38). A esse autoquestionamento do filme, o
autor/diretor passa a ser personagem também. Ele se faz presente “enquanto imagem; por
outro lado, e talvez sobretudo, a questão da

autobiografia posiciona a problemática das

imagens na ordem explícita da subjetividade, na ordem da vida psíquica e dos processos
de memória” (DUBOIS, 1995, p.4).
Assim, se tem uma percepção do campo de importância e abrangência que um
documentário autobiográfico tem. Porem será necessário analisar suas formas estéticas que
ocorrem com mais frequência dentro dos filmes.
3 TÉCNICAS ESTILÍSTICAS
Neste artigo o que se pretende é apresentar algumas das formas de linguagem
utilizadas recorrentes nos documentários. Entre elas estão à locução em voz over para as
reflexões do autor/diretor, as entrevistas que trazem credibilidade e reforçam o pensamento
do autor, a biografia familiar – a partir de imagens, documentos e histórias -, o mostrar
da câmera e do processo de gravação como reforço de veracidade e de se fazer presente e a
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escolha de se filmar em preto e branco. Com estes elementos acredita-se que é reforçado o
sentido de autobiográfico ao documentário.
Dubois levanta algumas questões sobre a autobiografia no cinema, entre elas tem
se “como conciliar a autenticidade subjetiva singular da autobiografia com o coletivismo
sempre artificial e objetivante que impõe a realização de um filme?” (1995, p.4), para
refletir sobre isso é que deve ser pesquisada e observada as técnicas estilísticas utilizadas
nos documentários. Sendo que o autor ainda coloca “o maior interesse na escolha dessa
problemática é que, por um lado, a autobiografia implica um olhar auto-reflexivo” (DUBOIS,
1995, p.4), valorizando a linguagem do documentário autobiográfico.
Dentro desse campo cinematográfico abrangente em formas, não existe uma
definição única de como o autor/diretor pode ou deve apresentar a si dentro deste relato
autobiográfico. Lins (200_, online) apresenta que a técnica que será utilizada depende dos
efeitos pretendidos pelo autor, a pertinência dos recursos que serão exibidos no filme. Desde
a apropriação de materiais fotográficos, audiovisuais e imagens já existentes, a entrevistas e
conversas com especialistas, tudo pode fazer parte do documentário autobiográfico.

362

3.1 VOZ OVER
A voz over, voz off ou ainda a voz de Deus, é uma técnica narrativa de locução de
alguém que não aparece no quadro. Uma fala que complementa, gera a reflexão ou cria a
incerteza do que se está vendo. Esta palavra falada traz sentido a autorrepresentação. O uso
da voz over mostra claramente o sentido de reflexão na construção dos filmes autobiográficos,
onde o autor/diretor exprime seu ponto de vista, sua experiência, seus gostos. Em muitos
filmes documentários autobiográficos é esse o protagonismo, pois essa pode ser a única
maneira de apresentação do diretor, a partir da imposição de sua voz. Ele pode apresentar as
imagens, os personagens, ou mesmo analisa-las e contextualiza-las. Dentro deste olhar a voz
over pode ser um caráter testemunhal do autor/diretor. A utilização da voz over como ponto
principal do documentário também carrega a compreensão do fazer o filme, de questões da
gravação, ou de “espessuras” – termo que Ramos (2005), apresenta como o tempo entre a
gravação e a montagem do filme, tal pode ser anos – onde a questão do que será o filme e o
sentido dele podem ser explicados pelo próprio autor. (GUTFREIND;VALLES, 2017).
Nichols (2005) coloca a voz no documentário como parte principal, sendo que a voz
over – que ele denomina de voz de Deus – não é única, mas também dá importância às vozes
das entrevistas, dos depoimentos e dos diálogos. Já a voz em primeira pessoa é a responsável
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pelo discurso interior, chamada de voz performática, a que traz as reflexões intimas do autor.
Todas essas vozes são analisadas como parte inseparável da história dentro do documentário
autobiográfico.
Ramos (2005, p.7) acrescenta que “em sua forma mais contemporânea, a voz que
enuncia fora-de-campo tem sua presença diminuída, com um espaço maior para a narrativa
que utiliza diálogos, depoimentos, entrevistas do arquivo” e que a voz over é utilizada para
fazer a junção destas múltiplas vozes, além de descrever as cenas sobre os temas comentados.
Existe uma discussão sobre o uso da voz over ou não dentro dos documentários,
enquanto Ramos (2005) coloca que ela existe, porém menos importante que as outras vozes,
Lins (200_) apresenta que as produções mais subjetivas e performáticas, que tem o “eu” do
autor como tema principal, trouxeram novamente a narração em voz over. Segundo a autora,
essa voz em off é a maneira ensaística do autor por sua subjetividade e suas reflexões e
percepções. E ainda, complementa com a afirmação de que a voz off traz a união das imagens
apropriadas, realizadas por outros, imagens de um arquivo que se misturam as imagens
originais do documentário trazendo sentido e conexão a elas. “Os filmes transformam-se
assim no lugar de conexão desse material heterogêneo, de ressonância entre imagens, sons
e acontecimentos do mundo, e de reflexão a respeito das imagens.” (LINS, 200_, online).
Portanto, a voz over é elemento recorrente em documentários, principalmente em
documentários autobiográficos, onde a subjetividade e a reflexão do autor/diretor passam a
ser o objetivo do filme. Para tanto é necessário conhecer as outras vozes que fazem parte do
documentário, tais como as entrevistas, depoimentos e materiais de arquivos.
3.2 ENTREVISTA
O filme documentário autobiográfico não fala do autor sozinho, mas às vezes fala
de sua relação a partir do outro. Para tanto a técnica de entrevista acaba sendo um recurso
muito utilizado, seja em forma de perguntas onde o cineasta aparece ou em forma de
depoimentos diretos, sem interrupção do diretor. Todos tem igual valor, pois o que depende
aqui é a maneira que se quer contar a história sob o olhar reflexivo do autor/diretor. Com
isso tem se filmes que são baseados em entrevistas formais e informais dos personagens,
de familiares, de especialistas sobre determinados temas, feitas com o objetivo de explicar,
elucidar e ilustrar e assim colaboram com a experiência do autor (LINS, 200_).
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As entrevistas tem o objetivo de mostrar um novo olhar sobre os temas apresentados,
gerar questionamentos e reforçar o que se está contando. Trazem para o presente os
acontecimentos do passado (NICHOLS, 2005).
As entrevistas podem ser o ponto dramático dos documentários, onde trazem o ponto
reflexivo dos assuntos apresentados. Nestes momentos surgem o mostrar da filmagem, que
pode ser através de questionamentos que o entrevistado faz ao diretor ou mesmo um olhar
direto. “Cresce, nesse ponto, o papel dos personagens que, não raro, convocam o antecampo,
endereçam à equipe questionamentos desconcertantes, cientes da presença da câmera, de
sua participação no filme e da construção performática da própria imagem.” (BRASIL,
2013, p. 583-583), mas isso não diminui o poder desta imagem, principalmente em um
documentário autobiográfico.
Em alguns documentários mais auto-reflexivos, estas entrevistas deixam de ser algo
complementar e passam a ser o primordial. Andacht (2007) chama de “encontros” estes
momentos em que o diretor conversa e faz as entrevistas. São momentos únicos, mesmo
que tenham que ser gravados mais de uma vez, pois sempre será uma nova experiência. A
estas entrevistas se colocam o ambiente que serão gravadas, a maneira que o entrevistado se
comporta, tudo é parte do documentário.
Nos documentários autobiográficos todos estes elementos se unem ao propósito do
autor/diretor, que a partir destas entrevistas passa a refletir e questionar sobre si mesmo.
Mas além das entrevistas e das vozes apresentadas no filme documentário, tem se também
a argumentação através de documentos, fotos e objetos familiares que reforçam os objetivos
do documentário.
3.3 ARQUIVOS DA BIOGRAFIA DA FAMÍLIA
As imagens caseiras, feitas de forma amadoras ganharam espaço nos documentários
de autorretrato e autobiográficos. Estas passam a contar os fatos a partir de um olhar
interno ao filme, anterior ao próprio propósito do documentário. São aproveitadas diversas
imagens, principalmente as feitas em película (LINS; BLANK, 2012). Dentro do processo de
documentário é forte a utilização de imagens feitas em épocas diferentes, locais distantes
dos principais relacionados ao filme, e também é comum o uso de imagens feitas por outras
pessoas que não o diretor. A ele cabe unir, articular entre elas dando sentido a narração
(RAMOS, 2005).
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Lins e Blank (2012) citam G. Didi-Huberman ou chamar o cineasta documentarista
de “artista-arqueólogo” que busca imagens para complementar, explicar e elaborar a história
que o documentário está apresentando. Coloca que o autor/diretor não é um ser apegado
somente ao passado mas que busca neles compreensão do presente. Com isso pretende se
dizer que o cineasta como “artista-arqueológo” escavam documentos e imagens para trazer
sentido ao espectador daquilo que querem e precisam contar, algo que só com palavras não
seria possível. Talvez para fazer crer que estão apresentando provas de sua reflexão.
Além do que, o uso de imagens de arquivos traz o aparato tecnológico para dentro do
filme, quando se mostra uma fotografia, uma carta, uma gravação sonora, esta mídias vem
como algo que traz a realidade para dentro do filme documental, como se ali não houvesse
mediação. O uso destas imagens de arquivos, tendem a costurar a história, a preencher as
lacunas do documentário, a comprovar a existência do discurso ali apresentado (SCHEFER,
2008).
3.4 MOSTRAR A CÂMERA
Brasil (2013) comenta que nos documentários em geral, é historicamente comum o 365
apresentar o antecampo, porém que existe dois objetivos com isso, uma abertura ao diálogo
sobre a filmagem e a reflexividade crítica do tema que se está abordando. Essa exposição de
como se está filmando, das questões com relação a gravação, revelam uma participação ativa
do autor/diretor. É como uma “ética anti-ilusionista” (p. 581), onde a realidade de todo o
processo do filme se mostra, tentando não esconder nada.
Mesmo em momentos de entrevista, onde quem fala é o outro a presença do diretor
se faz participativa, seja através de sua imagem, ou de sua voz. E isso fica claro quando as
respostas e a voz se mostra espontânea, com erros e deslizes, vira um estilo, uma linguagem.
“Seria preciso dizer ainda que filmar o outro é sempre, de alguma maneira, filmar a si
mesmo (estejamos ou não em cena)” (BRASIL, 2013, p. 581) e isso, de mostrar a si, aparece
principalmente nos documentários autobiográficos.
Existe nos documentários o medo de não ser real, então com isso os realizadores
tentam esconder a câmera, para que tudo pareça natural. Andacht (2007) coloca que a
presença da câmera na cena muda as reflexões da vida, porem não deixam de ser reais. Reais
dentro daquele encontro, naquele instante que acontecem. E o explicitar do equipamento,
a voz do diretor, sua imagem junto da cena, faz com que está realidade seja reflexiva de seu
processo e também de seu contexto.
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3.5 PRETO E BRANCO
Depois do advento da tecnologia do cinema colorido o filme em branco e preto
se liberta da imposição da técnica e ganha caráter de linguagem. A escolha de gravar em
monocromático passa ser um estilo que cria um envolvimento com o espectador. Pois
diminui fatores que podem distrair na cor e aumentam a concentração no tema abordado.
Além de ter um espectador que estará disponível ao filme, pois a cor passou a imperar nas
telas de cinema e na televisão, a escolha em assistir a um filme em branco e preto é algo
cultural e gera motivações especificas. Ou seja a estética do preto e branco é algo especial,
que muitas vezes terá sua motivação afetiva reforçada (NEVES, 2015).
Tecnicamente o preto e branco consegue um jogo de claros e escuros que cria um
clima de mistério que faz com que descobrir o que está nas sombras seja algo prazeroso
(NEVES, 2015). Assim como nos filmes de documentário de busca, a procura pelo que está a
acontecer também é algo que causa prazer. Além disso, filmes documentários autobiográficos,
onde a vida do autor/diretor é mostrada também é motivo de descoberta, por isso talvez o
preto e branco seja a técnica muito utilizada na filmagem.
Silveira (2005) coloca que o preto e branco, que é visto por alguns como ausência de 366
cor, na verdade é parte da construção perceptiva cromática, e faz relembrar as cores originais
e interpretar mais a fundo o sentido dos objetos. É como uma aglutinação de muitas cores
subjetivas e particulares a cada um. Quando se estuda a cor o importante é entender o
significado que tem na cultura, qual o efeito de percepção se tem. E estes efeitos podem
ser de caráter psicológico, social, afetivo (SILVEIRA, 2015). A autora coloca ainda que a
ideia de gravar em preto e branco traz também o sentido de algo antigo, retomando aos
primórdios do cinema. Se for relacionado com o documentário autobiográfico pode ainda se
referir a ideia de algo que remete ao passado do autor.
Se for relacionar com a história do cinema, além do preto e branco ser direcionado
a existência da tecnologia, também pode se levar a escolha de linguagem, nos filmes de NeoRealismo italiano mesmo com a possibilidade de cor por diversas técnicas não foi utilizado.
O preto e branco vem como forma crua de apresentação de uma realidade, algo que não se
quer maquiar ou embelezar através das cores (NEVES, 2015).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com todos estes apontamentos, chega-se a ideia que o documentário autobiográfico
é uma obra pessoal, e que isso passa por sua reflexão de experiências de vida. A partir destes
filmes pessoais, sobre a vida do próprio autor é claro que a visão apresentada são deles
próprios. Mas isso não diminui o caráter de documentário. Penafria (2001) coloca que os
filmes documentais autobiográficos contribuem para a principal função de documentário,
promover uma discussão sobre o mundo, confrontando, distanciando, gerando reações e
levando a diálogos sobre diversas experiências de vida.
Quando se usa a primeira pessoa no documentário, está o aproximando de um ensaio
fílmico, de um vídeo mais experimental e de vanguarda, como o ponto de vista e a opinião
do cineasta claramente subjetiva. E talvez ai, o ênfase na expressão do autor/diretor faça
com que este estilo de documentário ganhe ainda mais um caráter realista. Mesmo sendo a
experiência única e individual de um cineasta, isso não diminui a reflexão sobre o mundo e
a vida coletiva e cotidiana da sociedade.
As técnicas estilísticas mais apontadas em discussões sobre o tema e que
recorrentemente acontecem em documentários autobiográficos, são muitas que também 367
acontecem em documentários em geral. As locuções em voz over, nos documentários
autobiográficos, vem como uma maneira do diretor se fazer presente e analisar sob seu
ponto de vista a situação apresentada. Ele explica a cena, o porquê de apresenta-la, além de
refletir sobre o efeito daquilo que é mostrado. Já as entrevistas, que comumente aparecem
em documentários mais jornalísticos, nos autobiográficos servem para mostrar os outros
pontos de vista sobre a mesma história. São parentes, pessoas que convivem com o autor/
diretor, ou especialistas que ajudam a compreender o pensamento exposto. Os documentos
de arquivos apresentados trazem, assim como nos documentários históricos, elementos que
reforçam a realidade, como prova de que algo existiu além do filme apresentado. São objetos
variados, de fotografias a bilhetes, mas que carregam carga emocional muito grande, e por
isso trazem uma reflexão ainda mais profunda do autor/diretor.
O aparecer do antecampo, da câmera e das discussões sobre as filmagens, trazem o
diretor pra dentro da cena, não apenas como uma voz que reflete e fala sobre o filme, mas
como figura real que participa deste. Em alguns documentários, isso acontece principalmente
nas entrevistas, onde a pergunta ou o olhar do entrevistado desvenda a presença do diretor,
mas nos filmes documentais autobiográficos, onde a história é sobre o autor/diretor, a
presença dele aumenta o conflito, sua participação e o mostrar da câmera se faz quase que
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uma obrigação. Ou seja, passa a ser uma forma estética de linguagem esta exposição do
equipamento cinematográfico. Além disso, a escolha do preto e branco como linguagem
adicional ao documentário autobiográfico traz um peso lúdico, de áurea de mistério, de
passado, de descobertas. Reforçando ainda mais o clima que este estilo de filme documental
está à procura, o de fazer parecer uma ficção dentro de um documentário.
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A ESCRITA FÍLMICA DA HISTÓRIA NO
DOCUMENTÁRIO O TRIUNFO DA VONTADE
1

Samara O. M. Silva

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo discutir acerca da possibilidade de se elaborar um
discurso fílmico da história. Para realizar o intento, a investigação se baseia nos estudos sobre
o filme “O Triunfo da Vontade”, traçando uma metodologia que permita compreender como
ocorre a construção de sua escrita fílmica, através de seu discurso. A análise considera que o
discurso de “O Triunfo da Vontade” é construído a partir de seus elementos cinematográficos
(produção, pré/pós-produção, mise-en-scène) somado à conjuntura histórica e também aos
seus elementos semióticos (sons e imagens).
PALAVRAS-CHAVE: Discurso fílmico. Documentário. Propaganda Política. Nazismo.

INTRODUÇÃO
Ao assistir um filme, tem-se a experiência de vivenciar uma complexa sinestesia,
ao contemplar as incontáveis sequências de imagens reproduzidas na tela, somados aos
sons, meticulosamente organizados, responsáveis pela extensão espacial projetada para
fora filme, ligando-o ao espectador. Impossível não se sentir cativado -deslumbrado-, diante
ao apelo do espetáculo de cor, luz, som, imagens e movimentos ostentados pelo cinema. A
beleza das imagens fílmicas nos hipnotiza, o enredo: intriga, e o som cria uma atmosfera
sonante que nos envolve. Construindo, assim, um elo afetivo entre o filme e o espectador,
plano após plano, cena após cena, somos lenta e delicadamente integrados a fazer parte da
estória, ansiando figurar algum de seus personagens. A projeção das imagens-movimento na
tela, possui essa magia de proporcionar, ao espectador, uma experiência metafísica, através
da sinfonia de movimentos frenéticos dos elementos que o compõe.
A experiência cinematográfica refere-se ao fato dos filmes terem a particularidade
de ofertar ao espectador uma espécie de “re-construção” da realidade, utilizando o enredo
2

do filme. Segundo Metz , é isso que ocorre no espaço físico entre o espectador e o filme,
um construir novamente, em sua reprodução na tela do cinema, uma realidade que foi
previamente reconstruída por seus produtores (todos os envolvidos no pré e pós-filme, não
apenas o cineasta). É a partir dessa particularidade que os filmes irão estabelecer um ponto
de convergência, que possibilitará o diálogo entre o cinema e a história.
1
2

Mestranda, UFPR-Universidade Federal do Paraná, E-mail: samaramarquesmt@gmail.com
METZ, CHRISTIAN. A significação no cinema. 2ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1977.
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RELAÇÃO ENTRE CINEMA E HISTÓRIA
“Fazer História” está sempre em movimento, sempre se atualizando e se
ressignificando conforme as exigências de seu tempo. Não é de se estranhar que em uma
época, onde a imagem tomou conta do cotidiano, sendo companheira íntima de nossas
ações, a História não receba outro tratamento, outra maneira de “fazer” e entendê-la. Ora,
se em um mundo moderno somos tomados por imagens em todos os espaços, públicos ou
3

privados, como iremos desconsiderar as imagens na historiografia ? O “fazer História” hoje,
necessariamente, envolve em aprender a trabalhar utilizando imagens. É nessa equação que
o cinema (imagens em movimento) se insere, “preparando o terreno” para novas formas de
4

“fazer” e significar a História . Diante dos argumentos expostos, não se pode desconsiderar
o poder que imagem exerce sobre a sociedade. Os filmes são capazes de instaurar novos
comportamentos, ideias, estilos de vida, moda e tantos outros paradigmas sociais.
Todavia, qualquer que seja o discurso histórico projetado, reside nele uma intenção
de coerção de seu autor, onde sua elaboração organiza a narração e a argumentação utilizada.
Escolhendo as palavras, o tom, a linguagem e todo o tipo de artifício para elaborar um texto
literário. Essa é a particularidade da História, que, ambivalentemente, é ciência e literatura 371
5

- poesia -. Na história, o fato ocorrido ganha vida e pode ser além de simplesmente descrito,
pode ser narrado, onde sua dimensão é recomposta e ressignificada no texto histórico.
Em vista disso, os filmes representam o discurso histórico de nossa época pósmoderna (e antes na modernidade). As imagens representam esse “espaço”, onde ocorre
a junção da metodologia e teoria, para significar o discurso, sendo, agora, feito através de
sua filmagem e montagem. Cabe aos historiadores, vestir um novo olhar ao trabalhar com
as imagens, uma vez que elas, sob várias formas, estabelecem uma relação com o passado .
6

Ir além de considerá-las como meras fontes, marginalizando, dessa maneira, seu espaço
dentro da historiografia.
As imagens ultrapassaram seu estado de fonte para se tornarem prática, forjando
7

algo que Rosenstone chama de discurso fílmico da história . A questão não recaí no fato de

3
ROSENSTONE, ROERT. A. A história nos filme: os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015,
p. 29.
4
Ibidem, p. 19.
5
ARISTÓTELES apud DIAS, RODRIGO F. Natalie Zemon Davis, Robert A. Rosenstone e a “escrita
fílmica da história”. Revista Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais – UEG/Campus de Iporá,
v.3, n. 2, p.95 114 – jul/dez 2014 – ISSN 2238- 3565, p. 115.
6
Ibidem, p. 17.
7
ROSENSTONE, Ibidem, p. 43.
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provar ou não se é possível fazer uma História através da prática fílmica, até porque, ela já
ocorre, ao menos sob forma discursiva representada nas imagens.
O DISCURSO FÍLMICO EM O TRIUNFO DA VONTADE
A fim de analisar metodologicamente a questão do discurso fílmico da história, a
pesquisa irá investigá-lo utilizando o filme “O Triunfo da Vontade”, como guia para traçar
os caminhos teóricos e metodológicos que a prática fílmica da História está construindo. Ao
tomar o filme como objeto de estudo, pretende-se averiguar não apenas o estudo do contexto
histórico no qual foi elaborado, mas, igualmente, como uma película é capaz induzir o
espectador a acreditar no discurso histórico que é transmitido pelo filme. Para a adequada
execução metodológica, a pesquisa irá utilizar a tese do sociólogo Mauro Luiz Rovai8, onde
o autor disserta sobre os “aspectos alegres” presentes no filme. Para o autor, por mais que
o filme seja um exemplo típico, indiscutível, de filme de propaganda política, ainda sim,
existe no filme “tons” alegres. Essa brecha oferecida pelos “tons” alegres no filme, é um
aspecto interessante para ser explicado, pois, através de sua análise podemos ter uma noção
mais completa, e menos estereotipada, do que venha a ser a propaganda política. Já que, 372
na maioria das análises do filme “O Triunfo da Vontade”, sempre é ressaltado apenas seus
aspectos propagandísticos, como suas insígnias e simbologia nazista. Porém, pouco existe
a preocupação de se analisar o filme como uma “obra de arte” capaz de provocar em seu
público a mesma excitação de fascínio como qualquer outro filme de entretenimento.
Uma das singularidades de O Triunfo da Vontade, é que ele se propôs acinematografar
a realidade do evento do VI Congresso do Partido Político em 1934, porém, essa realidade
9

“registrada”, em sua maior parte, foi encenada . Riefenstahl tinha ao seu dispor uma grande
equipe técnica, diversas câmeras e todo o recurso que fosse necessário, para que assim, o filme
adquirisse condições para se tornar um feito cinematográfico espetacular10. Fica evidente

8
ROVAI, MAURO L. Imagem, tempo e movimento. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: FAPESP,
2005.
9
Na verdade, é tão artificial que alguns dos preparativos para o Congresso foram construídos em torno
da organização das filmagens. SENNETT, ALAN. Film Propaganda: Triumph of the Will as a Case Study.
Wayne State University Press: The, Tournal of Cinema and Media, Vol. 55, No. 1 (2014), pp. 45-65, p. 49.
10
O filme se destinava a ser um trabalho artístico que iria transmitir um senso de espetáculo, fazendo uso
de uma abordagem de estilo de documentário. Para este fim, Riefenstahl foi dada instalações sem precedentes,
financiamento estatal generosa e acesso à hierarquia do partido. Contas dão números diferentes, mas parece
que pelo menos 170 pessoas estavam diretamente envolvidos nas filmagens. Além de SA e SS guarda-costas,
estes incluíram: dezoito filme dos operadores e dezesseis assistentes com trinta câmeras; dezesseis cinegrafistas
jornal cinematográfico; setenta e quatro caminhões de som; e vinte e dois carros com motorista. Ibidem.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 5: IMAGINÁRIO E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

que o governo nazista enxergava o filme como um grande investimento, que renderia bons
frutos propagandísticos, por esse motivo, não poupou recursos para enriquecê-lo com vários
dispositivos técnicos. Ressalta-se que o intuito do investimento, não é apenas para
o filme ser uma contemplação estética, ser uma obra de arte, sobretudo, é feito para que
o filme tivesse recursos suficientes para produzir um competente “documentário” -ser o
registro da realidadeCONSTRUÇÃO DA NARRATIVA DO FILME: “OS TONS ALEGRES” SOBRE OS
“TONS SOTURNOS”
O primeiro ponto a ser destacado é a utilização da montagem para elaborar a
narrativa. Riefenstahl, desconsidera a ordem cronológica dos fatos11 em prol da manutenção
da lógica narrativa. A montagem era fundamental, já que a duração do evento chegava a 7 dias
seguidos. Entretanto, os cortes, e a montagem, não são utilizados somente para fins técnicos,
existe uma necessidade de impugnar uma lógica na narração, que consequentemente,
constrói o discurso, “seu objetivo, ela afirma, foi “para trazer certos elementos em primeiro
plano e colocar os outros em segundo plano”, para criar uma sucessão dramática de destaques 373
e recuos, altos e baixos12”. No que desrespeito a evidenciar uns elementos em detrimento de
outros, Riefenstahl, mostra que seguiu muito mais suas próprias escolhas, do que às ordens
de Goebbels sobre o que deveria ser um filme de propaganda13.
O discurso apresentado por O Triunfo da Vontade é sobre a construção da
Nova Alemanha14, restaurada graças ao fuhrer, e ao Partido Nazista. Esse é o discurso que
Riefenstahl pretende transmitir com o filme. Ao incorporar a ideia de “movimento” que,
segundo Hitler, o nazismo tinha, essencialmente, a pretensão de romper com o passado,
com esse passado decadente que a Alemanha se encontrava desde a República de Weimar. O
propósito do discurso do filme é mostrar que é real a possiblidade de se reerguer a Alemanha.
11
O filme parece apresentar estes eventos que se vão desenrolando. Na verdade, Riefenstahl ignora
ordem cronológica quase inteiramente, trabalhando, em vez de criar uma estrutura rítmica para o filme.
DEVEREAUX, MALY, Beauty and evil: the case of Leni Riefenstahl’s Triumph of the Will. in Aesthetics and
ethics. New York: Cambridge university press, 2001, p. 230.
12
RIEFENSTAHL apud DEVEREAUX, loc. cit.
13
O Triunfo da Vontade foi uma produção privada por Riefenstahl si mesma e não pelo Partido Nazista,
como Vitória da Fé tinha sido, mas foi, no entanto, um ato poderoso de propaganda. O filme glorificado
nazismo, descrevendo-o como um movimento de progresso que defendia a unidade alemã. BURGSDORFF,
ibidem, p. 5.
14
Igualmente importante é o comando magistral de Riefenstahl da narrativa tradicional significa: tema e
caracterização, o uso do simbolismo, e a manipulação de ponto de vista. É o uso desses dispositivos para contar
uma história- a história da Nova Alemanha - que, combinado com as técnicas estruturais já pesquisados, cria
a visão de Hitler e o Nacional Socialismo que faz Triunfo da Vontade tão poderoso. Ibidem, p. 231.
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Uma vez que, Hitler, esse “homem de coragem”, pois escolheu abdicar de sua própria vida
pessoal – referência ao messias cristão-, está comprometido a lutar pela vitória da nação15.
No entanto, para que a profecia se realize, é preciso que outro elemento se comprometa a
respaldar seu líder em suas decisões, as massas. Sem que as pessoas estejam fundidas em
uma massa indissociável, não será possível concretizar o prenúncio. O filme é fabricado para
enfatizar a ideia de que povo-raça- e líder são a fusão da nação, uma unidade, ou melhor
o III Reich. Portanto, não há espaço para indivíduos, com vidas e pensamentos próprios
-incluindo o fuhrer-, há apenas uma correta atitude de subjugar-se em benefício da nação.
A construção da narrativa em tom de epopeia, por Riefenstahl, faz-se, também, pelo
uso da simbologia nazista, que vai desde os símbolos emblemáticos e concretos como a
suástica e a águia, até valores, símbolos abstratos, defendidos por Hitler em Mein Kampf
como lealdade e coragem16. Todos eles, estão sistematizados e disposto no filme, devido
à montagem dos elementos fílmicos -sons e imagens- que sintetizam o ideário nazista.
Forjando uma narração “realística” - sob forma de documentário- dos fatos históricos ali
ocorridos. O objetivo da narrativa era o de manipular a História, ao transformar um evento
político, a Reunião do Partido Nazista, em um símbolo histórico que marca o início de um
processo “revolucionário” na sociedade alemã, “Nas mãos de Riefenstahl, um comício anual
é transformado em um evento histórico e simbólico maior”17.
No entanto, não são somente com base nos sentimentos alegres e de união, que a
narrativa é construída. Sobretudo, O Triunfo da Vontade, também apresenta tons taciturnos.
Sentimentos como o “medo”, não poderia deixar de fazer parte da equação do ideário nazista.
Para que fosse impressa a ideia de superioridade ariana, antes, de mais nada, era preciso
liga- la, intrinsicamente, ao conceito de medo. Dentro do imaginário nazista, a demonstração
da superioridade germânica em relação aos outros povos, dar-se-ia pela imposição de sua
robusta força física e imponência. No filme, vê-se esse conceito diluído tanto na figuração
do ordenamento das massas, uníssonas e marchando, como na presença das instituições
militares, a S.A (Sturmabteilung) e S.S (Schutzstaffel)18.
15
Hitler é o herói de uma grande narrativa. Ele é ao mesmo tempo líder e salvador, um novo Siegfried vir
para restaurar a Alemanha derrotou a seu antigo esplendor. Ibidem.
16
Essa visão é aquela em que os valores militares de lealdade e coragem, união, disciplina e obediência são
casados com uma concepção heroica de vida e elementos da mitologia alemã. DEVEREAUX, loc. cit.
17
DEVEREAUX, passim.
18
Aqui, a estratégia da Riefenstahl é a exibição visual do poder (Macht). Seu objetivo é mostrar as
enormes forças militares que estão por trás do Fuhrer, e a solidez de seu apoio. Ao demonstrar o poder, o ritual
de reunião das massa teve, por si só, um papel central: balançar as suásticas, os uniformes, as marchas das
legiões, seguidores cantando, as tochas contra o céu à noite - tudo contribuiu para a espetáculo projetado, para
exibir o poder pessoal e político de Hitler-. DEVEREAUX, ibidem, p. 234
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Tendo como seu ponto de início, marcado pela atmosfera de uma Nuremberg pacata,
tranquila e harmônica, sintetizada por seus “tons alegres”. Visualizados nos rostos felizes
das crianças e mulheres que participavam da massa que recepcionara Hitler em sua chegada
na cidade. Passado o seu início sereno, a narrativa caminha para seu lado mais sombrio
e bélico, o ápice do filme, destaca-se pelos discursos políticos de Hitler e dos membros do
Partido Nazista. Importante lembrar que os discursos são apenas mais um dos elementos
cinematográficos do filme, e não o seu foco19. Aqui, o discurso político evidencia, segundo
Hitler e sua visão da propaganda política20, a importância da difusão do ideário nazista. Não
pelo conteúdo do discurso político em si, mas pelo impacto que pode causar nas massas21. Os
discursos políticos vistos no congresso transmitem a imagem de disciplina, temor e lealdade
a Hitler, ou seja, à nação. Além dos discursos políticos, a metade do filme, também é sinalada
pela submissão das massas. Mas, do que na primeira parte de O Triunfo da Vontade, nesse
momento, é sublinhado o papel de subserviente que as massas devem desempenhar.
ANÁLISE
DAS
CONDIÇÕES
DE
PRODUÇÃO:
EXTRACINEMATOGRÁFICOS E A MISE-EN-SCÈNE

ELEMENTOS

A mise-en-scène de O Trunfo da Vontade é vista na maneira como são articulados
na narrativa, os personagens (massa, líder e partido político) e o cenário, Nuremberg. No
caso do papel desempenhado pelas massas, era fundamental que fossem numerosas e
compactas. Para atingir seu objetivo, houve a necessidade de aumentar artificialmente a
quantidade de pessoas que estavam no evento, já que, “a maior parte da equipe de câmera
estavam vestidos em uniformes cinza em vez de, como a maioria conta que teria, uniformes
nazista. O objetivo era dar a impressão de que eles faziam parte do comício, que em um
sentido real eles faziam”22. A questão a ser destacada é a construção de imagem da massa. A
intenção é transmitir a imagem de uma massa ostensiva e indissociável, que é fiel a Hitler, e o
apoia em suas decisões. E, quanto maior o número de pessoas que integram a massa, maior
19
Da maneira como estou analisando a obra de Leni Riefenstahl, o congresso do partido é apenas um
motivo na “epopeia” com ela presenteia o seu “mecenas” - ou, ao menos, o seu “financiador”. Isso pode ser
percebido a partir daqui, quando, após vinte minutos de filme, começa o evento político propriamente dito.
ROVAI, ibidem, p. 190.
20
Por - isso é completamente supérfluo discutir se há mais valor em criar ideias e finalidades do que em
realizá- las. Aqui acontece o mesmo que em muitos outros casos: um não pode dispensar o outro. A mais bela
doutrina não tem nem finalidade nem eficiência se o líder não consegue empolgar as massas. Hitler, Mein
Kampf, 1925.
21
No pequeno trecho em que atua, o ministro do Reich deixa muito clara sua posição a respeito da
importância da palavra e da imagem como propaganda, porquanto por meio delas seria possível conquistar o
“coração do povo”. ROVAI, op. cit., p. 193.
22
Ibidem, p.50.
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aparentaria ser o grau de domínio, ou fidelidade segundo a doutrina nazista, de Hitler sobre
às massas. Por essa razão, era importante representar as massas na tela dessa maneira e,
também, para corroborar a ideia de unidade no III Reich23.
O fato do documentário se apropriar da narrativa ficcional para construir seu
discurso, possibilita que exista encenações prévias em algumas cenas24. Para tanto, conta-se
com a ajuda de Albert Speer25. Seu trabalho é visto no filme, tanto na imagens dos diversos
monumentos faraônicos que recebem o close up das câmeras, como sua atuação na coreografia
das massas. Ainda que os enquadramentos e travelling de Riefenstahl tenham um papel
definidor para a estética cinematográfica do filme, seria inviável obter o mesmo efeito sem
o auxílio de Speer26. Ainda sobre a importância de Speer para a construção do discurso do
filme, a partir da mise- en-scène da organização dos personagens, Speer ratificou que o
objetivo de O Triunfo da Vontade era “ressaltar a autoridade de Hitler sobre seu partido”27.
OS PERSONAGENS DA NARRATIVA
Devido a construção do filme, em forma de narrativa, pode-se perceber o
desenvolvimento dos personagens na história. Isto posto, deve-se distinguir a atuação dos 376
personagens nos diferentes momentos do enredo28.

23
Isto é o que Riefenstahl consegue em O Triunfo da Vontade sobre a noção de unidade. Tematicamente,
as inúmeras sequências desfile do filme confirmar a ideia de que a Alemanha nazista é uma marcha da coluna
reunidas, de homens. BARSAM, R. M. Filmguide to Triumph of the Will. Bloomington: Indiana University
Press, 1975, p. 34 apud BURGSDORFF, ELIAS K. Cinema, Nazism and Solidarity: How and why did the
notion of unity contribute to the appeal of Leni Riefenstahl’s film “Triumph of the Will” within Nazi Germany.
Institution name/journal where submitted: McGill University: Março, 12, 2012, p.4.
24
DEVEREAUX, ibidem, p. 239.
25
Speer recebeu de Hitler a missão de projetar uma nova arquitetura para Berlim, além de outras obras
para cidades importantes, como a arena que receberia anualmente os congressos do partido nazista em
Nuremberg: “Nos começos de 1934, Hitler surpreende-me com a primeira das minhas grandes tarefas. A tribuna
provisória de madeira no ‘Zeppelinfeld’ de Nuremberg tinha de ser substituída por uma construção de pedra”.
(SPEER, 1971, p.55). O arquiteto afirma que a construção para os encontros do partido permaneceu como
uma de suas obras preferidas: “ainda hoje, os meus desenhos de Nuremberg são os que mais me agradam”.
SPEER, 1971, p.63 apud FRIGERI, RENATA A. Albert Speer e Leni Riefenstahl: a identidade nazista por meio
das autobiografias dos artistas de Hitler. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro: 4 a 7/9/2015, p. 9.
26
SENNETT, ibidem, p. 57.
27
Ibidem, p. 56.
28
Deve-se reconhecer o talento da cineasta em elevar a imagem de Hitler á ela mesma, multiplicando-a
exponencialmente, transformando a superexposição inicial, na qual Hitler é fotografado incessantemente no
passeio do automóvel, num crescendo de mistério que será acentuado nos discursos, principalmente naqueles
feitos à noite, e que culminará com o desempenho extático de Hitler-sacerdote e do Hitler-apaixonado (das
últimas sequencias). ROVAI, passim, p. 230.
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Riefenstahl e sua equipe técnica, incluindo a ajuda de Albert Speer29, para a construir
a arquitetura da cidade-cenário de Nuremberg. Instaura uma narrativa capaz de utilizar
como “plano de fundo” o VI Congresso do Partido Nazista em 1934, mas, simultaneamente,
distancia- se do óbvio, optando por não focalizar o congresso em si. O Congresso possui
a função, dentro da narrativa, de ser o contexto, no qual a narrativa se desdobra. Por mais
improvável que pareça, um filme feito para registrar o VI Congresso do Partido, escolhe por
não permanecer apenas com esse enfoque. O VI Congresso é retratado sim, porém sob uma
perspectiva secundária. O protagonismo fica por conta de Hitler, contudo, deve-se refletir
que o protagonismo de Hitler não está apenas em seu papel como destaque, entretanto, no
fato do filme ser a própria trajetória da ascensão de Hitler ao poder, como fuhrer, o líder
político que salvou a Alemanha do caos, ou seja, que proclamou o “triunfo da vontade”.
A parte inicial de O Triunfo da Vontade se encarrega de apresentar ao espectador os
personagens que atuarão na narrativa. São seus personagens na narrativa: as massas, o líder,
o partido e a cidade (Nuremberg). No caso de Nuremberg, comporta-se, ambivalentemente,
nas duas categorias, ao mesmo tempo que é uma personagem, é também o cenário. É
uma personagem ao simbolizar o passado glorioso alemão30, onde a paz e harmonia
eram predominantes, logo, Nuremberg remete a um lugar bucólico, longe das inovações
tecnológicas e do caos produzido pelo capitalismo. Com seus monumentos grandiosos e
robusto que simbolizam a Alemanha imperial no auge de seu sucesso ao longo da história.
As massas é a personagem que representa o povo, povo, aqui, em seu sentido de
“raça”, e não como uma mera questão de nacionalidade31. Ao discorrer sobre o conceito de
29
Albert Speer (1905–1981) participou ativamente do governo nazista, antes da guerra foi o arquiteto
responsável pela projeção e construção de uma nova Alemanha, por meio de grandes obras em Berlim e em
outras cidades consideradas importantes por Adolf Hitler, como Nuremberg, Lins e Munique, durante a guerra
foi nomeado ministro do armamento e exerceu o cargo até 1945. FRIGERI, RENATA A. Albert Speer e Leni
Riefenstahl: a identidade nazista por meio das autobiografias dos artistas de Hitler. Intercom – Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação. Rio de Janeiro: 4 a 7/9/2015, p. 1.
30
ROVAI, passim, p. 58.
31
(...) o Terceiro Reich se deu conta da importância de dividir “seus habitantes em três categorias: cidadão
do Estado, súditos do Estado e estrangeiros”. Dessa forma que o “o nascimento só confere a condição de súdito”,
sem possibilidade de atuar como “funcionário público nem de tomar parte ativa na política”. “No caso de cada
‘súdito do Estado’, deverão ser examinadas a raça e nacionalidade”, de maneira que “o ‘súdito’ desfrutará do
privilégio de cessar em qualquer momento de sê-lo e transformar-se em cidadão do país que corresponde
à sua nacionalidade”. (...) Daí se deduz que o “jovem ‘súdito’ de nacionalidade alemã receberá a educação
concebida para todos os alemães” que deve ser idêntica para todos eles, pois é de vital importância orientar toda
a nação para um mesmo objetivo, afastado de disputas e divisões do passado que tanto desmembraram a terra
dos teutões. Após a formação acadêmica, deverá realizar a instrução militar. Terminado o serviço de armas, o
jovem saudável e possuidor de uma folha de serviços irrepreensível será investido apenas com os direitos da
cidadania, e o documento que confirme isso deverá ser considerado o mais importante de sua existência nesta
terra. (...) Ser aceito como cidadão oficial da Alemanha de Hitler deve ser entendido como uma aceitação divina,
que concedeu ao indivíduo a honra da cidadania, devendo consagrar sua vida à grandeza da nação. CORES,
PABLO J. A estratégia de Hitler: As raízes ocultas do nacional-socialismo. São Paulo: Madras, 2009, p. 197.
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massas dentro da doutrina nazista, deve-se entende-la a partir dos conceitos de “raça”, e
ser “indissociável”. Desse modo, a concepção de raça é utilizada para aglutinar a massa, já
que há a ausência do fator da nacionalidade, seria necessário outro elemento que incitasse
a noção de pertencimento. Mais do que isso, de acordo com os nazistas, que remitisse ao
passado glorioso alemão, onde a “raça” germânica era forte, pois era “pura”, conforme os
escritos de Hitler em Mein Kampf, “não é a perda de uma guerra que arruína a humanidade,
mas a perda da capacidade de resistência, que pertence à pureza de sangue, apenas (...)
A perda da pureza racial frustra para sempre o destino de uma raça”. Nesse ponto, se
localiza a questão da massa ser indissociável, pois, é uma estratégia de governabilidade
para conquistar, e manter, o apoio das massas. Acreditando que fariam parte de um grande
projeto político para restabelecer a paz e a tranquilidade, a massa ficaria sujeita às vontades
do fuhrer. Massa por definição não pode ser dissolvida, já que ao abrir qualquer fresta de
espaço, corre-se o risco de restaurar o indivíduo que foi, forçadamente, fundido nas massas.
O individualismo, para o nazismo é sinônimo de doença e fraqueza, pois, ao negligenciar
algo maior, como a prosperidade da nação, em detrimento de seu próprio bem-estar, a
pessoa está corroborando a desgraça para nação, uma vez que se recusa a executar suas
obrigações como genuíno cidadão alemão. Em vista disso, ser consciente de sua “raça”, é
necessariamente, ser intolerante em relação às outras raças, e simultaneamente, enxergarse como indissociável da própria massa (raça).
Como não poderia faltar em uma boa narrativa, o protagonista do enredo é
representado pela figura de Hitler como líder, o fuhrer. Conforme se estabelece na doutrina
nazista, o líder é a peça central que articula e garante a governabilidade do Partido Nazista.
Porém, a concepção de líder, para os nazista, refere-se a outra interpretação, um pouco
destoante com o conceito de líder dentro do liberalismo32. Líder seria aquele que, mais do
que saber administrar as massas para que cumpram os desígnios políticos de um governo,
é aquele que recebe uma missão divina para desempenhar sua função. Trata-se de uma
“missão divina”, ou seja, quem pode exercê-la foi “O Escolhido”, aquele que é especial e se
diferencia dos demais (da massa). No entanto, não são apenas as habilidades pessoas que
definem “aquele que irá governar o Terceiro Reich”, o fuhrer deve ser mais do que isso,
deve ter um elo com o mundo sobrenatural, deve, concomitantemente, ser um homem e ser
32
“(...) a estrutura administrativa e de tomada de decisões do país devia ser reorganizada, de tal modo
que “os cérebros” estejam “acima das multidões” e que esteja sujeita “à vontade dos cérebros”. (...) Os dirigentes
poderão ter conselheiros, é lógico, mas a determinação “será obra de uma só pessoa”, vendo-se aqui, de novo,
a insistência nazista em enaltecer a personalidade do líder- do cérebro- sobre a multidão ignorante que rege o
destino dos países democratas e marxistas (...) HITLER apud CORES. Ibidem, p.198.
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um deus33. A noção de divindade, concede a Hitler uma aura de “super-homem”, de forte,
imponente e indestrutível, colocando-o para além da deterioração temporal, na qual o corpo
humano está sujeito. Imortalizando a figura de Hitler como eterno guia da glória do Terceiro
Reich para todo o sempre. Não é à toa que Hitler propagava que Terceiro Reich recebia seria
o governo dos mil anos. Outra questão que vale a pena ser destacada é a lealdade ao líder das
massas. A lealdade se dava justamente pelo caráter divino da figura do fuhrer, uma vez que a
lealdade seria comprovada através do culto ao líder. O líder deve ser mais do que meramente
obedecido, ele deve ser reverenciado, temido e amado.
Pois, foi o homem que teve coragem de sucumbir sua própria vida particular em prol
da prosperidade da nação34.
CONCLUSÃO
A partir da conclusão da investigação, torna-se viável determinar as possibilidades de
produção da escrita fílmica da história. Para tanto, é necessário investigar metodologicamente
o filme O Triunfo da Vontade em seus vários aspectos, desde os elementos fílmicos, que
estão explícitos no enredo, que constroem a narrativa ficcional do filme, como a montagem 379
de sons e imagens, à mise-en-scène (desenvolvimento dos personagens e cenário), até
elementos extracinematográficos, que estão implícitos no enredo, que circundam suas
condições de produção, como equipe técnica e a recepção do filme. A importância de
considerar os elementos extracinematográficos, deve-se à premissa de que, ao analisar um
documentário, é indispensável contextualizá-lo ao seu lugar de produção. Portanto, tanto
os fatores históricos, como a prática da propaganda política no III Reich, como fatores
extracinematográficos, são incluídos na pesquisa sobre o discurso fílmico presente em O
Triunfo da Vontade.

33
Hitler se via como um agitador social que tinha a missão “divina” de aplainar o caminho do futuro
autocrata que pudesse e fosse capaz de governar o povo alemão. Isso significa com tanta clareza na mentalidade
de um fuhrer (...). HITLER apud CORES, loc. cit.
34
Hitler começou a acreditar que ele era, realmente, o homem que devia salvar a Alemanha, que só ele
tinha a vontade e personalidade necessárias para realiza com êxito uma tarefa tão vasta. (...) Apoiado por seus
seguidores e consciente de ter sido eleito pelo destino como guia do povo, em pouco tempo se transformaria em
algo mais que líder indiscutível e absoluto do nacional-socialismo: ver-se-ia convertido no partido e o partido
se personificaria em sua figura. HITLER apud CORES, ibidem, p.52.
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DENTRO DE ARNALDO ANTUNES E AS RELAÇÕES
MULTIMIDIÁTICAS NOS CLIPOEMAS
Thaiane de Toledo1
Maria Cristina Mendes2
RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo o Clipoema Dentro, presente
no DVD Nome, de Arnaldo Antunes, lançado em 1993. O objetivo principal da pesquisa é
analisar as relações existentes entre palavra, som e imagem; os objetivos secundários são
elucidar questões acerca do conceito de Clipoema e tecer reflexões acerca de sua inserção no
âmbito da produção audiovisual. A investigação se justifica pelo fato de que as mensagens
poéticas em novo formato tendem a renovar as linguagens e ampliar o entendimento que
temos sobre a produção artística e as novas tecnologias. Ao promover uma renovação no
conceito de Artes Visuais, os Clipoemas problematizam o universo da produção de arte
possibilitando novo entendimento acerca da presença da arte na contemporaneidade. Os
referenciais teóricos adotados são Luiz Antonio Zahdi Salgado, que caracteriza o Clipoema
como um agrupamento de linguagens que geram diversos significados e Denise Azevedo
Duarte Guimarães, para quem o DVD Nome de Arnaldo Antunes traz para o âmbito artístico
um pioneirismo no que concerne a multiplicidade de sentidos através da palavra cantada,
falada e transposta em vídeo.
PALAVRAS-CHAVE: Clipoemas. Nome. Arnaldo Antunes. Arte e tecnologia. Artes
Visuais.

381
INTRODUÇÃO
A interferência das novas mídias digitais na arte enquanto suporte artístico vem do
fato de que a arte é feita com os meios de seu tempo, sendo assim, a tecnologia inserida na
nossa sociedade também pode e faz parte da nossa arte da mesma maneira. Tal renovação
nos traz reflexões, as inter-relações decorrentes na arte fazem ser necessário um momento
de ponderação sobre as poéticas visuais através dos meios tecnológicos.
Entender a relação da tecnologia com a arte facilita a compreensão da produção
contemporânea que faz uso constante desse meio em suas obras. Julio Plaza (2003) aborda
a tecnologia e os multimeios interpostos nas esferas das artes, segundo ele:
Os meios tecnológicos são capazes todavia de nos fornecer os caracteres e as
estruturas necessários para a concretização de objetos estéticos. Todos os meios
tecnológicos conhecidos até agora trazem a possibilidade de criar a própria talidade
(qualidade), que aparece sobre a textura desses objetos. (PLAZA, pg.66)

1
Graduanda de Licenciatura em Artes Visuais, UEPG, thaianetoledo96@gmail.com.
2
Doutorado e Mestrado em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, UEPG,
mariacristinamendes1@gmail.com.
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A criação de objetos estéticos através dos meios tecnológicos nos dá a possibilidade
de novas maneiras de fruição artística. Plaza, em sua colocação, traz uma reflexão no que
concerne a criação direta desses objetos estéticos através de todos os meios tecnológicos,
que podem apresentar uma potencialidade artística no momento de sua produção. Se torna
claro, então, a existência de novos suportes artísticos na contemporaneidade, sendo as
mídias digitais uma nova fonte de viabilidade de construção artística estabelecendo uma
relação intermídia nos artistas que se dedicam a esse novo suporte.
A manipulação desses objetos estéticos pode ocorrer tanto na imagem, quanto no
som e no vídeo, e muitas vezes ocorre de maneira conjunta, originando uma inter-relação
dos próprios meios tecnológicos nas produções artísticas, não se limitando em apenas uma
linguagem de cada vez. Essa junção visual, sonora e verbal (VSV) como expõe Luiz Antônio
Zahdi Salgado (2005, p.395) “já ocorre a quase 80 anos nas manifestações cinematográficas
de modo indiscutivelmente consagrado”, porém, nos dias atuais é possível perceber uma
pequena diferença no agrupamento dessas linguagens.
É perceptível na poesia concreta brasileira o uso de duas das três linguagens abordadas neste trabalho:
a visual e a verbal, fazendo uso do espaço do suporte para reorganizar as palavras que antes eram
permeadas pelos versos e estrofes. A partir da poesia visual originada nesse período artístico podemos 382
compreender o Clipoema, que bebe diretamente da fonte concretista e que será mais aprofundado
durante a presente pesquisa.
CLIPOEMAS
No Brasil, a partir da arte concreta a poesia é transformada através da sua própria
visualidade, vinculando a linguagem visual das artes plásticas com a literatura. A palavra
então se propaga no papel redirecionando a leitura e fazendo com que a própria captação da
obra se modifique. Segundo Salgado (2005):
Os signos verbais da poesia se abrem para a visualidade das Artes Plásticas e do
Design Gráfico, a leitura tradicional rende-se para uma visão multidirecional da
distribuição do poema pelo espaço da página: os tipos se soltam sobre a superfície
branca plana. (SALGADO, p. 395)

A inter-relação nas esferas artísticas proporciona inúmeras possibilidades de
leitura e interpretação das obras produzidas, originando novas maneiras de se fazer arte.
Então, as produções relacionadas a poesia visual abrem novos caminhos para os artistas
contemporâneos que fazem uso dos meios tecnológicos disponíveis, apropriando-se das
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criações dos movimentos de vanguarda com a finalidade de renovação, junção e ressignificação
dos suportes utilizados até então.
As poesias tecnológicas podem surgir nos mais diferentes meios, sendo o Clipoema
um dos três tipos de poesia tecnológica visual abordada por Denise Azevedo Guimarães
(2006). Segundo ela, os Clipoemas:
[..] ou videopoemas – São obras exibidas tanto nos monitores dos computadores
como nas telas de cinema ou TV. O termo “clipoemas” refere-se às produções atuais,
nas quais se verifica a mescla de câmeras e recursos de computação, para criar textos
poéticos a serem vinculados nos mais diferentes meios. (GUIMARÃES, p. 311)

O tratamento de igual importância da utilização da câmera assim como da
manipulação digital para a criação da poesia incrementa a produção contemporânea,
diferenciando os Clipoemas das demais categorias de poesia tecnológica retratada pela
autora. O emprego de tais recursos retira o tradicionalismo que existia no suporte da poesia
até então; o papel deixa de ser o alicerce principal da obra dando espaço para a tecnologia
intervir na palavra.
As mensagens poéticas da poesia transmitidas a partir do agrupamento das diversas
linguagens, visual, sonora e verbal trazem novamente a caracterização do Clipoema: tais
linguagens (VSV) são independentes e se firmam por si só, porém, quando mescladas
possibilitam um novo olhar e novas significações da produção artística. (SALGADO, 2005,
s/p)
NOME DE ARNALDO ANTUNES
É perceptível a continuidade do concretismo nos artistas multimídias que trabalham
diretamente com a poesia visual, essa continuação traz consigo a renovação da poesia que
se dá a partir da inter-relação dos suportes tecnológicos proporcionados aos artistas na
contemporaneidade. Um exemplo de suma importância de poesia tecnológica visual na
atualidade são as obras de Arnaldo Antunes. Sendo um artista multimídia, Antunes trabalha
explorando as possibilidades da palavra juntamente com a música e com o vídeo, produzindo
assim inúmeros Clipoemas. (SALGADO, 2005, s/p)
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Figura 1. Capa do DVD Nome

Fonte: http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_dvd_list.php?view=1

Nome (fig.1), lançado em 1993 é um trabalho considerado multimídia por abranger
várias linguagens. Tal trabalho de Arnaldo Antunes traz consigo o aglomerado das linguagens
visual, sonora e verbal expostas por Salgado; é composta por um DVD com 30 Clipoemas, 384
um CD com 23 músicas e um livro com 30 poemas (os mesmos poemas utilizados no vídeo,
porém escritos para melhor entendimento). Sendo um artista que desbrava a musicalidade da
palavra, Antunes traz com a obra Nome a exemplificação sólida de uma obra multimídiática,
os Clipoemas presentes no DVD mostram como os artistas podem trabalhar mesclando as
diversas tecnologias disponíveis.
O artista trabalha com diversos suportes, em vários Clipoemas ele utiliza inclusive
o papel para a escrita dos poemas, registrando-os com a utilização da câmera de vídeo; em
outros percebemos o uso da manipulação digital durante todo o vídeo para a criação das
imagens, há também algumas misturas dessas possibilidades para que a obra seja criada.
Para Salgado:
A obra apresenta múltiplos cruzamentos, com variados graus de complexidade,
pois a utilização do recurso de repetição não segue uma lógica convencional.
Os elementos são organizados em estruturas diversas que buscam muito mais a
experimentação estética. O alto grau de informação da obra como um todo resulta
num complexo organismo onde em cada parte se observam níveis variados de
disposição da informação, alguns momentos mais redundantes, outros intensamente
mais informativos, causando radicais enfrentamentos entre inteligibilidade e
previsibilidade. (SALGADO, 2005, p. 396)
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Seus Clipoemas são voltados para o cinema-arte (GUIMARÃES, 2006, p. 127) e
trazem movimento e dinâmica para a palavra poética, ressignificando e renovando tanto
os suportes artísticos quanto o olhar que direcionamos a arte. Denise Guimarães (2007),
discorrendo sobre Arnaldo Antunes como pioneiro do Clipoema, trata sua nova arte como
consequência “à sua trajetória artística, tanto na música popular e na poesia impressa”,
sendo claro a grande influência que a palavra e o som já possuíam em seu trabalho desde
o início, fazendo da inter-relação das diferentes linguagens uma transição mais natural na
sua produção, traçando um caminho crescente no que se refere a produção de um artista
multimídia.
DENTRO DE ARNALDO ANTUNES

Dentro
De
Dentro
Entro
Centro
Sem
Centro
Entro
Dentro
(Arnaldo Antunes, 1993)

Dentre os Clipoemas presentes na obra Nome (1993) está Dentro, criado e animado
por Arnaldo Antunes, Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e Zaba Moreau. Trata-se de um vídeo
de quase um minuto e meio que abrange tanto o som, quanto a palavra e a imagem. Neste
Clipoema percebemos a mescla de suportes e linguagens artísticas, fazendo uso da câmera
de vídeo, da manipulação digital e do som para salientar o sentido da obra.
No início percebemos que o vídeo concentra sua imagem no centro da tela (fig.2),
sendo possível relacionar a imagem estando dentro de alguma coisa, e a partir disso o autor
relaciona o nome do Clipoema com todos os aspectos possíveis do vídeo.
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Figura 2. Dentro, Arnaldo Antunes.

Fonte: Frame retirado do vídeo.

O apelo circular para intensificar a palavra “dentro” e inserir a imagem apenas
no interior do círculo acaba por associar ao vídeo a continuidade concretista já discorrida
anteriormente; o uso da forma geométrica centralizando o poema gera uma mensagem
poética desprendida do formato tradicional do uso da palavra em poesias.
Até então o vídeo mostra o interior de uma cavidade bucal sem emitir som algum,
distanciando e aproximando a câmera da boca de modo que no momento da aproximação a
imagem se abstrai, sendo difícil identificar assim uma forma nítida. Ao atingir pouco mais
de um minuto o vídeo começa a emitir som ao mesmo tempo que surge a palavra “dentro”
(fig.3) do interior do círculo e vem para o primeiro plano aumentando seu tamanho até
sumir na tela e surgir novamente no interior do círculo a palavra “dentro” da mesma forma.
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Figura 3. Dentro, Arnaldo Antunes.

Fonte: Frame retirado do vídeo.

A sonoridade do vídeo se dá através da leitura do poema pelo próprio autor a partir
do surgimento da palavra, o movimento criado pela palavra “dentro” surgindo de dentro do
círculo reforça a ideia de interiorização do Clipoema. O som a partir disso vai se replicando
e se repetindo a medida em que a palavra surge se inflando (fig.4) e some na tela enquanto a
cavidade bucal continua sendo explorada como plano de fundo, dificultando o entendimento
tanto do poema como da imagem em si.
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Figura 4. Dentro, Arnaldo Antunes.

Fonte: Frame retirado do vídeo.

A junção proposta pelo artista de fixar uma moldura circular para centralizar sua
ideia nos remete sempre ao próprio poema, sendo perceptível o comprometimento que
o artista tem primeiramente com a palavra, utilizando a imagem, o vídeo e o som como
instrumentos potencializadores da mesma. Esse atrelamento de imagens e sons trazem para
o vídeo uma complexidade que dificulta seu entendimento e nos traz inúmeras reflexões e
múltiplos significados a partir dessas linguagens.
O Clipoema Dentro mostra a inter-relação das linguagens artísticas de maneira clara,
fazendo uso da câmera para captação das imagens, dos comandos digitais para a criação da
moldura e formação da palavra na tela e do som para a sonoridade e leitura do poema. Os
múltiplos sentidos que surgem de cada uma dessas linguagens trazem um novo desafio, pois
o espectador tem de prestar atenção em três coisas acontecendo simultaneamente no vídeo
e assim extrair significados e conceitos a partir do que viu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos mais diversos meios tecnológicos voltados para a produção artística
trouxeram para as obras contemporâneas um frescor e renovamento no que concerne seus
suportes artísticos e suas significações. Os múltiplos sentidos extraídos das obras multimídias
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tornam necessária uma pesquisa mais aprofundada acerca da arte e da sua potencialidade
através da tecnologia.
Os Clipoemas trazem para a arte uma inter-relação que abrange as linguagens visual,
sonora e verbal (VSV) possibilitando ao artista multimídia explorar os mais diversos campos
tecnológicos e artísticos, transformando a poesia tanto da maneira concretista de disposição
da palavra, como em vídeo e som. Por mais que cada linguagem se sustente sozinha, quando
agrupadas formam uma nova maneira de fazer e entender a arte, sendo necessário mudar
também o próprio olhar sobre ela.
Através da obra de Arnaldo Antunes foi possível analisar as características mais
fortes do Clipoema. A mescla das diferentes linguagens artísticas que proporcionam novos
entendimentos sobre a obra nos mostram a potencialidade dessa nova arte gerada através
da evolução tecnológica e do olhar deste artista multimídia contemporâneo, fortemente
influenciado por poetas concretos como Júlio Plaza e Ricardo Araújo, que faz uso da palavra
como estrutura, mas amplia seu significado utilizando também como ferramenta de sua arte
o som e o vídeo.
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A COR COMO ELEMENTO NARRATIVO NA CINEMATOGRAFIA
DE AMOR À FLOR DA PELE
Tiago Mendes Alvarez1
RESUMO: Neste artigo pretende-se analisar a cor como elemento narrativo na
cinematografia2 do filme Amor à Flor da Pele (2000), de Wong Kar-Way. Para que isto
ocorra, esta análise irá abarcar aspectos históricos, culturais e simbólicos relacionados à cor.
Pretende-se realizar um breve levantamento histórico do uso da cor na arte e aprofundar
seus estudos na cinematografia com a elaboração de um discurso relacionado à concepção
da imagem, levando em conta os possíveis contrastes e efeitos da cor no plano fílmico.
Esta análise visa desenvolver conceitos que possam sustentar a ideia de que a cor na
cinematografia é elemento primordial para a construção da narrativa do filme Amor à Flor
da Pele. Propõe-se, portanto, construir uma análise assumindo a cor como personagem
fundamental na trama cinematográfica.
PALAVRAS-CHAVE: História; Cor; Cinematografia; Narrativa.

1 A COR NA ARTE – UM BREVE LEVANTAMENTO HISTÓRICO
Ao assistir um filme, notamos na tela diversos elementos, várias camadas de imagem
e sons que constroem o filme na soma de um todo. Durante este processo de “suspensão
da descrença”, por vezes, deixamos de lado um elemento narrativo inserido no subtexto da
imagem: A Cor.
Sabe-se que ao longo da história das artes visuais sempre houve uma vontade
em representar imagens que contivessem cor. Da pré-história à antiguidade clássica, do
moderno ao contemporâneo, as cores estão presentes nos diversos registros visuais e fazem
parte de variadas construções narrativas. Além disso, não nos damos conta que a cor, em
alguns casos, torna-se elemento de suma importância para ajudar a contar uma história.
Neste sentido, uma obra pode evocar determinados discursos por meio da cor, como também
pode, por diversas vias, preencher o plano, orientando o espectador. Esta presença da cor
pode ser apresentada tanto pelo aspecto físico-fisiológico – por meio da percepção de luzes,
contrastes e cromas3, como também por meio de aspectos culturais e simbólicos – valores
quase sempre intrínsecos à produção artística.

1
Mestre em Comunicação e Linguagens na linha de Cinema e Audiovisual, atualmente é professor de
fotografia do ensino superior do curso de Cinema e Audiovisual da UNESPAR – Campus Curitiba II/FAP,
coordenador e professor do curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo no Colégio Estadual do Paraná.
E-mail: tiagomalvarez@yahoo.com.br.
2
Do inglês Cinematography, que segundo Vittorio Storaro, se refere à fotografia em movimento.
3
Refere-se à saturação, percebida como intensidade da cor. (PEDROSA, 2014, p.35).
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Ao fazer um breve levantamento histórico, percebe-se que a cor tem uma grande
importância na construção de diversos discursos atrelados à conceitos que definem uma obra.
Segundo a historiadora Stella Paul (2017, p.15), os pigmentos terrosos da arte aborígene, por
exemplo, poderiam encarnar a terra em si mesmos, conceitos sobre gênese, mitologias e
questões simbólicas. Para Stella, cores, geografia e religião estão inter-relacionadas.
[...] na arte Aborígene a cor ocre surge da terra, sendo assim o centro de continuidade
de tradições indígenas na Austrália datado de dez mil anos atrás. A cor ocre era usada
para realizar arte na rocha, cascas de árvore e tecidos e na areia. E isso também era
ampliado para os corpos como ornamentos ou como elemento de rituais [...]. (PAUL,
2017, p. 15).

Nas pinturas gregas, por exemplo, havia uma preocupação da cor no sentido do
contraste. Para o autor John Gage (2016, p. 3), para representar a história de forma mais clara
e contundente nos inúmeros vasos pintados remanescentes dos séculos V e IV, a utilização
da cor era fundamental. Pode-se ampliar ainda mais este efeito pretendido avançando para o
período romântico, onde os efeitos pretendidos pelas luzes e cores eram o caminho traçado por
muitos artistas. Seria impossível não atrelar o uso quase científico das cores nas pinturas de
Eugène Delacroix (1798-1863), artista influenciado segundo Gage (2016, p. 36) pelas “regras 392
matemáticas da cor”, ou, sobretudo, não citar Joseph Mallord William Turner (1775-1851)
e sua revolução no uso das cores, da luz e das sensações visuais vindas de suas composições
simbólicas. O estudo das cores nas artes amplia-se com o impacto das obras impressionistas
e se reverbera com o aprofundamento dos estudos das cores de outros artistas, como Vincent
Van Gogh (1853-90), que explorou até o limite as possibilidades vindas das “leis da cores”.
Como não lembrar do neoimpressionista Georges-Pierre Seurat (1859-1891) que concebia
suas pinturas por meio de misturas ópticas elaboradas pela técnica do pontilhismo, ou do
primitivista Eugène-Henri-Paul Gauguin (1848-1903) que explorava seus trabalhos não só
por meio das cores e contrastes, mas na tentativa de exprimir da cor elementos simbólicos
à serviço da narração de histórias. Segundo o historiador Will Gompertz (2013, p. 83), ao
realizar algumas pinturas, Gauguin obedecia à “critérios simbólicos e decorativos”.
Em obras contemporâneas a significação das cores é quase permanente. Na obra
“Raiva Branca, perigo vermelho, ameaça amarela, morte negra”, de 1985, por exemplo, o
artista Bruce Nauman tenta evocar valores simbólicos por meio do uso das cores. Nauman
produz um trabalho com luzes neom em azul, vermelho, amarelo e branco, onde as cores e a
forma expõem uma crítica cultural e social subjetiva ao espectador. Para Gage (2016, p.133),
“com sua forma que evoca uma suástica, e também devido a suas cores, a obra de Nauman
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é de natureza inequivocadamente política”. Ao ampliarmos ainda mais estas questões,
percebe-se gradativamente o alto grau de importância dos estudos e da aplicabilidade da
teoria das cores nas diversas linguagens artísticas e nota-se, com poucos exemplos citados,
que a cor é mais do que um elemento isolado, é parte fundamental da obra como um todo.
Ocorre que este assunto passa muitas vezes desapercebido quando trata-se da
linguagem do cinema. A cor está muito presente em inúmeras obras cinematográficas e faz
parte do universo teórico e estético de muitos cineastas e de fotógrafos de cinema. O que
dizer do russo Sergei Eisenstein, que segundo Gage (2016, p. 137), foi um dos cineastas que
“procurou explorar ao máximo as possibilidades simbólicas que a cor poderia representar”,
ou Alfred Hitchcock que experimentou a cor como elemento de força simbólica em “Marnie:
confissões de uma ladra”, de 1964, por exemplo. Para Gage (2016, p. 178-179), Ingmar
Bergman e mesmo Jean-Luc Godard inovaram no uso da cor significativamente.
Haveriam, portanto, inúmeros exemplos que poderiam ser citados para exemplificar
como a cor é elemento de suma importância na análise de uma obra, mas, para contemplar
este artigo de forma mais precisa, propõe-se a análise da cor em apenas um filme: “Amor
à Flor da Pele” do diretor Wong Kar-Way. A ideia é, a partir deste texto, procurar levantar
questões que fundamentem o uso da cor e que esta análise possa ser levada também para 393
outros filmes. A cor será o objeto de estudo, e daqui em diante, será o meio de leitura das
imagens.
2 A COR COMO ELEMENTO NARRATIVO NA CINEMATOGRAFIA DE AMOR À
FLOR DA PELE
Antes de iniciar a análise sobre o filme de Wong Kar-Way, há de se conhecer um
pouco sobre o contexto geral da história. O filme se passa em Hong Kong na década de 60. O
início do filme mostra a personagem Su Li-zhen (Maggie Cheung), que acaba de alugar um
quarto no apartamento da Sra. Suen (Rebecca Pan). Instantes depois, Chow Mo-wan (Tony
Chiu-Wai Leung) acaba alugando um quarto no apartamento ao lado. Coincidentemente,
Chow e Li-zhen, acabam realizando suas mudanças ao mesmo tempo e isso faz com que os
dois tenham uma breve aproximação. Ao longo da história fica claro que Chow e Li-zhen são
personagens muito solitários. O marido de Li-zhen trabalha para uma companhia japonesa,
o que significa que está frequentemente viajando. A esposa de Chow também fica, muitas
vezes, longe de casa. Como Chow e Li-zhen passam muito tempo sem seus respectivos
companheiros, eles acabam tendo encontros constantes. Encontram-se nos corredores, nas
ruelas, em lugares ao entorno. Tornam-se próximos. Numa noite, em um restaurante, os
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dois acabam descobrindo um fato não esperado: seus respectivos parceiros estão tendo um
caso.
Ao analisar o filme via construção das imagens, compreende-se a história por meio
dos planos, das composições, dos movimentos de câmera, da luz e das cores. A direção de
cena de Wong Kar-Way e a cinematografia de Christopher Doylle, integradas à bela direção
de arte de William Chang, estão impressas de forma clara e criativa e isso faz com que o
espectador seja guiado sem precisar de explicações muito detalhadas. Segundo David
Bordwell e Kristin Thompson (2013, p. 270) “o plano do filme é como a tela do pintor: deve
ser preenchido, e o espectador deve ser orientado a perceber certas coisas (e a não perceber
outras)”.
Amor à Flor da Pele nos apresenta a personagem Li-zhen (figura 1). Ela está visitando
o quarto que pretende alugar com a Sra. Suen. O plano médio na personagem faz questão
de revelar alguns elementos. Na composição, do lado esquerdo do quadro, visualiza-se
um pedaço da janela recortado pelo enquadramento. A janela na cor amarela é iluminada
por uma luz mais amarelada (de temperatura mais quente) que contrasta com o fundo em
tom mais escuro e compõe a cena com Li-zhen, mais à direita do quadro. O figurino da
personagem contém as cores azul, verde e tons de vermelho.
Figura 1. Frame retirado do filme

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

A cena recebe uma iluminação angulada e difusa vinda da direita para esquerda e de
cima para baixo, iluminando o rosto da personagem, parte da parede, da janela e da cortina.
Além de termos uma composição precisa, a cor tem papel fundamental já neste plano inicial.
O vermelho além de ajudar no contraste da cena, de certa forma simboliza um primeiro
momento vivido pela personagem Li-zhen. A personagem está feliz e segura pela mudança,
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instigando confiança na chegada a um novo lugar com seu marido. A iluminação amarelada
somada ao figurino intensifica ainda mais os tons vermelhos e consequentemente a cor
amarela da janela. Os amarelos e vermelhos são as cores mais presentes em cena e, de certa
forma, também contam a história da própria personagem. Para Michel Pastoureau (1997, p.
19; p.162), “o amarelo é a cor da luz e do calor, a mais luminosa das cores. Tanto o amarelo
como o vermelho, também podem simbolizar a cor da alegria”.
Em seguida, o filme nos apresenta Chow. A intenção dele é falar com a Sra. Suen
para alugar um quarto. No enquadramento (figura 2), tem-se o detalhe da porta em amarelo,
enquanto que o personagem está mais ao centro do quadro. Chow aparece com um figurino
neutro, em tons de cinza e branco. No seu entorno, o marrom, os castanhos e tons terrosos
também estão muito presentes. Chow não expõe seus sentimentos com tanta facilidade e
seus figurinos acabam se somando à sua personalidade. Suas atitudes durante as cenas são
retraídas e deixam claro seu respeito e sua forma singela.
Figura 2. Frame retirado do filme

395

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

Segundo Jean Chevalier (1986, p. 803) “o marrom é antes de tudo a cor da gleba, da
argila, do solo terrestre. Recorda também a folha morta, o outono, a tristeza. É a degradação
e é o mau casamento das cores puras”. Neste sentido as cores que envolvem o personagem
podem trazer uma conotação de sua própria personalidade. Mais adiante, durante os
encontros dos dois personagens, os castanhos e marrons sofrerão algumas alterações
principalmente pela inserção dos vermelhos. Por meio do figurino, o aspecto pessoal de
Chow também é exposto neste quadro. O cinza é a cor que está entre o preto e o branco, e
pode representar o equilíbrio do personagem neste primeiro momento.
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O cinza pode evidenciar a neutralidade, o que é diferente da noção de falta de cor que
alguns artistas procuram no branco. [...] Tanto Picasso como Richter usaram o cinza
para registar eventos históricos, enquanto para outros artistas o cinza transmite
o pessoal ou o filosófico, assim como a pesquisa de Giacometti sobre a verdadeira
fenomenologia da percepção. Para muitos artistas, o cinza é a concretização da paleta
neutra e um veículo ideal para investigar esse conceito na arte. As ideias de Tápies
sobre a materialidade da cor colocaram o cinza no núcleo. (PAUL, 2017, p. 225).

Segundo Chevalier (1986, p. 803) “o cinza é o primeiro que se percebe e permanece
no centro da esfera cromática”. Fisiologicamente, a partir de estudos de Goethe4 e Chevreul5,
por exemplo, nota-se o cinza como o equilíbrio dinâmico entre o claro e o escuro ou o preto
e o branco. Portanto há no cinza o equilíbrio cromático, o que faz, de certa forma, posicionar
o personagem Chow no centro das cores do próprio filme.
O quadro a seguir (figura 3), representa o momento de pós e início de mudanças,
da mudança concreta, de dois personagens para um novo espaço, mas também da mudança
narrativa, a partir da inserção subjetiva das cores. Neste instante, o plano apresentado tem
uma duração mais longa, sem encenações.
Figura 3. Frame retirado do filme

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

No quadro aberto, há uma parede em tonalidade púrpura à direita, iluminada por
uma luz angulada de cima para baixo e vinda da esquerda para a direita que se soma à
luminosidade do fundo amarelado. Este quadrante compõe com a parede à esquerda do
quadro e com a luminária, em primeiro plano. Os dois elementos contém tons esverdeados.
Sobre o verde da parede há uma pintura de natureza morta contendo maçãs vermelhas
4
Segundo Johann Wolfgang von Goethe, existiam três formas de manifestação do fenômeno cromático:
as cores fisiológicas, as cores físicas e as cores químicas. (GOETHE, 1993, p. 18-19).
5
As leis de Michel-Eugène Chevreul foram amplamente promovidas por meio de sua obra relativa
ao fenômeno do contraste simultâneo das cores, intitulada “Da Lei do Contraste Simultâneo das Cores”.
(SILVEIRA, 2015, p.32).
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que se parecem muito com as maçãs reais situadas em cima da mesa. Aparentemente a
composição fotográfica faz nosso olhar visualizar diretamente as frutas e depois, o restante do
quadro. Na cinematografia há uma indicação do vermelho intenso que cria um contraponto
de contraste com o verde da parede dessaturada. Além do vermelho, o verde também será
permanente durante o filme e aos poucos se apresentará como a cor de equilíbrio emocional
da personagem Li-zhen.
A cinematografia da sequência abaixo (figura 4) parece ser o momento chave para
começar a entender a relação que acontecerá entre Chow e Li-zhen. Na sequência, a esposa
de Chow caminha lentamente da esquerda para a direita, atravessando o quadro de uma
ponta a outra utilizando um figurino vermelho que se destaca na cena. Ao pedir licença para
Li-zhen, a soma da cor-luz6 amarelada com o vermelho do vestido, torna a cor ainda mais
intensa. O enquadramento e a encenação são propositais para que o espectador perceba não
somente a presença da personagem, mas o contexto inserido na subjetividade da cena.
Figura 4. Frame retirado do filme
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Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

Para Pastoureau (1997, p. 162), o vermelho pode ter aspecto positivo ou negativo,
dependendo do contexto em que está inserido. Para o autor, o vermelho pode ser a “cor
da alegria e da infância, “cor do luxo e da festa”, mas também a “cor da paixão e dos seus
perigos”. É nesta terceira definição em que esta cena se encaixa. A esposa de Chow aparece
desta forma coincidentemente após a chegada do marido de Li-zhen, que acabara de retornar
do Japão. A cor vermelha que cruza o quadro deixa subjetivamente a informação de que há
uma relação de traição, fato que se tornará mais evidente na sequência do filme.
6
A cor-luz é o intervalo visível do espectro eletromagnético e tem como resultado da mistura das três
cores primárias a luz branca. O estímulo da cor-luz é obtido de duas formas: pode ser emitido por uma fonte
de luz monocromática, ou obtido por dispersão dos raios luminosos de luz não monocromática. (SILVEIRA,
2015, p.48).
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Na próxima cena, a cor verde começa a tomar seu espaço. Em cena, Li-zhen conversa
ao telefone com a mulher de seu chefe, o Sr. Ho. Li-zhen explica a Sra. Ho que seu marido
chegará tarde em casa, devido a uma reunião. O fato é que ele, Sr. Ho, sairá para jantar
com outra mulher. Na sequência de planos (figura 5), a cor verde situa-se entre os vários
elementos da cena. Em tom avermelhado à esquerda do quadro, há um objeto que parece ter
a cor castanha por estar iluminado por uma cor mais quente. Novamente a cor-luz somada
à cor-pigmento7 faz com que o objeto pareça avermelhado. Do outro lado, mais centralizado,
há uma máquina de escrever em ciano, cor que compõe o quadro temporariamente com a
camisa do Sr. Ho, quando este entra em cena. No plano, o verde é quantitativamente mais
presente.
Figura 5. Frame retirado do filme
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Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

Segundo Chevalier (1986, p. 1057), “a cor verde é equidistante do azul celeste e do
vermelho”, portanto, o verde seria então a mediatriz entre os pontos quente e frio da cena. O
verde estabelece um equilíbrio no plano junto à Li-zhen, que também veste um figurino com
detalhes em verde e, que de certa forma, pode representar o grau de estabilidade emocional
da personagem. A partir dos encontros frequentes que acontecerão posteriormente com
Chow, este mesmo verde vai ser instigado pela cor vermelha. De acordo com Israel Pedrosa
(2014, p. 75) o verde, no sistema de cores-pigmento, é uma cor oposta ao vermelho. Quando
coloca-se o vermelho e o verde próximos, existirá uma relação de contraste simultâneo
entre as duas cores onde “os contrários parecerão sempre mais potentes em presença um do
outro”.
7
A cor-pigmento é a substância material constituinte do objeto e é denominada de acordo com sua
natureza química. Ela pode absorver, refratar ou refletir os raios luminosos componentes da luz incidente.
(SILVEIRA, 2015, p. 45).
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A partir da desconfiança da traição de sua esposa, Chow permance reflexivo, apenas
resolvendo problemas do trabalho e de seu amigo que gasta o dinheiro em apostas. Neste
instante, seu entorno é envolto de luzes e cores amareladas. No entanto, os detalhes em
vermelho continuam aparecendo, tomando pequeníssimas partes do quadro em que o
personagem está presente. Por outro lado, Li-zhen vive uma intensa solidão pela ausência
constante do marido. Em algumas ocasiões a cor azul é uma constante em sua presença.
Os dois personagens situam-se em oposição, como azul e amarelo são opostos no círculo
cromático das cores.
Essa dupla solidão faz com que os dois personagens se aproximem. Em um destes
encontros, os dois descobrem juntos que seus respectivos parceiros estão tendo um caso. Após
esta descoberta, Chow e Li-zhen começam a se aproximar cada vez mais. A cinematografia
da cena seguinte (figura 6), privilegia a cor vermelha que começa a tomar conta do plano.
Nesta imagem se constata visivelmente o papel da cor como elemento significativo para a
construção da narrativa. O vermelho acolhe os dois personagens e é quantitativamente mais
presente, tomando mais de dois terços do quadro em relação ao verde. Com os figurinos em
tons de cinza os dois ainda se mantém neutros.
Figura 6. Frame retirado do filme

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

Aos poucos a aproximação e uma possível relação entre os dois personagens parece
iminente. Chow quer se aproximar de Li-zhen, mas ela se recusa em inúmeros encontros,
iniciar uma possível relação. Nesta sequência, a cinematografia faz questão de continuar
evidenciando o vermelho como elemento narrativo. Nos frames seguintes (figura 7), o
primeiro quadro à esquerda e em cima, mostra cortinas em vermelho intenso em oposição
à cor castanha da parede. Há uma dualidade na imagem em profundidade dando o
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entendimento de dúvida na aproximação dos dois personagens. Essa dúvida é confirmada
pelos inúmeros recuos de Li-zhen nos encontros com Chow, no quarto de hotel.
Figura 7. Frame retirado do filme

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

As aproximações e distanciamentos fazem parte do discurso narrativo e se sustentam
com a utilização das cores. O vermelho se mantém constante a partir desta etapa do filme
e representa não só uma paixão proibida entre os dois personagens mais um elemento 400
narrativo que compõe a trama. Para Pastoureau (1997, p.162), o vermelho pode ser a “cor da
paixão e de seus perigos”, a “cor da atração e da sedução (vermelho nos lábios, acessórios)”,
pode ser a cor dos pecados, especialmente dos pecados da carne”, como também a “cor dos
tabus e da transgressão dos tabus”. Para Chevalier, o vermelho também pode ter variadas
definições.
No extremo oriente, o vermelho evoca de maneira geral o calor, a intensidade, a
ação e a paixão. [...] é a cor do fogo [...] é também a cor do sangue, e da vida, e
da beleza e da riqueza; é a cor da união [...]. No Japão, a cor vermelha nos levam
quase que exclusivamente às mulheres. É um símbolo de sinceridade e de felicidade.
(CHEVALIER, 1986, p. 890).

A sequência a seguir (figura 8), Li-zhen está para sair do trabalho, quando de
repente o telefone toca. Exatamente no momento estridente do som, a personagem segura
um casaco de cor vermelha. A ação de segurar o casaco é, evidentemente, uma informação
narrativa. Em seguida a personagem pega um táxi e vai ao encontro de Chow. Aos poucos os
planos começam a ser preenchidos pela cor vermelha que quase se completa na totalidade
do quadro. A montagem também auxilia no sentido, com planos desconexos que expõe a
indecisão de Li-zhen.
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Figura 8. Frame retirado do filme

Fonte: paleta de cores inserida pelo autor.

Mais uma vez a cor expõe um caminho, que desta vez vai da cor verde em direção
ao vermelho. Neste caso há quase uma escala cromática do frio para o quente. A passagem
é pensada a partir da apropriação dos tons seguindo regras estabelecidas pelos estudos
teóricos da cor. O artista, professor e escritor suíço Johannes Itten explica de forma mais
precisa estas questões a partir da análise de um de seus sete contrastes de cor.
Quando se observa o círculo cromático, observamos que o amarelo é a cor mais
clara e o violeta é a cor mais escura; isto significa que existe entre estas duas cores
o contraste claro e escuro em seu alto grau. No lado direito do amarelo-violeta se
encontram as cores vermelho-alaranjado e a esquerda as cores azul-verde: são os
polos de contraste quente-frio. O vermelho-alaranjado (vermelho de Saturno) é a
cor mais quente e o azul-verde (óxido de magnésio) é a cor mais fria. (ITTEN, 1961,
p. 45).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na introdução de Amor à Flor da Pele há uma curta citação que vem de encontro
com praticamente todo o conflito do filme: “É um momento de inquietação. Ela mantém a
cabeça baixa para que ele se aproxime mais, mas ele não é capaz por falta de coragem. Ela
se volta e se afasta”. O texto principal do filme está apresentado aí, nesta frase. Texto que
consegue exprimir por meio da encenação, enquadramentos, movimentos de câmera, e por
meio dos planos, registros de formas e textura numa narrativa singular que faz o espectador
adentrar na tela até que haja um desfecho na história. O “Amor à Flor da Pele” contamina o
espectador que permanece obcecado, como o próprio personagem Chow sintetiza em uma
de suas falas: “os sentimentos podem crescer de repente”.
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Nos momentos finais do filme, há uma cena onde o personagem Chow aparece em um
templo. Chow guarda seus segredos em um buraco para que lá fiquem eternizados. Depois, há
um plano em contraluz onde o azul toma parte do espaço da tela. Segundo Chevalier (1986,
p. 165), “no budismo tibetano, o azul é a cor de Vairocana, da sabedoria transcendente, da
potencialidade, que a imensidade do céu azul pode por outra parte representar”. O filme encerra
com o texto: “Ele se recorda desses anos perdidos. Como se olhasse através de uma janela
empoeirada. O passado é algo que ele pode ver, mas não tocar. E tudo o que vê agora está
turvo e mau definido”. De certa forma, o personagem Chow adquire essa calmaria. Com a cor
azul, há uma evasão dos sentimentos.
Amor à Flor da Pele é uma obra repleta de subjetividades inseridas a partir do
“elemento-cor” que cadencia o ritmo dos eventos do filme. A cor como subtexto da imagem
adiciona à narrativa uma segunda história, um segundo plano que guia o espectador
indiretamente em direção ao discurso.

As certezas e incertezas dos personagens são

instigadas com detalhes que direcionam os olhos do espectador para um contexto ordenado.
A cor, portanto, torna-se elemento fundamental e é, sem dúvida, mais uma personagem na
trama cinematográfica.
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A INDEFINIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE A RAZÃO DOS FATOS
E A RAZÃO DAS FICÇÕES NO CINEMA DE PABLO TRAPERO
Aline Vaz1
RESUMO: O presente estudo procura compreender as indefinições de fronteiras entre as
razões dos fatos e as razões das ficções (RACIÈRE, 2009), a partir da obra de Pablo Trapero,
com enfoque analítico no filme El Clan (2015) – nas imagens da família que vive no limiar
da casa que é lar/cativeiro. Verifica-se o pensamento do cineasta, manifesto em entrevistas
transcritas e disponíveis em portais especializados em cinema, possibilitando identificar
sua obra como campo do sintoma de uma memória pós-ditatorial. Ressignificando as
“realidades” do espaço físico e social, nas estratégias cinematográficas, o cineasta constrói
uma potência poética e significante do mundo no cinema e do cinema no mundo – do real e
da ficção justapostos nas experiências reconhecidas pela sociedade que olha e é olhada para e
pela tela do cinema, permitindo possíveis compreensões advindas de um mundo vivenciado
aquém e além da sala escura.
PALAVRAS-CHAVE: Novo Cinema Argentino. Pablo Trapero: pensamento e obra. Razão
dos fatos e Razão das ficções.

INTRODUÇÃO

404
Pensando em efeitos de real ou rastros de realidades ao invés dos frequentes reflexos
do real, nos aproximamos das indefinições de fronteiras entre a razão dos fatos e a razão
das ficções numa revolução estética, citada por Jacques Rancière (2009a, p. 57), como a
possibilidade de um novo modo de racionalizar a ciência histórica.
Se o valor de verdade na poética clássica se dá pela verossimilhança, na poética
romântica ele se faz como espaço de construções infinitas (pela combinação de signos
que possibilitam a interpretação de outros signos), equivalente a uma realidade sempre
muda. Rancière (2010, p. 182) observa o cinema como uma expressão que sofre o conflito
ou experimenta a combinação entre as duas poéticas – pelo olhar do cineasta que decide
e pelo olhar da câmera que registra: são imagens construídas e imagens submetidas que
apresentam efeitos do real, “definem modelos de palavras ou de ação, mas também regimes
de intensidade sensível. Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível,
relações entre modos do ser, modos do fazer e modos do dizer” (RANCIÈRE, 2009a, p. 59).
A partir desta aproximação à Rancière o presente estudo apresenta o que chamaremos
de rastros de realidade na obra de Pablo Trapero, cineasta que identificamos como integrante
do chamado Novo Cinema Argentino, período que se dá a partir dos anos 90, considerado
1
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti
do Paraná. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa GRUDES - PPGCOM UTP. E-mail: alinevaz900@gmail.com
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como retomada/renovação do cinema argentino, em que os cineastas são estimados
como cronistas neorrealistas, abordando dimensões sociais e geográficas entre as fendas
neoliberais da época (ANDERMANN, 2015). Com influência do tratamento documental, os
realizadores inscrevem para a tela do cinema espaços da intimidade, em geral, o ambiente
de morada, a casa, dialogando ou contrastando com o cenário público, a rua, em um clima
de evidente falta de esperança (MOLFETTA, 2012).
Não aleatoriamente o cenário da casa se configura no NCA – trata-se de um sintoma
da sociedade que enfrentou seis golpes políticos, um país que teve sua democracia ferida,
familiares, amigos e vizinhos desaparecidos, argentinos que convivem hoje com uma
memória pós-ditatorial, cicatriz de uma crise e uma violência que marca o cotidiano e
inscreve-se na arte. Nesse caso, a busca por lugares de proteção acarreta num esvaziamento
do espaço público, privilegiado por uma estética da segurança que recolhe os morados para
espaços privados, predominantemente o lugar da morada, que em suas controvérsias em
um primeiro momento promete proteger, para em seguida oprimir (FISCHER, 2006),
numa reprodução de ordem hierárquica, vigilância e quadriculamento (FOULCAUT, 2014),
características resultantes de políticas públicas em governos repressivos.
Essa inscrição do enquadramento familiar no cinema como um detalhe da ordem
social, das marcas e efeitos de governos ditatoriais, torna possível a reflexão das indefinições
de fronteiras entre as razões dos fatos e das ficções nas imagens do cinema de Trapero,
que se ressignificam como rastros, vestígios, devolvendo aos detalhes do mundo uma dupla
potência poética e significante (RANCIÈRE, 2009b). Para o procedimento analítico, buscando
compreender nas elaboradas estratégias cinematográficas a justaposição entre os rastros de
realidades no cinema e as ficções no mundo dito real, descrevemos algumas manifestações
verbais do cineasta e identificamos o seu pensamento inscrito nas imagens do filme El Clan
(2015). Em suma, as ideias de Trapero acessadas por meio do levantamento de entrevistas
e da decodificação de suas imagens, entendidas como metonímias de um mundo dito real,
permitem selecionar/identificar na presente análise possíveis compreensões advindas de
um mundo vivenciado aquém e além da tela do Novo Cinema Argentino.
A FICÇÃO E O REAL NO PENSAMENTO E NA OBRA DE PABLO TRAPERO
Pablo Trapero nasceu em 1971, em San Justo na Argentina, formado pela Fundación
Universidad del Cine – FUC, inicia sua carreira de cineasta durante a década de 90. Em 2015
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foi o primeiro diretor sul-americano a receber o Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres2,
atribuído pelo Ministério da Cultura da França, além de ser o fundador da produtora Matanza
Cine, junto da esposa e atriz Martina Gusman – produzindo a sua própria filmografia, assim
como de outros diretores argentinos e latino-americanos. Sua obra3 é citada por Sergio
Wolf (2009) como constituinte de um cinema pensado em um universo social: uma mostra
extraída de uma classe e setor da sociedade.
El Clan (2015)4 narra uma “história real” dos anos 80: a família Puccio sequestra
e assassina vizinhos do aristocrático bairro de San Isidro, em Buenos Aires, dividindo o
espaço doméstico de convívio familiar com os reféns. Em entrevista conduzida por Flavia
Guerra, para o Tela Tela, blog de cinema parceiro da Carta Capital, em 2015, Pablo Trapero
é questionado a respeito dos subtextos políticos e históricos que retratam a argentina. A
repórter usa a palavra subtextos, uma expressão que escolhemos considerar como rastros
de realidades ou, ainda, como potência de significação inscrita nas imagens que revelam
marcas da história. Em sua resposta é possível notar a instituição familiar como metonímia
do sistema ditatorial:
É importante dizer que, antes de um thriller sobre sequestradores, O Clã é um filme
sobre a família. E por meio do retrato da família, principalmente da relação entre o
filho mais velho e seu pai, esta história tão distante da gente, torna-se mais universal.
Isso porque todos entendem as questões de família, de pais e filhos. Não importa de
que país você é, o vínculo familiar é algo que todos nós temos. Por meio disso, pude
narrar, de alguma maneira, o contexto do que se passava com a Argentina em um
momento histórico muito particular, sobre o qual há poucos filmes feitos. Filmamos
muito a ditadura argentina e também muito a chegada à democracia, mas há poucos
filmes que retratam esta transição, dos últimos anos da ditadura até que se chegue
a democracia. Então, o filme conta uma etapa pouco vista no cinema. (TRAPERO,
2015)

Tanto no filme quanto na fala do cineasta nota-se o lugar da casa como um ambiente
que posiciona hierarquicamente cada membro da família entre aqueles que estipulam as

2
Condecoração concedida pelo Ministério da Cultura da França, visando recompensar as pessoas
que se distinguem pela sua criação no domínio artístico ou literário ou, ainda, pela sua contribuição ao
desenvolvimento das artes e das letras na França e no mundo.
3
A obra de Pablo Trapero se faz pelos longas-metragens Mundo Grua (1999), El Bonaerense (2002),
Familia Rodante (2004), Nacido y Criado (2006), Leonera (2008), Carancho (2010), Elefante Blanco (2013)
e El Clan (2015), além dos curtas-metragens Sobras (2008), integrante da obra Stories on Human Rights e
Terça-Feira - Jam Session (2012), integrante da obra 7 días en la Habana.
4
O filme recebeu doze prêmios e mais 31 indicações, incluindo os Prêmios da Associação Argentina
de Críticos de Cinema, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina, Prêmios Ariel, Prêmios
Goya, Festival de Cinema de Hamburgo, Prêmios José María Forqué, Prêmios Fénix, Festival Internacional
de Cinema de Santa Barbara, Festival de Cinema SESC, Prêmios Platino do Cinema Iberoamericano e Festival
Internacional de Cinema de Toronto.
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ordens e aqueles que devem obedece-las5 – os pais e os filhos – podendo associar a família à
ideia de repressão e submissão. Ou seja, não é preciso que vivenciemos a ditadura argentina,
muito menos a rotina de sequestrados/sequestradores, basta reconhecermos os convívios
familiares, para que possamos compreender as imagens de Trapero aquém e além da tela do
cinema.
Também, durante a entrevista, o diretor é questionado a respeito de certa retratação
em seus filmes de assuntos que fazem parte da vida real, o que em nossa concepção escolhemos
chamar de obras que trazem em suas imagens detalhes do mundo, apresentando-se, desse
modo, filmes de ficção que podem criar experiências asubjetivas (QUÉRÉ, 2010).
No caso de O Clã o caso foi de fato real, mas em outros filmes são histórias ficcionais
inspiradas em universos reais, mas não em um caso particular. No caso de O Clã o
fato de nos depararmos com personagens tão insensíveis, tão frios, mas que estão
vivendo suas vidas cotidianas, ‘normais’. Já no caso de Leonera, se fosse ‘na vida real’,
uma pessoa que tivesse que recuperar seu filho, isso seria uma aventura e não a vida
cotidiana. Ou, por exemplo, o personagem da avó de Família Rodante tem de ajudar
sua família a viajar de Buenos Aires ao casamento na fronteira com o Brasil. Esta
viagem é uma grande aventura para todos. Eu gosto de encontrar histórias que são
próximas da gente, mas que também significam uma aventura para os personagens.
O que me interessa é o encontro entre realidade e ficção. (TRAPERO, 2015)

É justamente no encontro entre a realidade e a ficção que identificamos em sua obra
o processo a-subjetivo da experiência em que “apropriar-se da experiência é dizê-la e fazêla sua. Isso implica um ato de interpretação a partir de uma perspectiva. (...) A semântica
natural da ação fornece os recursos para tal interpretação” (QUÉRÉ, 2010, p. 32). Ou seja,
quando trazemos, aqui, o termo a-subjetivo tratamos das experiências como impessoais e
objetivas, sugerimos que nossas experiências vividas são resultantes de um processo e de
uma situação aos quais somos inseridos, compreendemos e nos apropriamos. Nos filmes de
Trapero podemos observar que no plano da expressão e do conteúdo suas imagens carregam
conteúdos compartilhados de modo sociocultural, onde espera-se que o espectador seja
capaz de decodificar as estratégias fílmicas, como estímulos, para que possa repor para o
espaço social as experiências que lhes afetam, seja como uma integração ao cotidiano ou
como uma aventura que se busca na sala do cinema.

5
Para Sandra Fischer a noção de família associa-se a uma orientação repressiva e classificatória: “quem
está no interior da casa, portanto, ou é senhor ou está sob o domínio de um senhor (é, mais ou menos, algo
assim como um de seus pertences) – e não se invade impunemente um sítio que tem dono instituído (FISCHER,
2006, p. 23). A autora observa como que a intimidade do lar é garantida por lei, um lugar protegido pelos
lugares determinados pela “dinâmica paralisadora” do convívio doméstico. Assim, podemos considerar a casa
como um lugar privilegiado para que Arquimedes, o patriarca da Família Puccio, venha efetivar seus crimes,
contra a família e seus reféns, brindado pela sua posição autoritária de senhor da casa.
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Em entrevista ao Festival de Cannes, realizada em 2014, pelo repórter Tarik Khaldi, a
seguinte questão é lançada: “Es de los directores militantes que denuncian la realidad através
de sus películas. Por ejemplo, Leonera originó un debate sobre las cárceles en Argentina.
Pero también trabaja la dimensión estética y el ritmo. ¿Cómo hace para mezclar realidad y
ficción?”. Além do apontamento de Khaldi ao filme Leonera (2008), sabe-se também que
Carancho (2010)6 foi considerado responsável pela discussão de mudanças na legislação de
seguros para acidentes automotivos no congresso argentino. Notamos que a cinematografia
do diretor, chamada por Khaldi de militante, evoca a indefinição das fronteiras entre a
tela do cinema e as experiências do cotidiano além da sala escura, há rastros de realidades
inscritos nas imagens de Trapero e vestígios de suas imagens no lugar físico e social do
mundo dito real – ambos os mundos se entrecruzam e se ressignificam. O cineasta observa
como constrói realidades em suas histórias de ficções e como as realidades são influenciadas
por construções ficcionais:
Lo que más me atrae en la ficción es esa frontera tan difusa que comparte con la
realidad. O dicho al revés, lo que tiene de ficción la realidad. La vida cotidiana puede
contener una aventura, como en el caso de El Bonaerense o como en el caso de la
mujer de Leonera, que es una chica que empieza a vivir una vida que no parece ser la
suya propia y esto es casi una ficción para ella. Y al mismo tiempo son personajes que
son superhéroes de sus propias vidas. Eso me gusta. La idea de encontrar grandes
aventuras en estas situaciones cotidianas. (TRAPERO, 2014)

Podemos aproximar a ideia de Trapero ao desenvolvimento teórico de Rancière
pensando que “a nítida separação entre realidade e ficção representa também a
impossibilidade de uma racionalidade da história e de sua ciência” (p. 54), ou apenas como
sugere o diretor, pensar que as ficções são as aventuras do cotidiano, as escapatórias que
podem tornar as vidas possíveis/suportáveis.
Vejamos que questionado por Marcelo Hessel, em 2008, para o site Omelete, do
UOL, a respeito do processo de escolha de histórias que lhe interessam narrar, Trapero vê o
cinema como um espaço de comunicação, revelando sua preocupação em relação ao cinema
ser resposto no espaço social, como um diálogo com a sociedade, que testemunhe e registre
uma época:
Por um lado, são temas que me interessam quando eu penso que são dois anos de
trabalho e eu preciso estar convencido de que são histórias que quero contar. Se eu
não tenho certeza de que vale a pena, não tem sentido. Também é importante que
essas histórias abram espaço para temas novos e pouco conhecidos. É importante
que exista não só o mundo do cinema - festivais, crítica etc. - como exista também a
6
O filme tem Ricardo Darín como um advogado, cuja licença foi cassada e trabalha em uma asseguradora
decadente dando golpes em casos de acidentes de trânsito.
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possibilidade desses filmes viverem fora desse universo e se tornarem testemunhos
de uma época, de uma situação. Cinema é um espaço de comunicação. (TRAPERO,
2008)

Neste elo comunicacional entre as imagens do cinema e os rastros de realidade – a
tela do cinema como um sintoma social – observa-se o espaço fílmico de Trapero também
como um registro de espaços físicos e sociais, por exemplo, em Leonera, filme filmado em
um cenário de cárcere já existente no mundo, uma casa de detenção habitada no mundo
real. Muitas das presas também são enclausuradas além da tela do cinema. A existência de
personagens que encenam vidas próximas do seu cotidiano também é um traço recorrente
no NCA, em especial na obra de Pablo Trapero, como em Mundo Grua, em que a narrativa
carrega elementos biográficos do ator, que interpreta o protagonista Rulo, um ex-baixista de
uma banda famosa no passado, que busca reincorporar-se no mundo do trabalho.
Em suma, percebe-se no diálogo entre as manifestações verbais e imagéticas de
Trapero, estratégias que indefinem as fronteiras entre o real e a ficção, são mundos que se
comunicam, que proporcionam experiências aquém e além da tela do cinema. As estratégias
cinematográficas conduzem experiências estéticas, re-apresentam7 e questionam uma
realidade inerente ao mundo físico e social, reconhecido pelo espectador, vivenciado pelas
sociedades, pelas apropriações a-subjetivas.
EL CLAN: A IMAGEM DA CASA – LAR/CATIVEIRO
O filme de Pablo Trapero, El Clan, abre sua narrativa com imagens de arquivos
da televisionada entrega do informe final realizada pela Comissão Nacional sobre o
Desaparecimento de Pessoas – CONADEP. Na ocasião o Presidente Raul Alfonsín discursou
o referido trecho inserido no filme de Trapero:
Sr. Presidente da Comissão Nacional sobre o desaparecimento de Pessoas, Dr.
Ernesto Sabato. Senhoras... Senhores... Acredito que o que fizeram tenha entrado
para a história de nosso país. É uma contribuição fundamental para que, a partir
de agora, nós, argentinos, possamos saber exatamente ao menos, que caminho não
devemos seguir novamente no futuro. Para que nunca mais o ódio, para que nunca
mais a violência perturbe, transtorne ou degrade a sociedade argentina. (ALFONSÍN,
1984)

O discurso, um testemunho da realidade enfrentada pela sociedade argentina, tem
a intervenção na tela de afirmações em caixa alta: “BASADA EN UNA HISTORIA REAL”,
7
Para Sandra Fischer (2006, p. 108) “representar o mundo – apresentá-lo novamente – já é criticá-lo e
sugerir, ainda que de maneira implícita, novas proposições, estruturações e leituras de realidade construída o
que viabiliza uma possibilidade de escape para fora do discurso que representa e de seu próprio discurso”.
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tendo em sua sequência a menção: TRAS MÁS DE 7 AÑOS DE LA DICTADURA MÁS
MONSTRUOSA, LA ARGENTINA RETORNA A LA DEMOCRACIA.
Todos esses elementos, a preocupação com a contextualização dos fatos reais, as
imagens históricas, típicas estratégias de filmes documentários, são táticas – definidas pelo
plano da expressão e do conteúdo – que indefinem as fronteiras entre realidade e ficção:
são imagens reais ficcionalizadas pelas estratégias cinematográficas, em geral definidas
pela montagem – imagens que podem ser ficcionalizadas também no mundo real, imagens
políticas que manipulam e criam realidades para que se prolifere um “mal necessário”. Por
meio das imagens de poder, observadas, por exemplo, nos discursos difundidos em governos
autoritários, cria-se uma realidade de aceitação, de opressão e submissão, a cotidianidade
do medo. Lucrecia Martel (2012) questiona a sociedade que alimenta os sistemas ditatoriais
por intermédio da omissão/aceitação, o vizinho desaparece, mas a narrativa do cotidiano
segue a normalidade. Normalidade esta ficcionalizada?
Outro arquivo audiovisual, testemunho da realidade argentina, ressignificado na
narrativa de El Clan, foi o discurso do Presidente Tenente General Leopoldo Fortunato
Galtieri. O discurso da ordem do público, proferido da Sala Sul do Palácio do Governo,
invade o particular, o cômodo da sala da casa da família Puccio. Arquimedes assiste ao
pronunciamento do Presidente que, em 15 de junho de 1982, anuncia a rendição argentina
em Malvinas.
As cenas que prenunciam ou ligam-se as tragédias sociais e familiares reiteram-se
com membros da família assistindo a tevê (Figura 01), inicia-se com a rendição da Argentina
em Malvinas para mais tarde acompanhar a cena do filho mais jovem em total desalento
com o fato de um refém habitar sua casa, para em seguida viajar decidido a nunca mais
voltar para o convívio doméstico do lar/cativeiro. Também, durante o último sequestro, o
qual a polícia descobrirá o crime, revela-se algo de errado com o toque do telefone, enquanto
toda a família assiste a tevê. O desfecho do sequestro se dá na sequência em que Alejandro e
a noiva namoram no sofá com a tevê ligada.
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FIGURA 01

Frames do filme El Clan: As fraturas no cotidiano familiar são precedidas
por planos que enquadram os membros da família entre o privado e
público: o sofá da sala e as imagens do aparelho televisivo.

Nota-se que a tevê, aparelho que revela imagens da ordem do público, detentor de
transmissões disponíveis a todos os indivíduos, revela notícias que interfere nas rotinas
particulares de cada argentino, aparece em momentos que a família não apenas vive a rotina
privada, mas em momentos que evidencia a ordem do incomum na casa, que é também um
cativeiro, que é lugar de práticas ilegais, prática que pertence à esfera da ordem do social, 411
um crime que deve ser julgado pelas instituições públicas, crime que também é da esfera do
particular, pois invade as casas das famílias destroçadas.
Ou seja, a tevê é uma imagem compartilhada socialmente, mas que impregna o espaço
privado. A família Puccio vive no ambiente da casa, um espaço inicialmente privado, mas
que se torna um problema da ordem pública a partir do momento que também é cativeiro,
invade a privacidade das famílias interrompendo convívios familiares – privados. A casa
dos Puccio está sempre num limiar entre o público e o privado, o cotidiano familiar e as
interferências externas que adentram este lugar aparentemente doméstico. A fratura como
uma fissura na rotina familiar, acarretando numa transformação na dinâmica doméstica,
ocorre no ponta pé na porta principal da casa. Os namorados preparam o jantar, uma tarefa
cotidiana, da ordem do privado, típica de todos os lares, que é interrompida pela entrada
inesperada dos policiais em busca do cativeiro.
O primeiro andar da casa é revestido por grades, não apenas os sequestrados estão
presos, mas toda a família, presa à omissão do que veem acontecer em baixo do próprio
teto, presa na ordem hierárquica coordenada pelo pai autoritário, que submete a família
a aceitar as condições criminosas a que vivem no quadriculamento da casa, em que os
“lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, mas de
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romper as comunicações perigosas (...)” (FOUCAULT, 2014, p. 141). Nesse quadriculamento
há a reiteração do sufocamento que vive Alejandro: no espaço da loja, anexo a casa, o jovem
revela sua falta de ar, na primeira vez respirando com o aparelho de mergulho e na segunda
vez ao ser agredido pelo pai que aperta sua garganta, literalmente, um ar castrado pelo pai
que insere a família em uma prisão física e afetiva/familiar. Na figura 02 vemos o filho mais
jovem olhando para a garagem da casa, enquanto um novo refém adentra a casa/cativeiro,
ele tem o rosto triste, enquadrado no interior da casa, numa janela gradeada – há um
novo ‘hospede’ chegando, o filho já conhece esta clausura. Mais tarde a família é retirada
do ambiente doméstico/privado para o ambiente carcerário/público, ambos ambientes
gradeados (Figura 03) – a família permanece presa aos laços familiares e criminosos que os
unem desde sempre, entre o privado e público.
FIGURA 02

412

Frame do filme El Clan: Os membros da família e os reféns sequestrados estão
enclausurados no mesmo ambiente doméstico, a casa lar/cativeiro.
FIGURA 03

Frame do filme El Clan: Tanto no espaço privado da casa, quanto no espaço público da
cela, a família encontra-se encarcerada entre as grades da arquitetura da segurança.

A reunião da família à mesa é uma reiteração que transita entre o privado e o público.
A mesa é o lugar onde os familiares se reúnem para compartilhar a refeição, para resolver
tarefas escolares, para tratar de conflitos particulares, mas a mesa é também caracterizada
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 6: MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA, POLÍTICA E ESTILO NO CINEMA

socialmente, como lugar de reuniões profissionais – para discussões de tratados públicos,
no caso dos Puccio, lugar em que se planejam crimes, decide-se estratégias de sequestros. As
atividades exercidas na casa/cativeiro dessa família está sempre se alinhando a uma rotina
da ordem do particular e da esfera pública, cotidiano que incide na vida de outras famílias,
os hábitos familiares dos Puccios, inicialmente do âmbito do particular, são conflitos de
dimensões sociais.
FIGURA 04

Frame do filme El Clan: a reunião ao redor da mesa reitera-se enquadrando momentos
familiares – particularizados pelos laços afetivos familiares – e elaboração de
estratégias criminosas, um mal que penetra na dimensão pública/social do país.

Notando essa relação entre o público e o privado, podemos pensar também na tela
do cinema no limiar entre a ficção e o real. A vida privada da família Puccio aproxima-se de
uma encenação, uma dinâmica que existe para abrigar uma realidade além da convivência
familiar, mas a convivência com reféns, uma rotina que precisa organizar-se entre os rastros
de sequestros e mortes – nos aproxima do que pensamos a respeito das imagens ficcionais
no cinema que existem para abrigar rastros de realidades, organizam-se por intermédio de
estratégias cinematográficas para acolher mundos reais, reconhecidos e identificados, por
meio de encenações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ficções do mundo são as realidades que vivemos? As realidades que vivemos são
as ficções do mundo? Assim como Rancière, entendemos que não há fronteiras entre a razão
dos fatos e a razão das ficções e não gratuitamente, nem carente de sentido, o cinema se
faz tela de imagens do mundo, de narrativas ficcionais que se apropriam de realidades e
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produzem efeitos do real, por intermédio de uma linguagem organizada e decodificada como
existente no mundo das coisas ditas reais.
No cinema de Pablo Trapero, revela-se por meio de seu pensamento expresso em
manifestações verbais – entrevistas – e inscrito em suas imagens – a obra cinematográfica
– uma preocupação em construir narrativas que habitem no limiar entre o real e a ficção,
como um campo do sintoma, um elo comunicacional entre o que vemos na tela e o que
vivemos no mundo físico e social.
Na narrativa de El Clan temos uma dinâmica familiar estreitada por laços afetivos/
opressores, o convívio doméstico funciona como uma metonímia da sociedade, de uma ordem
hierárquica que se justapõe entre o público e privado. No detalhe da instituição familiar
podemos experienciar modos de compartilhar o mundo, o espaço da casa é preenchido
por controvérsias de proteção e opressões, típicas de convívios sociais, de diversas ordens,
sobretudo, da ordem política, em que governos repressores oprimem os indivíduos de uma
sociedade – prometendo proteção submetem o cidadão a um cárcere, seja privado, pela
estética da segurança, ou público, pelas regras de convívios sociais. Como os membros da
família Puccio, o cidadão vive refém e cumplice de um sistema, encarcerado pela omissão
daquilo que presencia.
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ROBERTO ROSSELLINI E JOSUÉ DE CASTRO: UM DIÁLOGO TRUNCADO
Mariarosaria Fabris1
RESUMO: Em 1958, a primeira das viagens de Roberto Rossellini ao Brasil tinha por
objetivo a provável transposição para as telas de uma obra do médico nutricionista e
geógrafo Josué de Castro: Geografia da fome (1946) ou Geopolítica da fome (1951), ainda
não há um consenso dos pesquisadores a respeito de qual era a obra a ser filmada. O cineasta
italiano esteve no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia e em São Paulo, tendo realizado
algumas filmagens, provavelmente aproveitadas em documentários posteriores, uma vez
que o projeto inicial, Geografia della fame, não chegou a concretizar-se, sem que se saiba
efetivamente o que aconteceu. Em todo caso, o sociólogo pernambucano consegui levar em
parte sua obra para o cinema graças a Rodolfo Nanni, que realizou O drama das secas (1958).
O presente texto pretende relembrar esse acontecimento e levantar algumas hipóteses sobre
o interesse de Rossellini pelo trabalho de Josué de Castro.
PALAVRAS-CHAVE: Roberto Rossellini. Josué de Castro. Geografia della fame.
Embora a de 1958 não tenha sido a única viagem de Roberto Rossellini ao nosso
país, ela se revestiu de particular importância em termos de um diálogo cultural entre a
Itália e o Brasil. De fato, naquela ocasião foi cogitada a transposição cinematográfica de
Geografia da fome ou de Geopolítica da fome, de Josué de Castro.
Considerado o pai do neorrealismo, não sem contestações, e o pai do cinema
moderno, talvez com maior unanimidade, Rossellini foi sempre uma figura polêmica, pois,
como grande experimentador, buscou inúmeras vezes novos caminhos.
Entre 1957 e 1958, ele havia visitado a Índia e dessa viagem resultarão o docudrama
Índia, mãe terra (India matri bhumi), lançado entre 1959 (na França) e 1960 (na Itália) e
o documentário em dez episódio A Índia vista por Rossellini (L’India vista da Rossellini),
apresentado pela RAI entre janeiro e março de 1959, e sua versão francesa Fiz boa viagem
(J’ai fait un bon voyage), exibida pela ORTF entre janeiro e agosto daquele mesmo ano.
Esses documentários deram início à virada talvez mais ousada da carreira do cineasta, que
passou a dedicar-se à produção de filmes para a televisão, por ter visto nesse meio uma nova
forma de atingir e educar o público, depois da falência do projeto pedagógico neorrealista.
Índia, mãe terra poderia ser considerado uma “tentativa de cinema enciclopédico
geográfico”, segundo Adriano Aprà (2012, p. 128), uma tentativa que não será única, como
explicita este mesmo autor:
A enciclopédia geográfica deveria ter continuado, logo depois de Índia, mãe terra, com
Geografia da fome (Geografia della fame), uma adaptação do ensaio Geopolítica da
fome (1951), de Josué de Castro, sociólogo e etnólogo brasileiro, que Rossellini havia
1
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lido provavelmente na versão italiana editada pela Leonardo da Vinci de Bari, em
1954, com prefácio de Carlo Levi; para este projeto, que tinha herdado de Cesare
Zavattini e Sergio Amidei, Rossellini foi ao Brasil em agosto de 1958, onde encontrou
Castro2.

E, de fato, a convite de Josué de Castro, Samuel Wainer, Assis Chateaubriand
e produtores brasileiros (SARACENI, 1993, p. 31; ROCHA, 2003, p. 30), o cineasta
desembarcava no Rio de Janeiro, de onde prosseguiria para Pernambuco, Bahia e São Paulo.
Segundo Maria do Socorro Carvalho (2003, p. 28), além do trabalho de Josué de Castro,
Rossellini trazia em sua bagagem cultural “outras referências da sociologia brasileira,
Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, [Alberto] Guerreiro Ramos e Nelson Carneiro” e, na
viagem por nossas terras, “reuniu informações, estudos e imagens filmadas em 16mm como
fontes de pesquisa para a preparação dos futuros filmes”.
O projeto sobre o mapeamento da fome em todos os continentes encontrou forte
resistência, como recordou Paulo César Saraceni (1993, p. 32-33): “Vi Rossellini falando
para um público de surdos na ABI. O público não podia entender que ele quisesse cantar a
miséria brasileira [...]. Pensando, agora, no que senti quando Rossellini falava do Nordeste,
acho que ele pensava no seu filme Índia”. Com efeito, a imprensa local posicionou-se contra 417
(MARGARIDO, 2014):
O Globo perguntava o que vinha fazer o diretor no Brasil senão uma obra comunista
para “mostrar ao mundo que o país do futuro de Stefan Zweig é na verdade do
presente, da miséria e da fome”. O Jornal do Brasil conclamava o diretor a se
entusiasmar por O Guarani, de Carlos Gomes, em vez de se interessar por livro “de
pouca repercussão”.

E Carlos Lacerda, por sua vez, desferiu seu ataque contra “uma burguesia progressista
que concorda em abrir para o comunismo as portas da sociedade”, tachando Josué de
Castro de charlatão (MARGARIDO, 2014). Apesar dessa associação com o comunismo, é
bom lembrar que o diretor italiano nunca pregou ideias esquerdistas, só humanistas. Como
explica José Umbelino Brasil (MARGARIDO, 2014):

2
É provável que os dois já se conhecessem, pois, na qualidade de Presidente do Conselho Executivo
da FAO de 1952 a 1956, Josué de Castro deve ter viajado constantemente para Roma, onde teria estabelecido
uma relação de amizade com Rossellini. Rodolfo Nanni, que residia na capital italiana naqueles anos, relata:
“Me lembro que o Rossellini ficou muito impressionado com o livro Geografia da Fome [...]. Ele e o Cesare
Zavattini [...] propuseram então ao Josué que fizessem um filme a partir do livro. [...] A ideia era fazer um filme
que relatasse a fome não só no Brasil, mas em todo o planeta, incluindo o sul da Itália e parte da Espanha. Eu
ficaria com a parte brasileira” (BARILE, 2008).
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Não era uma visita propícia naquele momento em que o País queria se ver e ser visto
como moderno [...]. Rossellini incomodava, ainda mais associado à obra de Castro,
homem de esquerda, [que será] cassado pelo golpe militar quando embaixador e
obrigado a se exilar.

Embora haja divergências quanto ao livro na qual se basearia o roteiro de Rossellini
– Geopolítica da fome, como aponta Aprà, ou Geografia da fome (1946), como repete a maior
parte dos pesquisadores, confusão talvez causada pelo título do documentário, Geografia
della fame –, o que importa salientar é que deve ter sido o caráter enciclopédico da obra
de Josué de Castro a atrair o cineasta, porque em consonância com ideias sobre a função
pedagógica do cinema, que ele havia ensaiado em Índia, mãe terra e que levará adiante nos
projetos televisivos, realizados ou não, nos quais seguirá “o método didático-informativo”,
como ele mesmo o denominou (ROSSELLINI2, 2011, p. 13)3, e, nesse sentido, as pesquisas
do médico nutricionista e geógrafo pernambucano correspondiam a suas expectativas4.
Tampouco há concordância sobre como o diretor italiano tomou conhecimento
da(s) obra(s) em questão: tanto Geografia da fome, quanto Geopolítica da fome foram
traduzidas em italiano, lançadas pela editora Leonardo da Vinci de Bari, em 1954, tendo
recebido o mesmo título, Geografia della fame. Já José Umbelino Brasil “levanta a hipótese 418
de que Sergio Amidei [...] recomendou-lhe uma versão francesa” (MARGARIDO, 2014),
provavelmente Géographie de la faim: la faim au Brésil (Paris: Éditions Ouvrières,
Économie et Humanisme, 1949), enquanto o filho de Rossellini afirmou, em 2014, ter sido
ele, quando jovem, a indicar o livro ao pai, ao regressar de uma viagem ao Brasil, onde veio
visitar parentes (MARGARIDO, 2014):
Quem me recomendou a leitura, assim como de Os sertões, foi Gilberto Freyre.
Quando voltei, descobri que havia uma tradução italiana. Meu pai então pensou
em realizar iniciativa semelhante àquela na Índia. Como Amidei era colaborador
frequente, possivelmente tivessem conversado a respeito.

Só que, em 2007 – numa flagrante confusão cronológica, pois a obra a que se refere,
Era noite em Roma (Era notte a Roma), é de 1960 e a última colaboração entre Rossellini e

3
Por ocasião do lançamento de O Messias de Rossellini (Il Messia, 1975), o diretor explicava: “Há
quatorze anos que, através do cinema e da televisão, tenho perseguido um só objetivo: a informação. E digo
precisamente a informação, não a didática, porque em minha opinião não é preciso ensinar, mas limitar-se a
fornecer dados brutos a fim de que cada um, em seguida, possa elaborar por si mesmo” (OLIVEIRA, 2016).
4
Já em 1937, Josué de Castro, em colaboração com Cecília Meirelles, havia lançado um livro para
ensinar às crianças os princípios de uma boa alimentação: A festa das letras (RAMOS, 2016, p. 416-429).
Coincidentemente, entre 1935 e 1941, Rossellini havia filmado seis curtas-metragens com esse propósito
pedagógico, dentre os quais dois destinados mais a um público infantil: O peru prepotente (Il tacchino
prepotente) e Teresa, a travessa (La vispa Teresa), ambos de 1940.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 6: MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA, POLÍTICA E ESTILO NO CINEMA

Amidei antes da estada brasileira data de 1954, quando da realização de O medo (Angst / La
paura) – Renzo Rossellini (2011, p. 122)5 havia escrito:
Provavelmente, já durante as tomadas de Era noite em Roma, Sergio Amidei, que era
roteirista desse filme, contou ao meu pai sobre um ensaio do antropólogo brasileiro
Josué de Castro, Geografia della fame [Geografia da fome]. Terminado o filme,
Rossellini foi tomado por um frenesi parecido com o de um apaixonado e partiu para
o Brasil, com Amidei, para encontrar Josué de Castro em Recife e na Bahia.

O projeto não se concretizou, mas a ideia será aproveitada no roteiro de A
extraordinária história de nossa alimentação (La straordinaria storia della nostra
alimentazione, c. 1964), o qual, por sua vez, deu origem a A luta do homem por sua
sobrevivência (La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza), título de duas séries televisivas
filmadas de 1967 a 1969 e levadas ao ar entre 1970 e 1971, na Itália, e em 1972, na Espanha,
para as quais, segundo Roberto de Castro Neves (2012), o diretor italiano teria se inspirado
não só em Geografia da fome, mas também em O cavaleiro da esperança (1942). Informação
talvez improcedente, talvez não, pois Renzo Rossellini (2011, p. 122) afirma que seu pai
havia lido o livro de Jorge Amado, traduzido para o italiano sob o título de Il cammino della
speranza, em 1954, pelo antropólogo Tullio Seppilli (Roma: Edizioni di Cultura Sociale). E, 419
encadeando o novo projeto televisivo com a experiência brasileira, explica (ROSSELLINI1,
2011, p. 122):
Quando voltou a Roma, conversou muito comigo sobre o encontro com Josué de
Castro, Jorge Amado, Glauber Rocha e outros jovens cineastas brasileiros. Depois
começou a escrever um longo roteiro para uma série de TV intitulada La storia
dell’alimentazione: eu me pus ao trabalho, e nós escrevemos a quatro mãos a história
do homem desde o seu aparecimento no planeta até os tempos modernos. Enquanto
ele se concentrou sobre a agricultura e a alimentação, tratei de outros aspectos, como
os alquimistas, os metais, as armas, Galileu, as viagens, a descoberta da América.
Para poder integrar o meu trabalho, meu pai mudou o título do projeto de Storia
dell’alimentazione para La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza.

O problema da população mundial (A question of people ou, na versão italiana, La
popolazione mondiale, 1974), documentário sobre as consequências da explosão demográfica
no planeta, produzido pela UNESCO, será mais um produto da enciclopédia geográfica
almejada por Rossellini. O filme alterna depoimentos de especialistas em demografia com
material de arquivos soviéticos e da NASA, com imagens captadas na Índia em 1957 e outras
filmadas por ele e seus colaboradores na África e no Brasil, dentre as quais, quem sabe
não haja sequencias rodadas em Pernambuco e na Bahia em 1958. No caso destas últimas
5

Ver Referências bibliográficas.
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filmagens, segundo Aprà (2012, p. 128), talvez elas tenham sido realizadas tendo em vista
outro projeto arquivado, A civilização dos conquistadores (La civiltà dei Conquistadores,
c. 1970).
Em entrevista a O Semanário do Rio de Janeiro, em fins de agosto de 1958, ao ser
indagado sobre projetos futuros e se o roteiro de seu documentário se basearia em Geografia
da fome, Rossellini respondeu (FINAMOUR, 1958):
Desejo realizar filmes em que haja uma revalorização do homem. Uma retomada de
consciência. Nestes últimos tempos, o homem foi completamente esquecido, como
ser humano. Dirão que tenho um plano utópico, ambicioso mesmo, mas pretendo
fazer uma enorme indagação nos meus filmes documentários sobre a condição
do homem no mundo moderno. Enquanto a ciência e a técnica alcançaram um
desenvolvimento extraordinário[,] o homem foi totalmente abandonado. É preciso
criar uma consciência em torno [d]a condição do homem no mundo, sem o limite
das fronteiras, é evidente. [...] a magnífica obra de Josué de Castro será o primeiro
capítulo de uma pesquisa sobre o gravíssimo problema da fome no mundo. Disse
o Presidente do Brasil, numa entrevista concedida aos jornais hoje[,] que o mais
grave problema da América Latina é o problema do subdesenvolvimento econômico.
Assim, penso eu, quando os homens dos governos apontam um fato que necessita ser
resolvido[,] todos os que se sentirem capazes de ajudar a esclarecer, a dar contorno
ou evidência ao mesmo, deverão precipitar-se nesta tarefa para estudar os diferentes
ângulos dessa realidade e ajudar a dar soluções. Pretendo[,] como veem[,] realizar
uma documentação sincera, humildíssimo [sic], um estudo sério e profundo de
diferentes problemas sociais. O meu projeto é alcançar o mundo inteiro. Na América
Latina começarei pelo Brasil, por ser a pátria do autor de Geografia da fome. Depois
farei na África, Europa, Ásia, etc.

Ao chegar em São Paulo, no dia 1º de setembro, a convite da Comissão Municipal
de Cinema, ainda no aeroporto, onde foi recepcionado por artistas, dentre os quais Anselmo
Duarte, Aurora Duarte, Lola Brah e Odete Lara, o diretor, conforme noticiado pela Folha da
Noite,
esclareceu que, a despeito dos boatos, não pretende fazer uma adaptação para o
cinema do livro Geografia da fome, de Josué de Castro. Afirmou que a obra despertou
sua sensibilidade e curiosidade e o estimulou a viajar para ver de perto como vive o
homem. Disse que seu objetivo é “ver o mundo” e que essa experiência poderá dar
origem a uma série de filmes.

Uma declaração algo sibilina, mas que, de certa forma já apontava para a não
concretização da empreitada. De fato, também Josué de Castro passou a emitir desmentidos
quanto à realização do filme. Na opinião de José Umbelino Brasil (MARGARIDO, 2014),
Rossellini recusou-se a assinar um contrato a pedido de Castro: “Ele saiu da Itália sem um
produtor, sem qualquer garantia de dinheiro para adquirir Geografia da Fome”.
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Uma afirmação de Joel Pizzini, no entanto, faz supor que houve uma tentativa
posterior, de novo frustrada, quando do governo de Jânio Quadros, que se negou a apoiar o
projeto: “Eles alegaram que Rossellini era um cineasta superado e não poderia realizar uma
película sobre o livro de Josué de Castro” (MELHADO, 2007, p. 29). Fato corroborado por
Arnaldo Carrilho – chefe da difusão cinematográfica no Itamaraty, entre 1962 e 1964 –, ao
reportar que, segundo o presidente da República, um tal filme seria “detrimental à imagem
do Brasil” (MELHADO, 2007, p. 29).
Em todo caso, o sonho de Castro se concretizou em parte com a realização de um
curta-metragem (6 minutos), baseado em sua obra de 1946 e que ele mesmo narrou, O
drama das secas, de Rodolfo Nanni6. Com uma pequena verba da Associação Mundial da
Luta contra a Fome, fundada em Paris em 1957, da qual o intelectual pernambucano era
diretor, e contando com dois jipes do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a
equipe de Nanni adentrou o Agreste e o Sertão nordestinos, documentando também o sofrido
êxodo para o Sul, provocado pela grande seca de 1958. Nas palavras do realizador (NANNI,
2008): “Levamos uma câmera de 35mm e algumas latas de negativo, prontos para registrar
a miséria e a fome endêmica de toda uma população. Percorremos uma grande parte dos
estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, num percurso de cerca de 4 mil quilômetros”. As
poucas imagens que sobraram de O drama das secas pontuam O retorno (2008), no qual o
diretor voltou a percorrer as mesmas regiões de cinquenta anos antes.
Voltando à viagem de Rossellini, em Pernambuco, ele visitou o sertão do Salgueiro,
na companhia de Josué de Castro, e, no Recife, onde permaneceu dois dias, escoltado pelo
pintor Emiliano Di Cavalcanti e pelo poeta Carlos Pena Filho, visitou Gilberto Freire. Há
indícios de que o cineasta pensou em levar para as telas Casa-grande & senzala (1933),
assim como o romance Capitães da areia (1937), de Jorge Amado. Quanto à intenção de
transpor a obra do sociólogo, ela foi relatada pelo próprio Freyre (1978), ao rememorar
aquele encontro:
Tempos depois recebia eu um telegrama de São Paulo, de amigo comum: Rossellini
queria fazer de Casa-grande & senzala um grande filme brasileiro. Épico e lírico,
como me dissera em Apipucos. Louvor da morenidade. Da metarracialidade. Era
a mensagem do Brasil a um mundo dividido por ódios: inclusive os animados por
preconceitos de raça pura. [...] Afinal, o que Rossellini desejava realizar, com esse
filme que projetou, à base do livro Casa-grande & senzala – [era] uma realidade,
um fato, a revelação, para muitos, de um Brasil que muitos ignoravam existir e, ao
mesmo tempo, a expressão de um novo conceito de morenidade, de além-raça, de
6
Lançado em 1959, o filme ganhou os prêmios Saci e o da Municipalidade de São Paulo. O Diário Carioca,
(1º jul.), atribuindo sua autoria a Rossellini, tachava a obra de propaganda comunista (MELO & NEVES, 2007,
p. 175-177).
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expressões de beleza morena ou tropical de mulher [...]. O projeto de Rossellini era
grandioso. Tanto quanto sei não encontrou apoio no Brasil. Gorou. Ainda verde,
secou. Murchou. Está tendo substitutos que evitam proclamar a prioridade que ele
proclamaria.

Segundo Joel Pizzini (MELHADO, 2007, p. 29), o diretor italiano, conforme
comentário de François Truffaut, pretendia realizar um filme intitulado Brasília: “Ele sempre
tentou filmar no Brasil, mas nunca conseguiu. Na verdade, eu suponho que ele gostaria de
filmar o projeto de Brasília como um amálgama de Jorge Amado, Josué de Castro e Gilberto
Freyre”.
Ciceroneado por Di Cavalcanti, Rossellini passou dois dias em Salvador, onde, numa
entrevista, mencionou, dentre outras coisas, “seu planejado documentário colorido sobre o
Brasil; por causa dele, esperava passar alguns meses no país, e tal como o seu último filme,
rodado na Índia, teria parte documental e parte de ficção” (CARVALHO, 2003, p. 28)7.
Foi também em Salvador que se deu o encontro entre o consagrado cineasta e o jovem
repórter de um periódico carioca. No filme Di (1976), premiado no Festival de Cannes de
1977, do qual o diretor italiano foi presidente do júri, Glauber Rocha (2003, p. 30) registrou
esse momento, confessando que ficou fascinado com o método de trabalho de Rossellini, 422
com a rapidez com que filmava, mergulhando numa realidade cultural que não era a dele:
O Di Cavalcanti eu conheci na Bahia no ano de 1958. Di Cavalcanti apareceu por lá
com Roberto Rossellini [...]. Daí que sendo repórter do Diário de Notícias da Bahia fui
destacado para entrevistar o Roberto Rossellini e lá conheci o Di Cavalcanti que me
apresentou o próprio Roberto, com uma câmera de 16mm saindo pelas ruas da Bahia
filmando rapidamente lá, um sarcófago e outros batuques das ruínas portuguesas
barrocas da Bahia com uma rapidez impressionante. Nunca vi ninguém filmar tão
rápido, aliás ali eu saquei realmente o negócio de ideia na cabeça e câmera na mão,
quer dizer, o Rossellini realmente fazia com a câmera de 16 o que Di Cavalcanti faria
com o pincel; filmando um Cristo morto lá, sepultado dentro de uma laje marmórea
dentro do Santo Antônio Convento do Carmo, ali não sei direito aonde, pela Bahia
zona norte, ali..., zona cristão...

A vinda de Rossellini ao Brasil em 1958 e seu encontro com Josué de Castro ainda
continuam nebulosos, cheios de informações desencontradas e rodeados de certo folclore.
Só nos resta aguardar a publicação do livro de José Umbelino Brasil, Geografia do filme –
A viagem de Rossellini8, baseado na troca de correspondência entre os dois, e torcer pela
realização de Viaggio in Brasile, no qual de Paulo Caldas incluirá a passagem do diretor
pelo Recife: “Queremos recuperar situações como a ida dele ao mangue para conhecer
7
“Rossellini: documentário em cores focalizando o mundo da miséria”. Estado da Bahia, 27 ago. 1958.
8
Pesquisa de pós-doutorado, cujos primeiros resultados têm sido apresentados em congressos, como o
da SOCINE em 2012 (BRASIL, 2012).
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os homens-caranguejo, capítulo emblemático do livro” (MARGARIDO, 2014)9. O filme,
ainda em processo de captação de financiamento internacional, ao mesclar ficção e trechos
documentais, pretende “iluminar o propósito maior da visita e da filmagem não realizada”
(MARGARIDO, 2014). Ou seja, tentar esclarecer os motivos que levaram ao desencontro
entre o cineasta italiano e o intelectual pernambucano.
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ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA?: O NEON-REALISMO
ALMEIDAPRADIANO ATRAVÉS DAS DÉCADAS
Stefano Lopes1
RESUMO: Na década de 1980, os filmes paulistanos coincidentemente compartilhavam
de uma estética uníssona em uma proposta de amálgama narratolinguagética que se
predispunha a consubstanciar intrinsecamente conceitos clássicos a propostas modernas.
Surgiu desse contexto uma nova estética audiovisual – o neon-realismo – que, completamente
avesso às expectativas de um ideário torrencial, resistiu ao passar destituidor dos anos.
Este trabalho, pois, investiga a perduração da estética neon-realista oitentista, vertente
do pós-modernismo cinematográfico nos moldes da produção audiovisual brasileira, na
contemporaneidade, sendo o conceito de neon-realismo ressignificado pelo autor Renato
Luiz Pucci Junior através da aplicação do conceito pós-modernista de Linda Hutcheon à
análise de três filmes paulistanos: Cidade Oculta (1986), de Chico Botelho, Anjos da Noite
(1987), de Wilson Barros, e A Dama do Cine Shanghai (1988), de Guilherme de Almeida
Prado, diretor cuja obra pospositiva, da qual pinçar-se-á Onde Andará Dulce Veiga? (2008)
para análise, manteve-se fiel à proposição estética da trilogia paulistana mesmo com o passar
das décadas.
PALAVAS-CHAVE: Neon-realismo. Pós-modernismo. Onde Andará Dulce Veiga?.

1 O NEON-REALISMO: BREVE HISTÓRICO
Ressignificado por Renato Luiz Pucci Junior (2008) através da análise de três filmes
paulistanos oitentistas agrupados pela crítica imediatista da década no “Jovem Cinema
Paulista dos Anos Oitenta” por uma lógica classificatória etária, regionalista e temporal, o
conceito de neon-realismo está atrelado a uma estética cinematográfica marcada visualmente
pela luz neon e conceitualmente pela transtextualidade formal-narrativa – sobretudo a
paródia lúdica e a ironia (não necessariamente atreladas à comicidade ou contrariedade
ideológica) (HUTCHEON apud PUCCI JUNIOR, 2000, p. 70) aos gêneros hollywoodianos
consagrados – que incorpora intrinsecamente abordagens fílmicas tanto de ideais clássicos
quanto modernistas, culminando num dos diversos casos de pós-modernismo no cinema
brasileiro (PUCCI JUNIOR, 2008, p. 199-210). Em palavras gerais, é o resultado de uma
composição relativamente volátil do modelo narrativo industrial hegemônico com seu
manifesto “contrário”, cujas origens, vigorosas e a princípio radicais, sejam dadas pela
Nouvelle Vague francesa, o que culmina em um jogo formal de ideal contemporâneo
constante entre fragmentação e continuidade.

1
Acadêmico do curso Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Paraná –
campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná, a contatar em stefano_lopesantos@yahoo.com.br.
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À época considerada apolítica pela grande massa crítica apreciadora dos Cinemas
Novo e Marginal, a chamada trilogia paulistana da noite, composta pelos longas-metragens
Cidade Oculta (1986), de Chico Botelho, Anjos da Noite (1987), de Wilson Barros, e A Dama
do Cine Shanghai (1988), de Guilherme de Almeida Prado, premeditou – coincidentemente
–, as decisões estéticas que compuseram – e ainda compõem – a poética audiovisual que
Pucci (2008) alcunha de neon-realista (no caso, os filmes congregados seriam a estética em
questão levada ao extremo, profundamente aplicada). “Compõem”, no presente, porque as
características em comum aos três filmes paulistanos não se esgotaram ali: ultrapassaram,
ainda que menos viscerais, não só os limites territoriais, mas também décadas, como se
pode observar sobretudo pela obra de Almeida Prado, que parece trabalhar com fidelidade à
estética paulistana dos anos 80 em títulos posteriores como Perfume de Gardênia (1992), A
Hora Mágica (1998) e Onde Andará Dulce Veiga? (2008), um de seus últimos filmes – a ser
analisado a seguir.
Constituída a partir de um (ir)realismo problematizador, a estética neon-realista
flerta com a artificialidade opaca no sentido de causar estranhamentos ao espectador, uma
espécie de distanciamentos desfamiliarizadores ao investir na utilização do não-real em
uma estrutura de metalinguagens e referências intertextuais que não só choca linearidade
e concatenação entre si como também – quiçá principalmente – sistematiza uma nãolocalização espaço-temporal no que tange a narrativa audiovisual (PUCCI JUNIOR, 2008,
p. 28), o que resulta, muitas vezes, em tramas labirínticas, autoconscientes e fragmentárias
de caráter metafílmico: senão um filme dentro do próprio filme, há sempre uma montagem
teatral ou televisiva para compor a obra dramaturgicamente, estratégia adotada no intento
característico de uma fusão inverossímil de simulacros superestetizados.
Trazendo a paisagem urbana à luz dessa superestetização quase megalomaníaca,
cuja origem certamente se dá pelos cinemas de diretores como Walter Hill e Francis Ford
Coppola (esse, especificamente, pejorativamente taxado neon-realista pela crítica oitentista),
com suas Las Vegas reconstituídas em estúdios, o espaço metropolitano da cidade aparece
como o lugar de experiências de identificação, alteridade e, claro, violência, de modo que
a metrópole surja como como um espaço civilizado moderno sob o domínio primitivo
tradicional – uma ambiguidade que enraíza no cerne dessa linguagem própria uma estrutura
de duplas intenções.
Essa duplicidade estrutural de filme em camadas, aparentemente antagônicas por
natureza, constitui uma poética paradoxal que combina o clássico com o não-clássico tão
inerentemente que a identificação de uma característica pura específica de um ou outro modelo
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narrativo é particularmente problemática; trata-se de uma dissolução aditiva indissociável
que só é possível graças à crise de credibilidade da imagem e a consequente renúncia à
pretensão de realismo, além da contestação dos parâmetros modernistas de autenticidade e
originalidade – o que culmina em estratégias de representação que possibilitem a oscilação
tênue entre ilusionismo e anti-ilusionismo; entre os conceitos de “opacidade e transparência”
(XAVIER, 2005, p. 27-38).
Nesse sentido de combinação paradoxal com intermitente quebra do ilusionismo
cinematográfico, o neon-realismo adota abordagens representativas variadas: desde
a falsidade consciente e bem-humorada do fake e a artificialidade do camp até a
hipertextualidade do pop com o descompromisso social (pelo menos superficial) do cool
(PUCCI JUNIOR, 2008, p. 136-162), componentes do estilo pós-moderno que põem em
xeque a representação naturalista sem deixar de buscar o parecer real, preocupação que
justifica o “realismo” que designa a proposição estética valorizadora dos centros urbanos,
da cidade à noite – quase personagem –, entranhando-se na sensibilidade de concreto,
principalmente no que tange a vivência da juventude à qual os diretores pertenciam e
também experienciavam eles mesmos.
Desse pretexto visual-ensaístico, irrompe um agrupamento de decisões estéticas
que favorecem “a ambiguidade indissolúvel entre verossimilhança e desnudamento, já que
o neon-realismo, assim como outras variantes do cinema pós-moderno, possui sempre algo
dos estilos rivais; não os devora, como na antropofagia modernista, mas também não se
limita a replicar” (PUCCI JUNIOR, 2008, p. 189). E é justamente dessa linha tênue estilística
que é possível se chegar num esboço do que viria a definir, mesmo que em especificações
ainda pouco nítidas, borradas, a poética do pós-modernismo no cinema brasileiro:
Eis, portanto, os princípios identificados:
1) Oscilação entre narração clássica e recursos de linha modernista. [...]
2) Preeminência da paródia lúdica. [...]
3) Caráter estetizante que não se esgota na procura do belo. [...]
4) Impureza em relação a outras artes e mídias. [...]
5) Relação conciliável e, ao mesmo tempo, não-integrada em relação à cultura
midiática. [...]
6) Não exclusão a priori do espectador sem repertório sofisticado. [...]
7) Persistência da representação, com predomínio hipertextual [...].
(PUCCI JUNIOR, 2008, p. 199-201)

Surgiria ali, então, a duplicidade estrutural, o artificialismo e também o citacionismo/
parodização/ironia, que, mais especificamente na vertente neon-realista, soma-se ao
visual extremamente estetizado pela artificialidade da luz neon sobre plano de fundo
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urbano-noturno, além, enfim, de uma releitura especificamente paródica de caráter quase
homenagético do cinema de gênero hollywoodiano.
Entretanto, se tão fundamentado na recriação artificial do real, sem compromisso
com a realidade, por que essa denominação? A princípio, como já dito, o realismo veio de
um contexto pejorativo, mas acabou ressignificado após o estudo de Pucci Junior sobre o
cinema oitentista, levando-se certamente em consideração a teoria de Fredric Jameson
(2004), que propôs um estudo da imagem no que se dizia ser o momento pós-moderno,
também chamado por ele de “terceiro momento”, cuja característica fundamental é a sua
condição temporal-contextual em que “a sociedade se submerge em imagens, ocorrendo
uma estetização e visualização mais completa da realidade, bem como uma substituição do
conceito do estético pelo de intensificação” (p. 23-24). Sua teoria remete à “visualização mais
completa da realidade” partindo do princípio de que esta realidade é dada, de que ela existe
sim em sua forma concreta, e de que as imagens partem desse princípio para modificar a
própria realidade a partir de um processo de “estetização e visualização” provocado pela
produção e consumo exagerados de imagens.
Seguindo-se esse raciocínio e, ainda, apoiando-se à perspectiva do filósofo e sociólogo
Jean Baudrillard de que a representação se constitui em uma afirmação da aparência, o
simulacro aparece como uma alternativa de diálogo com as imagens que surgem a partir
das relações que as instituem e a verdade – ou realismo, no caso específico – somente seria
alcançada através de certos arranjos retóricos ou de jogos de linguagem, como também
muito bem defende Fredric Jameson (OLIVEIRA, 2003). Ou seja: na era da imagem e suas
camadas, o verdadeiro realismo se dá a partir da consciência imagética que quebra com
a iconoclastia, valorizando as potenciais subversões e subjetividades de cada construção
visual, realística propriamente dita ou ainda que motivada ou inspirada pelo real, sem
qualquer hierarquia.
2 ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA?: O NEON-REALISMO PERDURA
Em junho de 2008, Onde Andará Dulce Veiga? estreia nos cinemas brasileiros. Mais
de vinte anos depois, é como se fosse ainda uma extensão da trilogia noturna – enfraquecida
pelo tempo, sim, mas ainda assim uma linha fora da curva da produção audiovisual brasileira.
Não por acaso: o filme conta com a direção de Guilherme de Almeida Prado, que desde
os anos 1980 trabalha com a mesma abordagem estética, consagrada por A Dama do Cine
Shanghai, quando escancaradamente passou a realizar um cinema autorreferencial, baseado
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em ícones do cinema e atmosferas do cinema dos anos 1940 e 1950, especialmente dos filmes
B hollywoodianos, do melodrama mexicano com tons kitsch e ainda, assumidamente, do
universo cinematográfico do próprio diretor, que conscientemente abre o filme com “São
Paulo, 198...” digitado à máquina de escrever. É clara a sua referência à época que gerou e
consolidou o seu estilo.
Imagem 1 – Máquina de escrever faz um cabeçalho: São Paulo, 198...

Fonte: Frames do filme “Onda Andará Dulce Veiga?”

De fato, a autorreferência é uma constante no filme: em diversos momentos da

trama, personagens declaram frases do gênero “ninguém é de verdade” ou ainda “tudo é 429
pós-moderno, pós-tudo”, que são problematizações muito presentes na obra de Almeida
Prado desde o roteiro, que parecem apenas reforçar a sua autoconsciência fílmica. Mais
significativamente ainda, amalgamando ainda mais o conceito de realidade(s), surgem na
tela as protagonistas de seus cinco filmes anteriores: Matilde Mastrangi, de As Taras de
Todos Nós; Imara Reis, de Flor do Desejo; Maitê Proença, de A Dama do Cine Shangai;
Christiane Torloni, de Perfume de Gardênia; e Julia Lemmertz, de A Hora Mágica. Elas
são as divas entre as quais prospectam uma série de atores absolutamente fascinantes no
domínio da artificialidade que cabe aos coadjuvantes do cinema almeidapradiano. Mais além:
a personagem Lila Van, de A Dama do Cine Shanghai, também retorna, entrelaçando mais
duas realidades ficcionais, sem contar que o protagonista de Onde Andará Dulce Veiga, Caio
de Almeida, escritor fracassado, é também uma hibridização relativizadora, uma vez que seu
nome é a união entre os nomes do autor do livro homônimo, Caio Fernando Abreu, e o nome
do próprio diretor; eis os aspectos que, desde A Dama..., figuram a crise de representação
enfrentada pelo pós-modernismo.
É mais que evidente: Almeida Prado gosta de trabalhar com referências – e aparências.
As referências em especial são muito amplas culturalmente: da música, literatura, artes
plásticas ao próprio cinema em si, particular e mundial. Como dita o estilo característico
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de investigação da linguagem do diretor, há no filme ecos formais do gênero noir e uma
paródia homenagética aos musicais, no fim, quando os protagonistas fazem uma citação a
Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Démy. Além disso, a personagem de Caio tem um
gestual referenciador também: o repórter que se torna detetive tem o cacoete de passar o
polegar sobre os lábios, como o protagonista de Acossado, de Jean-Luc Godard.
Desse contexto é que se justificam também os planos inclinados – às vezes ao
extremo, em ângulos de noventa graus – dos corredores enquanto o protagonista procura por
Dulce: trata-se de uma referência mais que intencional ao clássico de Carol Reed, O Terceiro
Homem, usada, na obra, para transmitir a desorientação de Caio. E, ainda no contexto da
paródia, agora fundamentada na ironia, logo no começo, quando o repórter/detetive recebe
um telefonema com a proposta de emprego, Castilhos, seu futuro supervisor, adverte-o: “E
vê se não faz nenhuma cagada, ok? Falei pro chefão que você é da pesada”, o que revela nada
mais que um trecho de diálogo que poderia muito bem ter sido replicado de um dos filmes
clássicos de Hollywood dublados dos anos 1980, incessantemente reprisados pela televisão
em janelas de horário como Sessão da Tarde, por exemplo.
Até mesmo o visual do filme é (autor)referenciador: trata-se da revisitação dos
filmes oitentistas, neon-realistas. Por outro lado, esse é também o mérito – se é que se pode
considerá-lo um – no que diz respeito a uma autenticidade estilística do filme, já que essa
estética se tornou índice do trabalho do diretor paulistano. As cores incorporadas por Almeida
Prado ao filme se mantêm fiéis ao purismo colorido da época inspiracional, embora o neon
se faça menos presente. Surpreendentemente, mais ao fim do filme, a trama se desenrola
partindo de São Paulo e chegando à Amazônia: do artificialismo urbano para o naturalismo,
ainda que minimamente estetizado. Seria o anúncio de uma virada de percepção na obra
do diretor, com a valorização do realismo sobre o império do artifício? Eis uma questão que
apenas o tempo é capaz de dar a resposta.
Por falar em tempo, pensar o porquê de o passar dos anos não ter conseguido
desfazer as estruturas do cinema neon-realista que ultrapassou inclusive limites geográficos
trata de uma pesquisa ainda mais ampla e demorada, ainda principiante neste trabalho, mas
que se embasa sobretudo na migração dos cineastas para a realização audiovisual televisiva,
encarnada potencialmente pelo Núcleo Guel Arraes de criação2, cuja influência já se estende
muito além dos seus limites institucionais, contando com nomes como: os diretores e
roteiristas Claudio Paiva, Jorge Furtado e João Falcão; o antropólogo Hermano Vianna;
2
O Núcleo começa a se formar, não por acaso, à mesma época em que os filmes fundantes do neonrealismo estavam sendo realizados, a partir da reunião de profissionais oriundos de mídias e movimentos
artísticos alternativos com o intuito de introduzir à Rede Globo de Televisão uma nova linguagem audiovisual.
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os atores e criadores Regina Casé, Pedro Cardoso Luiz Fernando Guimarães. Isso porque a
relação interautores (entendendo-se “autores”, aqui, como quaisquer que sejam os criadores
artísticos) influencia muito no resultado das obras. O Núcleo, dessa forma, instituído, acaba
por assumir um projeto ético-estético que se estende pelo tempo através da aproximação
interpessoal do meio audiovisual em si, projeto esse que se assemelha muito às proposições
estilísticas dos paulistas oitentistas; trata-se de uma “pedagogia dos meios” (FECHINE,
2007):
Nos programas do Núcleo há, assumidamente, a pretensão de romper com o
“naturalismo” na representação audiovisual: toda encenação se revela, de alguma
maneira, como encenação; a TV tematiza a própria TV; a realidade é apresentada,
enfim, como uma construção da linguagem (FECHINE, p. 9).

Assim sendo, não (de todo) solitário, ao se manter fiel ao fazer fílmico neonrealista, Guilherme de Almeida Prado executa um cinema a priori de estrutura clássica,
apesar de estar sempre jogando com o modelo, brincando o tempo todo com seus conceitos
e paradigmas, mesmo que quase imperceptivelmente, como acontece com a parodização
lúdica ao trabalhar a releitura do cinema de gênero – e que funciona somente porque se
propõe a não se levar tão a sério. Entretanto, essa quebra do ilusionismo clássico faz-se
mais perceptível na ocorrência, por exemplo, dos cortes bruscos da sequência inicial, em
que a personagem de Júlia Lemmertz, Lídia, em uma representação em série, reiterativa,
que beira o camp, discute com Caio: o monólogo é picotado em vários planos, sendo que
muitos deles com falas repetidas, com outras entonações, como se ela estivesse ensaiando
a maneira mais adequada de verbalizá-las – talvez porque ela seja uma personagem, uma
vez que mais tarde o protagonista aparece voando ao se jogar por uma janela de horizonte
artificial projetado, ora céu urbano, ora imagens psicodélicas pixeladas. A palavra “voando”,
então, aparece escrita e repetida no papel: seria tudo imaginação? Ficção dentro da ficção?
Nó pós-modernismo, a estrutura é propositalmente dúbia – e não se tem as respostas.
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Imagem 2 – Lídia é sarcástica com Caio.

Fonte: Frame do filme “Onde Andará Dulce Veiga?”

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise fílmica de Onde Andará Dulce Veiga?, contraposta ao histórico da vertente
neon-realista do pós-modernismo juntamente com uma de suas obras pioneiras, A Dama
do Cine Shanghai, de Guilherme de Almeida Prado, permite a conceituação de um estilo
pós-modernista no cinema brasileiro, cuja relevância cultural ecoa em filmes das décadas
posteriores aos anos oitenta, concatenando a vigência de um estilo denominado pós- 432
moderno nacional que, formalmente, ultrapassa essa variante específica, caracterizada
sobretudo por paisagens urbanas e seus personagens criados à luz do neon e da paródia
lúdica de produções hollywoodianas, em especial do cinema noir e dos musicais, expandindose numa diversificada gama de composições que, apesar de vez ou outra marginalizadas
crítica e comercialmente, contrariam o ideal teórico de que não há propriamente cineastas
pós-modernos, mas sim aqueles que transitam por entre esse estilo, uma vez que Almeida
Prado baseou sua carreira como um todo na experimentação linguagético-formal do cinema
amalgâmico pós-modernista.
Nesse sentido, compreendendo que um filme pós-moderno resulta do fato de
que parte da produção contemporânea não consegue, efetivamente, ser abarcada nem na
categoria de filmes modernos, tampouco no que condiz ao conjunto de filmes clássicos, o
conceito pós-moderno foi escolhido como capaz de definir e abarcar as marcas que tornaos particulares em suas dinâmicas e estéticas à margem do hegemônico; marcas estas que
acabaram por transpassar décadas da história do cinema sem deixar de insistir na mesma
estética, ponto crucial que institui, mesmo que tardiamente, todo o potencial da trilogia
paulistana da noite, alcançando a influência em filmes como A Grande Arte (1991), de Walter
Salles, e A Máquina (2006), de João Falcão.
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ESTRADA, PESSOAS E ÁGUA: UMA ESCUTA SOBRE O FILME
“VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO”
Aingrid Fabiane de Souza1
Marcus Vinicius Marvila das Neves2
RESUMO: Este trabalho analisa sonoramente o filme “Viajo Porque Preciso, Volto Porque
Te Amo”, de Marcelo Gomes e Karim Ainouz, lançado em 2009. Um filme que desperta
o interesse por representar o cinema brasileiro contemporâneo, por apresentar processos
híbridos em sua composição, ser produzido com imagens de arquivo e sua construção sonora
ser elemento fundamental para entendermos a narrativa e a complexidade do personagem.
O personagem não materializa na tela e será através do som que sentiremos toda emoção,
única dos seres humanos, face às desilusões amorosas. A partir de uma revisão bibliográfica
sobre o filme e sobre os temas convergentes, cinema de arquivo e linguagem sonora para
audiovisual, propomos uma breve análise da construção da voz, trilha musical e paisagem
sonora da obra e suas implicações dentro da narrativa.
PALAVAS-CHAVE: Análise. Cinema de arquivo. Banda sonora.

1 INTRODUÇÃO
No processo de criação dentro do chamado cinema de arquivo as imagens 435
selecionadas são o ponto de partida para criação da peça audiovisual. A partir do material
selecionado define-se o gênero, o roteiro, o som, etc. Todo processo de criação é pensado
a partir do olhar sobre o material existente. É esse modo de realização que gostaríamos de
investigar a partir do som. Assim, escolhemos o filme “Viajo Porque Preciso, Volto Porque
Te Amo” por se tratar de uma obra brasileira contemporânea produzida a partir de imagens
de arquivo, no qual a construção sonora tem importante papel para as imagens.
2 CINEMA DE ARQUIVO
A Queda da Dinastia Romanov, de 1927, da cineasta russa Esther Schub, recebe
os créditos de primeiro filme realizado a partir de imagens de arquivo (MELLO, 2011).
Cinema de arquivo remete-nos a produção de filmes que utilizam em sua montagem
imagens produzidas por suportes diversos, pertencentes a outro tempo, que são e/ou estão
arquivadas. O cinema de reapropriação de arquivo, é também chamado de “found footage”,
aquele “gênero” ou procedimento que se apropria, recicla, reedita e ressignifica imagens
1
Bacharelanda em Música, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). e-mail: aingridfabi@gmail.
com
2
Mestre em Letras, Professor Assistente II do Departamento de Teoria da Arte e Música (DTAM) da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). e-mail: creed.mvmn@gmail.com
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alheias (CARLOS, 2015). No livro Images malgré tout, exemplar dedicado à discussão do
arquivo em sua relação com a montagem cinematográfica, Georges Didi-Huberman afirma
que: “imagens de arquivo pouco dizem antes de serem inseridas num contexto de montagem.”
(HUBERMAN 2003, p. 170 apud MELLO, 2011). A partir do panorama exposto infere-se
que o trabalho de montagem, adição de legendas, depoimentos e narração e todo o processo
de pós-produção de som (edição de som, trilha musical, ruídos, silêncios, desenho de som e
mixagem) são essenciais para o processo de ressignificação das imagens nesse cinema.
3 VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, é uma obra de ficção, direção de
Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, produzido em 2009, sendo o trabalho de montagem
assinado por Karen Harley, a edição de som do filme é assinado por Waldir Xavier, a trilha
musical pelo grupo Chambaril e a mixagem por Ricardo Cutz. A trama relata a viagem de
José Renato, geólogo de 35 anos, pelo interior do nordeste brasileiro, para realização de
estudo de viabilidade técnica para implantação de um canal que desviará as águas de um
rio. Aos poucos é revelado, através das angústias que atormentam o personagem, que seu 436
relacionamento amoroso teve um fim. Há nesse deslocamento a realização de trabalho
técnico; a fuga do fracasso amoroso e a busca pela reconfiguração do que ele é no início da
viagem. Há em Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo processos híbridos: a estrutura
narrativa situa-se entre a ficção e o documentário (CORREIO, 2013); o gênero está entre o
“road movie” e diário de viagem (BOTELHO, 2010), etc. Segundo Rocha (2012) nota-se um
quebra cabeça de imagens poéticas, com tom documental, interligadas pela narração de um
personagem que não aparece corporificado3 na tela. “Viajo..”.4 é um filme montado a partir
de imagens de arquivo. As imagens foram coletadas pelos diretores durante viagem pessoal
realizada ao sertão nordestino no ano de 1999. Os diretores nasceram e foram criados no
litoral do nordeste do Brasil, para ambos apenas um lugar imaginado, fruto das recorrentes
conversas em família. A curiosidade e fascinação por esse lugar motivou a realização da
viagem e captação das imagens. Portanto, as imagens foram captadas por questões afetivas
3
O corpo se faz presente por outras instâncias e gestos que colocam o personagem dentro da cena,
mesmo que nós, por um momento, pensamos estar na escuta de um narrador/uma voz over. Segundo
Sobchack (2004) o filme não é experimentado somente pelos olhos. Vemos, compreendemos e sentimos o
filme em um todo. A hierarquia da visão tende a obstruir nossa conscientização das outras formas de sentidos.
O sujeito sinestésico, mesmo em uma experiência sensória parcial em que não possa sentir integralmente, cria
significados e percebe sensações em resposta aos estímulos. Tocamos o filme e somos tocados pelo filme.
4
A partir deste ponto optamos por referenciar o filme como “Viajo...” a título de fluência na escrita e
na leitura.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 7: SOUND DESIGN: PROCEDIMENTOS E CRIAÇÃO

e, servem ao filme como cenário ao percurso da viagem de José Renato, que ao longo da
narrativa demonstra não ter relação afetiva com esse lugar. Para ele não há beleza ou poesia
nesse lugar de paisagens estáticas, monótonas e irritantes. O material de arquivo utilizado
é assim ressignificado trazendo novo contexto às imagens e com isso podemos classificar o
filme Viajo... na categoria de filme de cinema de arquivo. É possível notar que Viajo Porque
Preciso, Volto Porque Te Amo tem sido objeto de análise de diversas pesquisas conforme
apontamos a seguir5: Mello (2011); Santos (2014); Silva (2013); Santos (2015); Muller
(2012); Moraes (2013); Oliveira e Cardoso Filho (2011).
4 ANÁLISE DO FILME
Procuramos, neste trabalho, investigar como a banda sonora criada para o filme
“Viajo...” contribui narrativamente para construção fílmica. O diretor Karim Ainouz, em
entrevista concedida ao Canal Casamérica em outubro de 2015, informa que todo o som
do filme é fruto do trabalho de pós-produção. Somente o áudio da entrevista com Patrícia
(45’47”) é fruto do som direto. As análises serão realizadas em diálogo com as teorias sonoras
apresentadas nos trabalhos de Schafer (2001), Rodriguez (2006); Chion (2011); Berchmans 437
(2012); Opolski (2013); Matos (2014), que servirão de ferramentas para compreensão da
utilização do som. Nos apoiaremos ainda em Oliveira; Cardoso Filho (2011) que discutem as
canções do filme em seu artigo A Música como Elemento Narrativo em “Viajo...”. Analisando
o spotting6 e o mapeamento sonoro realizado juntamente com o conteúdo narrativo
optou-se por dividir o filme em três fases. Desta forma, com base nos elementos sonoros,
denominaremos as três fases como:
1ª Fase) Estrada - está situada entre os créditos iniciais até 36’09”: Denominada de
Estrada devido à presença constante dos ruídos e sons característicos da estrada: ruídos de
motor de veículos de pequeno e grande porte; atrito de pneu com o solo; buzinas, etc. Nesta
fase o personagem percorre as regiões onde as obras para transposição do canal deverão
acontecer. Deseja voltar para casa antes do prazo previsto e por isso passa muito tempo na
estrada. Mesmo existindo momentos de afastamento da estrada os sons dominantes que
permanecem na memória do espectador são aqueles que remetem a estrada.
2ª Fase) Pessoas - estende-se de 36’11” a 58’50”: Sonoramente o trabalho de foley
ganha mais espaço e há presença de diálogo, reforçando a presença humana. Nesta fase
5
Pelo espaço delimitado por este artigo recomendamos à consulta as bibliografias apontadas.
6
Uma sessão de gravação de foley é dividida em três etapas: spotting, gravação e edição. Spotting: é o
levantamento de todos os sons que necessitam ser gravados (Opolski, 2013, p. 34). Adotamos este conceito
como procedimento de registro e levantamento de todos os sons que emanassem naturalmente das imagens.
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o personagem busca contato com pessoas, companhia e prazer sexual. O afastamento da
estrada não se dá forma abrupta, mas de forma gradual, pois ao longo de toda segunda fase
percebemos elementos sonoros recorrentes na fase estrada.
3ª Fase) Água - 58’51” aos créditos finais 1h 35’05” aproximadamente: Denominamos
essa fase de água, pois são valorizados os ruídos de água (rio e mar) e a tranquilidade
campestre/rural da região percorrida fica inundada por esses ruídos. O trabalho sonoro
privilegia os sons naturais, conferindo realismo às imagens. Os ruídos que caracterizam as
duas fases anteriores são discretos e pontuais. Nessa fase há calmaria e distanciamento das
emoções negativas vividas pelo personagem. Há o processo de renovação do personagem
que mergulha para a vida, após aceitar o fim do seu relacionamento e decidir seguir em
frente.
Na Figura 1 apresentamos uma síntese da sistematização do processo de análise
adotado. De acordo com a categorização proposta por Opolski (2013) identificamos que o
trabalho de edição som adotou recursos de foley, efeitos sonoros7, música e diálogos.
Figura 1 - Síntese do processo de análise sonora do filme

438

7
Foley é a prática de reproduzir os “sons da cena” em sincronismo com a imagem. Os efeitos são todos
os outros sons acrescentados ao filme que não são, necessariamente, gravados em sincronia com a imagem. Os
efeitos são divididos em: backgroung (sons ambientes); hard-effects efeitos (efeitos que não são produzidos
diretamente pelo homem como: máquinas, automóveis, armas de fogo, aviões ou ruídos difíceis de serem
criados em sincronismo); sound-effects (efeito não literais, não indiciais e que não devem ser submetidos a
escutas causais, pois não são representativos) (OPOLSKI, 2013).
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4.1 ANÁLISE DOS ELEMENTOS SONOROS: VOZ, TRILHA MUSICAL E
PAISAGEM SONORA

4.1.1 VOZ
O ator Irandhir Santos narra e interpreta o personagem José Renato. O tratamento
sonoro dado a voz tende, em sua maioria, ao distanciamento do realismo acústico das
imagens, possuindo maior presença e autonomia em relação ao plano imagético e sonoro,
pois ela não dialoga com o tratamento e espaço sonoro dos ambientes. Sua aplicação em
relação à diegese pode ser considerada ambígua, uma vez, que o seu tratamento sonoro
assume, na maior parte do filme, características de voz interior8, causando dificuldade
na sua classificação como voz interior, voz-over ou voz fora de campo. Essa questão, da
relação da voz com a diegese foi também observada por MULLER (2012). O personagem
acúsmetro9 é percebido na diegese ou fora desta, pela decodificação do conteúdo semântico
do texto ou pela interpretação da situação em que a voz está inserida. Segundo Rodriguez
(2006) o conteúdo semântico do discurso linguístico é um dos instrumentos expressivos 439
fundamentais na narração audiovisual. É possível interpretar e/ou classificar que se trata,
realmente, de uma voz interior nas situações que o personagem conversa com sua esposa
Galega, reflete sobre sua saudade ou fala consigo sobre seu relacionamento. Entende-se que
é uma voz fora de campo, especialmente nas situações em que o veículo está em movimento
(por exemplo aos 2’27” a 3’29” - 8’10” a 8’50”), pois cria-se a associação que o personagem
está dirigindo e, portanto, participa da diegese, mesmo que o tratamento sonoro dado a voz
nos permita ouvi-la com qualidade acústica diferente do espaço sonoro do interior de um
carro em movimento. E a voz-over relaciona-se mais claramente aos momentos de relato
técnico, especialmente quando o conteúdo imagético é composto por fotografias. Na Figura
2 o fluxograma esquematiza o processo de análise da voz.

8
Voz Interior é aquela voz ouvida sem reverberações e de muito perto, é a voz que o espectador
interioriza enquanto sua e aquela que, ao mesmo tempo, toma totalmente posse do espaço diegético. (CHION,
2011, p.66).
9
O acúsmetro é o personagem acusmática cuja posição relativamente ao ecrã se situa numa ambiguidade
e num ritmo particular. Poderíamos defini-lo como nem dentro, nem fora (relativamente à imagem): nem
dentro porque a imagem da sua fonte - corpo, boca - não está incluída, mas também nem fora porque não está
francamente posicionada off e está implicada na ação, sempre em perigo de nela ser incluída (CHION, 2011, p.
102-103)
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Figura 2 – Fluxograma sintético da análise do trabalho sonoro da voz

Todos os sujeitos que participam da narrativa e que são audíveis, com exceção a José
Renato, sonoramente estão incorporados ao ambiente em que se apresentam. Isso reforça
a hipótese sobre a intenção do trabalho de pós-produção sonora manter ambígua a posição
de José Renato em relação à diegese. Aos 55”o Sr. Severino canta Noel Rosa e o tratamento
dado a voz a insere no ambiente acústico das imagens.
4.1.2 TRILHA MUSICAL
No filme como um todo encontramos a presença de canções populares, não originais,
e de música instrumental. A canção “Sonhos”, composta e interpretada por Peninha, abre o
filme acompanhando os créditos iniciais e já percebemos que ela é difundida em um espaço
que nos é revelado quando o plano nos coloca dentro de um carro. A canção se sobrepõem
aos demais elementos da camada sonora e fica no primeiro plano, permitindo identificar o
seu conteúdo textual ao mesmo tempo que conduz o ritmo das imagens. A música funciona,
nesse momento, como elemento de introdução às questões narrativas, corroborando para
a construção do cenário sonoro10. Esta canção assume nova função quando percebemos
que o personagem vive um drama em seu relacionamento, pois o conteúdo semântico da
letra reforça as intenções dramáticas da narrativa e o melodrama do personagem. A canção
antecipa, sem que tenhamos consciência, o direcionamento que a narrativa tomará.
10
Para Chion (2011, p. 48), cenário sonoro é composto pelos “sons que contribuem para povoar e para
criar o espaço de um filme por pequenos toques distintos e localizados”.
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As canções “Dois”, composição de Michael Sullivan e Paulo Ricardo interpretada
por Lairton dos Teclados, “Esta cidade é uma selva sem você”, composta por Bartô Galeno e
Hilton José e interpretada por Bartô Galeno, e “O último desejo”, uma composição de Noel
Rosa interpretada pelo Sr. Severino e posteriormente por José Renato, dialogam e verbalizam
diretamente com a questão amorosa que envolve o personagem, além de representarem
parte da cultura musical da região. A respeito do uso das canções Oliveira e Cardoso Filho
(2011) concluem que elas nos convidam a conhecer a cultura musical do sertão nordestino
na contemporaneidade, organizam a narrativa cinematográfica e caracterizam os ambientes
na medida em que usada de forma diegética.
No trecho entre 17’33” até 2100” (Figura 3) observamos que a trilha musical
instrumental não-diegética, atenua a conturbada banda sonora ao seguir em ritmo lento e
melancólico, é dissonante ao conteúdo imagético e consonante ao emocional do personagem,
alinhavando diferentes acontecimentos que fazem parte deste momento da narrativa
(MATOS, 2014) (trecho em análise: 17’33” a 21’00 – Procissão).
Figura 3 - Cenas da movimentação das pessoas e veículos na procissão (trecho entre 17’33” a
21’00 – Procissão).

Algumas peças da trilha instrumental participam da diegese compondo o ambiente.
No motel Oásis (39’40”), por exemplo, quando o personagem faz programa com Michele, a
música eletrônica embala a dança reforçando a atmosfera de desejo e sexualidade. A trilha
instrumental executada por trompetes aos 01h 04”01”, de estilo rítmico e melódico próximo
ao da música latina, traz realismo e unidade ao salto espacial e geográfico que acontece no
filme saindo do Rio das Almas (Brasil) e chegando a Acapulco (México), promovendo maior
coerência ao discurso e as imagens (Figura 4).
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Figura 4 – A trilha instrumental executada por trompetes, de estilo rítmico e melódico
próximo ao da música latina traz realismo e unidade ao salto espacial e geográfico. (a) Rio das
Almas (Brasil) e (b) Rochedos em Acapulco (México).

A trilha musical instrumental de forma geral confere unidade, uma vez que alinhava
diferentes acontecimentos que fazem parte da narrativa (MATOS, 2014), pontua a presença/
ausência da Galega, descreve o estado emocional do personagem e reforça o híbrido ficção/
documentário, uma vez que o tom realista das imagens ganha ares poéticos com a sua
inserção. As imagens narram os espaços físicos por onde o personagem circula/desloca
enquanto a trilha instrumental, na maioria dos casos, descreve/narra o espaço emocional
do personagem.
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4.1.3 PAISAGEM SONORA
A paisagem sonora, segundo Schafer, seria: “O ambiente sonoro. Tecnicamente,
qualquer porção do ambiente sonoro vista como um campo de estudos” (SCHAFER, 2001,
p. 366). Segundo Rodriguez (2006) paisagem sonora é qualquer mistura de sons que chega
até o ouvido e paisagem sonora difere de espaço sonoro, que é uma sensação volumétrica
que somente um tipo muito determinado de paisagem sonora pode reproduzir. Os espaços
sonoros possuem volumes, reverberações, direcionalidades, etc. É na composição das
paisagens sonoras e espaços sonoros que percebemos com maior relevância o trabalho de
mixagem11 do filme. O trabalho de mixagem cria espaços sonoros situando o ponto de audição
do espectador em espaços distintos.
Na 1ª fase é perceptível como a mixagem cria essa sensação de espaço sonoro durante
as cenas da procissão quando aos 20’07” as vozes são espacializadas com características e
reverberação que as colocam no interior da igreja que aparece na imagem. Em meio a massa
sonora o ponto de audição muda de posição e nos coloca a ouvir o interior da igreja. Há
11
A mixagem é a responsável pelo ajuste dos níveis de intensidade, equalização e espacialização correta
dos sons, para que estes se tornem integrados à imagem. A grosso modo, a edição de som é responsável pela
criação e inserção do evento sonoro, enquanto a mixagem é responsável por colocar os eventos sonoros na
perspectiva da imagem (OPOLSKI, 2013).
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disjunção entre som e imagem, uma vez que vemos a fachada e ouvimos o som do interior
da igreja.
Figura 5 - Fachada da Igreja: O trabalho de mixagem cria espaços sonoros situando o ponto
de audição do espectador em espaços distintos.

Observa-se na 1ª fase uma lógica de alternância entre paisagem ruidosa e rarefeita
e/ou quase silenciosa, causando contraste e aguçando a percepção do espectador. Os sons
influem na experiência sensória do espectador diante do filme, uma vez que provocam
incômodo nos momentos de intenso volume e conturbação da camada sonora. Nas paisagens
apresentadas não é perceptível sons que resultem da ação ou interação do personagem
(foley) com os espaços, o que reforça a ideia do personagem acúsmetro, uma vez que a
ausência desses sons nos leva a interpretar que o personagem não interage com os ambientes
apresentados nas imagens. A acusmática é adotada como recurso de auxílio na criação dos
espaços sonoros percebidos. A introdução dos elementos sonoros acusmatizados associado
ao trabalho de mixagem ampliam os espaços da imagem e evocam a atenção do espectador
para além do quadro da tela. As paisagens sonoras comunicam através de seus elementos as
características de ruralidade, cultura musical e fé da região percorrida pelo personagem. O
uso da sincronia e sons naturais atribuem realismo e trazem conforto ao espectador que não
precisa estar, a todo tempo, em busca da identificação das fontes sonoras ou decodificando
sonoridades específicas que, em alguns casos, requerem certo nível de especialização.
Segundo Rodriguez (2009, p. 268-269) criar convenções sígnias fechadas pode interferir no
efeito de verossimilhança e realismo.
Na 2ª fase a composição da paisagem sonora transmite a atmosfera dos espaços
ilustrados nas imagens, por exemplo, aos 45’44” José Renato inicia a entrevista com Patrícia.
O som ambiente é composto por vozes, ruídos de motor, música diegética, trânsito, buzina
do algodão doce (voz do vendedor de algodão em sincronia com sua passagem pela tela).
Aos 48’26” surge antecipado uma buzina de moto e o ruído do seu motor e, em seguida a
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moto aparece na imagem e os sons agora estão em sincronia com a imagem (direcionalidade
vinda “paneando” da esquerda para a direita no estéreo) reforçando o realismo do espaço
apresentado. A paisagem sonora tem a dinâmica de aglutinar os sons audíveis no tipo de
ambiente em que o personagem descreve ou se encontra “presente”. As paisagens na 2ª fase
se relacionam mais diretamente com as imagens, reforçando e ilustrando o que as imagens
propõem visualmente. Há nas paisagens sonoras ruídos que caracterizam a interação
homem e ambiente. Entretanto as paisagens continuam não influir sobre o personagem. No
trecho de 55’28 a 57’05” pode-se verificar a interação homem e ambiente na sapataria de Sr.
Severino. Os personagens estão trabalhando é há ruídos de máquina de costura, marteladas
nos sapatos sincronizadas com os movimentos dos personagens, ruídos de ferramentas, etc.
Na construção das paisagens sonoras da 2ª fase o recurso de contraste entre uma paisagem
ruidosa e uma paisagem rarefeita, conforme observou-se na 1ª fase do filme, dá lugar ao
equilíbrio dinâmico mesmo nas mudanças de paisagens.
Na 3ª fase a relação sinal ruído nos permite ouvir com mais clareza o ambiente natural.
O ambiente natural ganha destaque e a presença do personagem ganha o espaço sonoro.
Os sons de passos, da respiração ofegante e o vento no microfone da câmera denunciam
a presença e intervenção do personagem na diegese (1h2’05” a 1h04’01”). A presença do
personagem na diegese fica evidenciada não apenas pelo uso do som, mas também pela
projeção de sua sombra, por estarmos no seu ponto de visão e por ser perceptível a operação
do aparato de captação de som e imagens pelo personagem. É o momento do filme em que
nos sentimos mais próximos ao personagem. Segundo Carreiro (2014) o uso dos sons de
respiração tem conexão direta com a questão do ponto de escuta. Esse tipo de ruído ajuda
a reforçar a verossimilhança de aproximação para com a personagem, servindo também
como elemento que direciona e amplia as respostas afetivas dos membros da plateia ao
filme. As paisagens comunicam a mesma sensação de conforto vivida pelo personagem.
A paisagem sonora criada para 3ª fase não busca aguçar a escuta ou visão para além do
quadro, corroborando para que o espectador aproxime-se da sensação de conforto e calmaria
proposta para este ato final do filme.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para além das questões já apontadas na análise apresentada acima, estudar “Viajo…”
significou uma incursão na busca da relação entre imagens de arquivo e som, as possibilidades
que o som nos permite confrontar o material imagético e pensar os procedimentos de pós6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
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produção para este tipo de filme. O trabalho de som teve relevante importância no processo
narrativo e na ressignificação das imagens em “Viajo...”. As imagens, que servem ao filme
dissociadas dos elementos sonoros não comportariam em si toda carga dramática necessária
para sustentar a história apresentada e, desta forma poderiam tornar-se meros feixes de luz
de significações diversas que solicitariam um grau maior de especialização do espectador. O
trabalho sonoro de “Viajo...” organiza o material no tempo, cria raccord12, atenua o impacto
causado pela diversidade e precariedade das imagens e, confere unidade à obra. O uso da
trilha musical de estilo brega reforçou a representação do nordeste brasileiro contemporâneo,
incorporando um tempo cronológico às imagens, uma vez que são canções que fizeram
sucesso nos anos de 1990. A voz solicita os diversos níveis de escuta do receptor, pois é por
ela que entramos em contato com o personagem e percebemos suas emoções e algumas
de suas características. As paisagens sonoras nos colocam na estrada, nos aproximam das
pessoas e nos inundam com a água.
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A FRONTEIRA ENTRE EFEITOS SONOROS, DIÁLOGO E MÚSICA NO CINEMA
Fernando Aranha1
RESUMO: Este artigo tem a intenção de provocar uma reflexão sobre as barreiras que
separam as camadas de música, diálogo e efeitos sonoros. Após uma revisão crítica sobre
alguns termos como ruído e trilha sonora, o texto fala sobre a relação de interdependência
entre diálogo, ambientes, foley, hard effects, sound design effects e música. Alinhavado por
entrevistas de profissionais como Carter Burwell - compositor parceiro dos irmãos Cohen - e
Trent Reznor - compositor parceiro de David Fincher - e textos do teórico francês Michel
Chion, este artigo aponta também a necessidade de se romper as barreiras entre as camadas
sonoras em benefício do design de som e da narrativa cinematográfica. O desenvolvimento
das tecnologias digitais nos permite hoje pensar em um cinema que parecia utópico até
pouco tempo. Um cinema mais horizontal onde a narrativa, em seus mais complexos
desdobramentos e que não se atém à primeira e superficial leitura, esteja à frente de qualquer
outro elemento cinematográfico e de entraves que possam existir na construção da obra
cinematográfica. Um cinema onde o coletivo é ressignificado de maneira na qual todas as
áreas possam e devam conversar e se retroalimentar. As barreiras entre música, diálogo e
efeitos sonoros já não deveriam existir há muito tempo, mas insistem em se manter vivas em
decorrência dos velhos conceitos paradigmáticos que já vêm sendo rompidos pelos artistas
de vanguarda.
PALAVRAS-CHAVE: Ruído. Design de som. Cinema. Efeitos sonoros. Música.
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1 RUÍDO OU EFEITOS SONOROS?
A banda sonora cinematográfica é o conjunto de todos os sons que fazem parte de
um filme. A divisão da banda sonora mais utilizada aqui no Brasil e no mundo, tanto para
estudos sobre o tema quanto para método de trabalho, é entre ruído, diálogo e música.
Os chamados ruídos se referem na verdade a todos os elementos sonoros que
não estejam contemplados nos campos do diálogo e da música. Temos aqui uma grande
problemática, pois a palavra ruído, no português, é acompanhada de uma leitura, no senso
comum, de algo negativo, algo que atrapalha a verdadeira intenção de um som, seja ele uma
comunicação direta através do diálogo ou mais subjetiva através da música. A apropriação
da palavra ruído é feita em razão da tradução literal do seu uso em outras línguas, porém
descontextualizando a cultura e as formas de uso destas palavras em suas línguas nativas,
como o noise do inglês, o ruido do espanhol e o bruit do francês.
É muito comum haver um «ruído» de comunicação quando comparamos o português
com o espanhol em função da semelhança da língua, como é o caso da palavra diseño que,
apesar de nosso cognitivo pensar prontamente em desenho, tem um significado relacionado
1
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a design ou projeto. O que se relaciona a desenho no espanhol é a palavra dibujo. No caso
de ruido, no espanhol a leitura é muito mais ampla, conforme podemos ver por um simples
dicionário de sinônimos e antônimos.
ruido SIN, Sonido, alboroto, escándalo, jaleo, gresca, griterío, fragor, crujido,
zumbido, detonación, estrépito, clamor, estruendo, chasquido, cantinela, caturreo,
murga, cacharrazo, castañetazo, cataplán, cataplum, chirriar, estridencia, música,
rataplá, tintín, abucheo, batahola, caramillo, cisco, estropicio, guirigay, gritería,
marimorena, trapatiesta, vocerio, zalagarda, bullicio, rugido, vocerio. || Litigio, riña,
pelea, discussión, pleito, pendencia. || Exageración, boato. || Bulo, chisme, rumor,
noticia, cotilleo. || Originalidad.ANT. Silencio, paz, sossiego, calma, sencillez,
discreción, mutismo. (OCEANO, p. 618.)

Dentre estas palavras podemos notar que ruido pode ser utilizado como som e música
e pode ser visto como antônimo de silêncio, ou seja, ao se referir ao ruido, o interlocutor
pode estar se referindo a determinados sons, sem juízo de valor.
“Em francês son é raramente utilizado no dia a dia para indicar um som não musical
ou não vocal. Nestes casos, o termo a que recorremos é bruit, que foi marcado
irremediavelmente para o francês com um significado pejorativo. O francês vai dizer
muito mais “bruit de pas [bruit de passos]” do que “son de pas [son de passos]”
enquanto no inglês contemporâneo sound se aplica tanto a passos quanto a música
(caracteristicamente, noises em um filme são chamados de sound effects no inglês).
No francês faire du bruit, que significa, “to make noise” é sinônimo de incomodar ou
atacar. Ne fait es pas de bruit que é, “Don’t make noise” é o que dizemos às crianças
francesas, enquanto o inglês tende a aplicar o mais positivo «fica quieto». No inglês,
a palavra noise é reservada a qualquer coisa que possa ser parasítico ou noise de
fundo (o que deve ser eliminado na reprodução técnica).” (CHION, 2016, posição
1591, tradução nossa)

Conforme Michel Chion demonstra, o bruit, que tem como tradução literal para
português como ruído e para o inglês como noise, possui uma conotação completamente
pejorativa. Por este motivo a indústria cinematográfica americana utiliza no lugar o termo
sound effects. No Brasil observamos o mesmo fenômeno francês, onde o significado de ruído
afasta o senso comum de uma leitura do som como algo enriquecedor de transformação
positiva narrativa.
Som produzido pela queda ou choque de um corpo; Som desarmônico; som com
vibrações irregulares; Som de muitas vozes; Som continuado; Som ou perturbação
numa comunicação ou transmissão; Notícia não confirmada que é do domínio
público; Ato ou preparativo que chama a atenção; Sensação profunda; viva impressão.
(PRIBERAM, https://dicionariodoaurelio.com/ruido)

Pela definição do dicionário o inicio da bossa nova seria ruído, pois em função das
dissonâncias e da novidade era um som desarmônico e incômodo. Por não estar familiarizados
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com os acordes e melodias dissonantes poderíamos perceber as músicas de João Gilberto
e Tom Jobim como ruídos, porém com o tempo elas passam a ser músicas harmoniosas e
agradáveis, ou seja, não podemos ignorar a subjetividade e a cultura do espectador quando
falamos de som o mesmo que ocorre com a relação cultural com a afinação dos instrumentos
musicais e o temperamento ocidental2.
A palavra ruído no português representa uma falha na comunicação ou um som
desagradável, o que faz com que o uso desta palavra para representar todos os sons que não
sejam codificados como música ou diálogo seja um equívoco e por consequência aumenta
a fronteira entre os campos sonoros. Por este motivo o termo que utilizaremos no lugar de
ruído será efeitos sonoros, como na cultura norte americana, ao nos referirmos a tudo que
não é diálogo ou música.
A partir desta reflexão podemos começar a perceber a tentativa de uma separação
hierárquica e sem propósito narrativo que existe dentro da construção sonora de uma obra.
Isto ocorre, entre outras coisas, pela fato de que desde a década de 60 o “cinema-indústria”
passa a valorizar muito o uso de músicas preexistentes e de canções originais que acabam
sendo produtos derivados do filme. Com isso elas passam a fazer parte de uma cadeia de
produtos associados, como o caso de A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols,
1967) que teve uma rentável compilação de músicas preexistentes além de Mrs Robinson,
música composta por Paul Simon para a personagem principal que ficou em primeiro lugar
no ranking da Billboard por três semanas consecutivas. Há também o fato de a música
orquestral ter sido fomentada por uma herança da indústria do cinema narrativo tradicional
hollywoodiano de grandes estúdios, onde os musicais tiveram grande influência no processo
industrial e os compositores tinham formação “erudita” sendo em sua maioria contratados
dos grandes estúdios com orquestras à disposição. Este formato incentivava a perpetuação
do modelo de música previamente estabelecido: música majoritariamente orquestrada, de
descendência erudita e que era construída de forma separada dos efeitos sonoros, apesar
de casos como o estilo mickey-mousing incluir parte do papel dos efeitos sonoros na
própria composição, porém ainda assim as área não se conversavam para construir uma
homogeneidade conceitual sonora envolvendo todos os elementos.
Mas essa separação também ocorre por conta do vococentrismo impregnado até
hoje nas produções cinematográficas.
2
A musica no ocidente criou a resolução matemática 12√2 para solucionar os problemas da afinação
não temperada, onde os intervalos entre os semitons não seguem uma proporção exata da divisão de uma
oitava em 12 semitons.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 7: SOUND DESIGN: PROCEDIMENTOS E CRIAÇÃO

450

Afirmar que, no cinema, o som é majoritariamente vococêntrico significa lembrar
que, em quase todos os casos, favorece a voz, evidencia-a e destaca-a dos outros sons.
(CHION, 2011, pag. 13)

Este fenômeno surge a partir do início do cinema sincrônico e até hoje é um dos
responsáveis pela homogeneização da grande maioria das obras produzidas, principalmente
quando se trata do som.
Embora as fronteiras entre as camadas sonoras estejam sendo aqui questionadas, as
fronteiras ou abismos entre os profissionais de som são claras e por isso vamos tratar estes
itens de forma separada, a começar pela música.
2 MÚSICA
No Brasil muitas pessoas se referem à música de um filme como trilha sonora, porém
a música é somente mais uma camada sonora da trilha ou banda sonora que compõe um
filme. O termo foi equivocadamente importado de soundtrack no inglês, o qual a indústria
norte americana utiliza para lançar os álbuns de músicas compostas para o filme com a
palavra original na frente, gerando a sigla OST (original soundtrack).
Apesar de ser normalmente tratada, construída e inserida de forma deslocada das
outras camadas, a música deve ser pensada em parceria com o diretor e o designer de som,
ou quem estiver figurando nesta posição, a partir de um conceito narrativo preestabelecido.
Infelizmente, com raras exceções, isso não ocorre, conforme fica claro nesta entrevista com
o compositor Carter Burwell sobre o som do filme Onde os Fracos Não Têm Vez3 (Irmãos
Coen, 2007).
Discussões extensivas entre o editor de som e o compositor de um filme são raras,
devido aos cronogramas típicos de pós-produção. É comum, Sr. Burwell disse, que as
duas partes se encontrem somente na mixagem final onde todos ficarão discutindo
sobre o que deveria estar mais alto. (LIM, 2008, tradução nossa)

Existem alguns tipos de camadas musicais, que foram categorizadas no esquema
tripartite por Chion, inicialmente como in, off e fora-de-campo, conforme diagrama abaixo.

3
Em função da dificuldade de distinguir a música dos efeitos sonoros este filme foi considerado por
muitos como um filme sem música.
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As músicas podem aparecer em qualquer uma das três partes do esquema de Chion,
onde ele chama de in e fora de campo, diegéticas, ou no fora de campo, não diegéticas.
Assim como as outras camadas sonoras, as músicas diegéticas são aquelas que fazem
parte do universo físico dos personagens, que fazem parte da ação, como uma música que
é ouvida em uma festa ou uma música que esteja saindo do rádio do carro onde se passa a 452
cena, que podem ter o foco de emissão sonora visível na tela (in) ou não (fora de campo).
As extra diegéticas são aquelas que não fazem parte deste mundo físico, são aquelas
que não são justificadas pela imagem visual, aquelas que os personagens em cena não estão
escutando (off). Alguns exemplos de músicas extra diegéticas são músicas em perseguições
ou orquestras em cenas de amor no meio do deserto. Porém, se a cena mostrar de fato uma
orquestra no meio do deserto enquanto um casal se beija ela passa a ser diegética. Existem
ainda músicas que são de origem duvidosa ou híbrida, por exemplo em um musical quando
um ator começa a cantar, sua voz é diegética, mas os outros instrumentos que sustentam a
sua voz não.
As músicas de um filme ainda podem ser originais, ou seja, compostas especificamente
para a obra, podem ser fonogramas preexistentes ou ainda podem ser releituras de músicas
preexistentes.
Em entrevista, os compositores das músicas da maioria dos filmes do diretor David
Fincher, como A Rede Social (2010), Millenium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres
(2011) e Garota Exemplar (2014), Trent Reznor e Atticus Ross, afirmam:
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Sem a utilização de instrumentos de orquestra nós podemos quebrar os muros que
separam o design de som, a música e o seu papel. Então nós pensamos: vamos tentar
de novo e coordenar com as pessoas que estão fazendo o foley e o sound design pra ver
se nós podemos sangrar um pouco da música no som do mundo. (SOUNDWORKS
COLLECTION, 2012)

Em função de quando nos envolvemos foi possível trabalhar desde o início com Ren
Kleiss (designer de som). É como se fizéssemos uma ponte sobre um tipo de vão que
existe entre o sound design e a música e existem alguns exemplos no filme que nos
deixou muito orgulhosos. (SOUNDWORKS COLLECTION, 2012)

A partir desta afirmação de Reznor e Ross podemos refletir sobre a existência ou não
de uma fronteira, que pode ser transgredida, entre música e os outros elementos sonoros.
Alguns casos de fonogramas preexistentes dão maior clareza da existência desta
fronteira, pois muitas vezes são músicas já conhecidas pelo espectador. É recorrente o uso
destes fonogramas como músicas diegéticas, onde normalmente são utilizadas de forma
mais codificada, mas são também utilizadas de forma não diegéticas e podem se misturar
nas outras camadas e formar um som único de códigos musicais indistinguíveis.
A partir deste pensamento podemos refletir se seria possível hoje ou em algum futuro
próximo pensarmos em um fim destas fronteiras, já que as tecnologias digitais aproximam
cada vez mais estes atores da construção sonora.
De maneira análoga essa apropriação também é bastante comum: a música utilizar
efeitos sonoros como parte da composição, inclusive dentro da indústria fonográfica. Como
é o caso da canção Celos do grupo Gothan Project onde há som ambiente de uma cafeteria,
pois narrativamente ele reforça a letra. Em Cheers Darlin de Damien Rice há o som ambiente
de restaurante e ele ainda utiliza o som dos talheres e de taça (brinde) para construir a base
rítmica da canção, isso sem entrar no mérito da música de concerto e da música concreta
que já incorporavam os efeitos sonoros em suas composições.
Agora analisemos as interações e interseções de cada camada sonora com a música,
começando pelo diálogo.
3 DIÁLOGO
O diálogo, no cinema vococêntrico, é o elemento de destaque onde ele é, em quase
todas as situações, mixado mais alto do que os efeitos sonoros e a música. Além da diferença
de amplitude (volume), o diálogo também têm o privilégio de frequências, principalmente
nas região em que traz uma clareza e inteligibilidade maiores. Para isso os mixadores podem
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atenuar estas frequências de todas as outras camadas sonoras ressaltando e deixando o
caminho livre para frequências mais importantes para a inteligibilidade das palavras, isso
ocorre principalmente na música. Este já é um primeiro encontro da música e do diálogo,
no qual os compositores devem estar atentos aos momentos de diálogo para saber que
frequências deverão utilizar em seus arranjos e como suas músicas serão modificadas caso
não o façam.
A coisa se confunde mais quando começamos a pensar em um personagem que
por exemplo começa a cantarolar na cena. Apesar de haver a chance de este cantarolar
ser regravado, provavelmente ele já foi gravado no som direto, ou seja na faixa de diálogo.
Quando é então que este cantarolar deixa de ser um diálogo e se torna música? Quem edita
e trata este som é o compositor, produtor musical ou o editor de som? A verdade é: não
importa, o que importa é a construção da narrativa fílmica e não de onde ela surge. Alguns
casos podem nos ajudar a refletir, como o cantarolar ou até mesmo um assobio de um
personagem que tiver sido criado como um soundmotif de antecipação de um personagem
e de uma ação, como ocorre com o assobio do assassino em M - O Vampiro de Dusseldorf
(1931, Fritz Lang), som que sempre anuncia ao espectador atento que um novo assassinato
irá ocorrer.
No livro Sound, Chion (2016) fala sobre características físicas do som e a codificação
do que seria considerado música. Em cima deste pensamento podemos refletir se no caso de
um som captado durante as filmagens, que possui códigos musicais, puder ser utilizado na
sequência original ou até em outro momento, editado e manipulado de forma que contribua
com a narrativa, ocupando um “lugar” que estaria estabelecido para a composição musical
propriamente dita, ele não deve ser utilizado? A questão toda é haver sempre um diálogo
entre os profissionais de som e o diretor, e se possível o montador, de forma que a narrativa
esteja sempre na frente de qualquer lógica hierárquica industrial preestabelecida.
O editor de som direto ou editor de diálogo muitas vezes contribui na construção
rítmica de uma cena de forma musical selecionando takes do material bruto, deslocando
temporalmente algumas palavras e manipulando inclusive a afinação de determinadas vogais
ou palavras para que soe mais inteligível, mais interessante, mais realista, mais musical ou
qualquer outra intenção que possa fazer sentido com a narrativa fílmica. E se ritmo e poesia
são também música, como afirmar que o trabalho do editor de diálogo não é musical. Em um
filme como 8 mile - Rua das ilusões (2002, Curtis Hanson) com o rapper Eminem certamente
o editor teve que aprender muito sobre o gênero e fez parte da elaboração da musicalidade
do filme como um todo. Musicais onde todo o diálogo é cantado como Os Miseráveis (2012,
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Tom Hooper), independente de terem sido produzidos com som direto, dublagem ou ADR,
não possuem diálogo, o diálogo é a voz e o restante da música não diegética é música ou de
fato não existe a separação entre diálogo e música?
4 EFEITOS SONOROS
Como dito anteriormente consideramos efeitos sonoros todas as camadas sonoras
que não sejam codificadas como música ou diálogo. Independente da reflexão sobre a
ausência ou presença de uma fronteira entre as camadas é necessário categorizar os efeitos
sonoros para que o som possa ser construído de forma metodológica e em equipe, sabendo, é
claro, que essa divisão ou fronteira pode ser quebrada, ultrapassada ou subvertida a qualquer
momento.
Dessa forma podemos separar os efeitos sonoros em ambientes, hard effects, foley
e sound design effects.

4.1 AMBIENTE

455

Os ambientes são as camadas construídas para efeitos de contextualização,
espacialização, localização geográfica, construção de atmosfera e diversos outros fins
narrativos. Este tipo de efeito sonoro possui uma grande recorrência de códigos ditos
musicais.
Estes códigos aparecem em camadas diversas como canto de pássaros e de outros
animais, sons melódicos dos ventos, alguns sons das reflexões de salas como igrejas
favorecendo certos harmônicos que fazem soar notas específicas entre muitos outros.
Um exemplo muito claro de ambientes que são nitidamente codificados como
música está no filme Juventude (Paolo Sorrentino, 2015) na cena em que o personagem
principal Fred Bellinger (Michael Cane), um maestro aposentado de férias em uma espécie
de SPA sofisticado nos alpes suíços, rege os sons ambientes da natureza a sua volta como
um orquestra de vento nas árvores, vacas com seus sinos, pássaros, riacho, troncos entre
outros elementos. A estes sons do ambientes foram adicionados poucos sons ritmicos além
de manipulados os sinos para criar uma melodia.
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4.2 HARD EFFECTS
Os hard effects são os efeitos pontuais inseridos em pós-produção, como a freada de
um carro, uma explosão, o bater de uma porta e outros sons que não são produzidos pelos
personagens diretamente.
Assim como as camadas de ambientes, os efeitos, propriamente ditos, contém códigos
musicais, e como são muito diversos estes códigos aparecem ainda com uma recorrência
maior. Exemplos podem ser notados desde toques de celular, alguns tipos de buzinas, sinos,
máquinas entre outros.
Os efeitos também são muito responsáveis pela criação de um ritmo sonoro, que
muitas vezes são confundidos ou fundidos com as músicas como é o caso de Dançando no
Escuro (2000, Lars Von Trier) onde a personagem interpretada pela cantora Bjork canta
sobre sua iminente cegueira na música I’ve Seen It All que é composta sobre o som do trem,
diegético, sampleado4. Alguns elementos dos efeitos acabam originando as composições,
como é o caso do som da máquina de escrever que faz parte da música tema de Desejo e
Reparação (2007, Joe Wright), composta por Dario Marianelli5.

456
4.3 FOLEY
São chamados de foley os efeitos sonoros relativos aos personagens em cena que
são regravados na pós-produção. Apesar de ser menos comum se confundir o foley com
a música existem casos onde as coisas se confundem como no filme Pickpocket (Robert
Bresson, 1959) onde os passos possuem uma construção rítmica de crescendo e decrescendo
como uma cadência musical. Em outros casos como uma cena de sapateado por vezes o ator
faz o próprio foley, porém é comum eles serem “dublados” por outro sapateador.
Devemos notar que o coreógrafo Hermes Pan atuou dançando em sessões de foley
sobretudo para Fred Astaire. O que é incontestável, em caráter definitivo, é que Gene
Kelly fazia o foley de suas próprias cenas. (AMENT, 2009, pag. 11, tradução nossa)

Gene Kelly em Cantando na Chuva (Stanley Donan e Gene Kelly, 1952) teve o desafio
de não somente fazer o foley da famosa música e dança na chuva, como ainda por cima na
água. Antes de início e no meio da música, na parte onde Kelly gira o guarda-chuva no chão,
4
O trecho citado pode ser ouvido em https://www.youtube.com/watch?v=N8FJyhnC2Eo (visualizado
em 20/07/2017)
5
O trecho citado pode ser visualizado em https://www.youtube.com/watch?v=O4VE2SVxy38
(visualizado em 20/07/2017)
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o som do sapateado é praticamente suprimido para dar foco à coreografia e destaque ao
sapateado e ao ataque do naipe de metais na virada da música, quando retorna o foley.
4.4 SOUND DESIGN EFFECTS
É dentro das camadas chamadas de sound design effects que as fronteiras ficam
completamente invisíveis, se é que elas existem. Estas camadas são aquelas que são
construídas, manipuladas, agrupadas e subvertidas de forma que se construa um som em
favor da narrativa e que não foi captado, não pertence ao foley nem ao ambiente, mas ao
mesmo tempo faz parte de todos eles.
Trent Reznor fala sobre a quebra da fronteira da música com estes efeitos.
Nós iniciamos a primeira onda de ideias por uma visão de paisagem sonora que é,
na verdade, a criação de camas de texturas e drones de sintetizadores modulares que
pra começar se parecem mais com design de som do que música. Nós quisemos que
as coisas tivessem textura e uma tensão confortável, então nós começamos com isso
e apenas começamos a permitir nossas mentes a nos levarem para onde quisessem.
(SOUNDWORKS COLLECTION, 2012)

Para a construção de drones (sons que se mantêm constante em uma ou mais
frequências) como Reznor descreve podem ser utilizados quaisquer tipos de sons, inclusive
de instrumentos musicais, o que ocorre com bastante frequência.
5 CONCLUSÃO
O desenvolvimento das tecnologias digitais nos permite hoje pensar em um cinema
que parecia grande utopia há pouco tempo. Um cinema mais horizontal quando pensamos
em camadas e ofícios, em que os profissionais de uma mesma grande área e inclusive de
outras áreas trabalhem lado a lado em favor de um conceito narrativo único. Um cinema
onde a narrativa está à frente de qualquer outro dispositivo em seus mais complexos
desdobramentos e não se atendo a primeira e superficial leitura da narrativa. Um cinema
onde o coletivo é ressignificado de maneira que todas as áreas podem e devem conversar e
se retroalimentar.
Para esse fazer cinematográfico interdependente é necessário quebrar diversos
paradigmas, mas que na verdade começaram a ser quebrados desde sua origem, porém a
indústria cinematográfica sempre fez o papel de reconstruí-los.
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As fronteiras agora passam a ser transponíveis de acordo com as narrativas ou as
não narrativas de cada obra. Dentro deste pensamento, apesar da nossa necessidade prática
de classificação e compartimentalização, a fronteira entre música, diálogo e efeitos sonoros
já não deveria existir há muito tempo, mas insiste em se manter viva por decorrência dos
velhos conceitos paradigmáticos que já foram quebrados pelos artistas de vanguarda. Como
disse Trent Reznor, precisamos “permitir nossas mentes a nos levarem para onde quiserem.”.
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FOLEY E NARRATIVA
Tulio Francisco Vieira e Borges1
Flávia Wolfart2
Resumo: O artigo aborda a concepção técnica e conceitual do processo da pós-produção de
som em uma obra fílmica, focando na família do Foley, assim como suas origens na história
do cinema e a relação do mesmo com a sonoplastia radiofônica.
Palavras-chave: Cinema. Som. Foley. Narrativa.

1 INTRODUÇÃO
O universo do som cinematográfico é muito maior do que a maioria das pessoas
imagina. Enquanto muitos acreditam que o que é ouvido durante um filme é gravado
durante o set de filmagem, ou ainda que apenas alguns efeitos sonoros são adicionados
posteriormente, a realidade é muito mais complexa do que isso.
Além de toda a técnica envolvida na captação do som direto3, ainda existe todo um
processo de criação sonora por trás de uma obra cinematográfica. O que muitos não sabem
é que, na maioria dos casos, tudo o que se ouve no decorrer do filme é gravado em estúdio
depois que as gravações se encerram, durante a fase de pós-produção.
Essa etapa é separada em setores organizados para facilitar e agilizar o processo da
criação sonora da obra.
2 AS FAMÍLIAS DO SOM
Os setores – ou, mais comumente chamados, famílias – consistem em:
DX (diálogo): além da voz, o diálogo também é composto por qualquer som emitido
e proveniente da boca e do nariz do ator, como a respiração, o engolir, o pigarrear, entre
outros. Muitas vezes os diálogos presentes na obra final não foram gravados no set de
filmagem, mas sim no estúdio, em um processo chamado ADR4 (dublagem). Essa família é a
base do filme, todos os outros setores irão trabalhar ao redor do diálogo.
1
Graduando pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)/FAP; tuliovieraborges@gmail.com.
2
Graduanda pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)/FAP; wolfartf@gmail.com.
3
Técnica de filmagem cinematográfica ou de gravação em videotape, em que os sons (vozes e ruídos)
são gravados simultaneamente com a imagem.
4
Automated Dialogue Recording.
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BG (ambiência): é o “plano de fundo”, o som que localiza o espectador. Ele demonstra,
sutilmente, se a cena se passa de dia ou de noite, se ela é interna ou externa, se ela se passa
na cidade ou no campo, entre outros. Alguns dos componentes da ambiência podem ser
pássaros, grilos, carros, folhas das árvores...
FY (Foley): são todos os sons derivados de uma ação do personagem. Esta família é
separada em três categorias: passos, roupas e objetos – ou seja, os passos que os personagens
dão em cena, o movimento de suas roupas ao se movimentarem, e todos os objetos com o
qual interagem.
HFX (efeito): são os sons dos objetos que não são tocados pelos personagens, como
um bater de porta, o motor de um carro, um relógio, entre outros. Os elementos da natureza
também se englobam nessa família, como o vento, a chuva, o trovão, o mar, o fogo...
SFX (efeito sensorial5): são sons não realistas, normalmente utilizados para acentuar
movimentos, como o de espadas, e para influenciar as sensações causadas no expectador,
como na utilização de som extremamente graves (chamados de LFE6).
BGFX (efeito de ambiência): são sons adicionais e pontuais da ambiência, como
uma buzina, uma ambulância, ou até mesmo um canto diferenciado de um pássaro.
WALLA (murmúrio): normalmente é um elemento adicional à ambiência. Consiste
em um conjunto de vozes às quais não se escuta claramente o que está sendo falado.
MX (música): a trilha musical da obra que pode ou não ser composta especialmente
para o filme em questão, e é trabalhada a partir das outras famílias e vice-versa.
3 NO BRASIL
Essa forma de produção, iniciada em Hollywood, já é totalmente enraizada em
grandes indústrias cinematográficas. Mas, como em tantos outros mercados, o Brasil
demorou a utilizar esse padrão, e ainda está em um processo de aperfeiçoamento de suas
técnicas.
5
6

Termo desenvolvido pelos autores.
Low Frequency Effect.
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Apesar do atraso, a cultura sonora está presente no país desde a década de 1940.
Esse fato pode ser atribuído à Era de Ouro do Rádio, quando as radionovelas passaram a
fazer parte do cotidiano do brasileiro. As pessoas passaram a cultivar uma sensibilidade
auditiva enquanto acompanhavam as narrativas, onde a utilização de elementos sonoros
que imitavam a realidade – como chuvas, trovões, buzinas, telefones... – impulsionavam a
imaginação do ouvinte e criavam uma atmosfera muito mais complexa, que seria dificilmente
alcançada se os únicos elementos utilizados fossem a voz e a trilha musical.
4 JACK FOLEY
Um dos nomes mais conhecidos quando se é falado na pós-produção do som de
um filme é o Foley. O termo é tão comum que muitas vezes nem se imagina que exista uma
pessoa por trás dele.
Essa pessoa é Jack Foley. Com a repentina afirmação do som no cinema em 1927,
ele teve uma ideia revolucionária: passou a captar o som em sincronia com a imagem. Os
passos, os movimentos, os sons dos objetos, tudo isso ele gravava em apenas uma faixa de
áudio. Com a ajuda de uma bengala ele criava os passos de uma ou mais pessoas, e com um 461
pedaço de tecido ele simulava movimentos.
A qualidade do seu trabalho pode ser creditada à importância que Foley dava à
interpretação. Além de imitar o que estava se passando na tela, ele dizia que era essencial
você ser o ator, ou seja, tentar recriar a força, o timbre, a intenção que a personagem dava
ao criar aqueles movimentos.
Seu impacto no cinema foi tão grande, que esse processo de criação foi batizado com
o seu nome, e os profissionais da área, como artistas de Foley.
5 SUBDIVISÕES DO FOLEY
Footsteps: corresponde aos passos dados pelos personagens. Eles são gravados de
acordo com o calçado usado em combinação com o tipo de piso nos quais os mesmos se
encontram. Na maioria das vezes os passos de cada personagem são reproduzidos quase que
integralmente durante o filme, porém há exceções, pois muitas vezes se somarmos os passos
de todos os personagens tocando ao mesmo tempo, teremos um excesso de frequências que
se repetem, o que pode deixar a sonoridade geral do filme sobrecarregada e confusa. Nesse
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caso usa-se como artifício a abstração de alguns passos, escolhendo de forma hierárquica
quais deles devem aparecer no filme de acordo com o foco da narrativa.
Clothes: é a camada que liga o movimento dos atores aos objetos com os quais
interagem. Nela o Artista de Foley manipula simultaneamente várias roupas que
acompanharão qualquer movimento acentuado dos personagens, seja um caminhar ou
quando um braço é levantado, por exemplo. Esse processo acaba por formar uma camada
sonora mais sensorial, que costuma não ser explícita aos ouvidos do espectador, mas é
essencial ao movimento e à presença dos personagens no espaço fílmico.
Props: são todos os objetos com os quais as personagens interagem. Desde um
simples celular sendo atendido até mesmo as espadas de um duelo. Os props compõem
o momento de maior número de camadas da Foley, sendo que para a composição de um
carrinho de supermercado, por exemplo, pode-se pensar em um som para cada elemento
acústico: as rodas sobre o solo; o tilintar da grade; as sacolas de compra; a barra de ferro na
qual ele é empurrado. A gravação de props também é um momento constante de decisões,
muitas vezes é necessário abstrair objetos manipulados pelos personagens a fim de valorizar
os mais narrativos. A prioridade é determinar quais deles ajudam a contar a história do
filme, acentuando seus mínimos detalhes, deixando que o mesmo tenha espaço para aparecer
dentro das frequências do filme – o que não acontece se exatamente todas as props forem
executadas de forma hiper realista.
6 EQUIPE DE FOLEY
O processo de Foley é geralmente composto por uma equipe de três pessoas, sendo
elas o Foley Mixer, o Artista de Foley e o Editor de Foley. A primeira função tem como
objetivos principais: a operação do software de captação de som; a edição instantânea sobre
o som executado pelo Artista de Foley; o gerenciamento de referências sonoras (bounces7 e
guias); o backup de dados; a equalização e inserção de efeitos sobre a captação (geralmente
não consolidando8 os mesmos, para que a mixagem geral do filme não seja comprometida).

7
Um arquivo de áudio que contem o processo de trabalho de uma equipe de som, utilizado como uma
forma de atualizar as outras equipes sobre o avanço diário do filme.
8
Unificar vários segmentos de áudio que se sucedem em uma única faixa, adicionando as lacunas
existentes e transformá-las em um segmento contínuo. Disponível em: https://www.audioreporter.com.br/
resenha/bounce-consolidar-ou-nao/. Acesso em 20/01/2018.
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Trabalhando junto ao Foley Mixer temos o Artista de Foley, que é quem reproduz os
sons em tempo real, enquanto assiste ao filme, através do atrito entre diversos objetos. Seu
trabalho começa com a escolha de materiais que serão usados para reproduzir determinadas
sonoridades, visto que geralmente o som de um objeto não será reproduzido pelo mesmo,
mas sim com qualquer um que, através de sua densidade, ofereça um timbre semelhante.
7 EQUIPAMENTO
Pro Tools é hoje o software mais utilizado para a composição sonora fílmica. Nele
é possível captar o áudio, somar camadas, editar, inserir efeitos, mixar... Ele cria uma
engenharia de som que te dá total controle sobre cada elemento do processo.
Entre as famílias sonoras, o Foley costuma ser a que exige o maior número de pistas
pois é em tal família em que será reproduzida toda ação humana para com o mundo físico.
É necessário que cada subdivisão do Foley (Footsteps, Clothes e Props) disponha de no
mínimo três pistas, para a criação de camadas ou discriminação de objetos e personagens,
sendo que o número de pistas é relativo a necessidade de cada projeto.
O estúdio de Foley é dividido em duas partes: a cabine de monitoração e a sala 463
de objetos. É na cabine que o Foley Mixer trabalha, nela encontramos monitores de áudio
(geralmente três: um central e dois em estéreo), computador com software de edição de
áudio, microfone para talkback9, e televisão onde o vídeo é assistido. Esse espaço é tratado
acusticamente para que se atinja o máximo de isolamento possível pois é lá que é feita a
monitoração e análise final dos timbres gravados.
A sala de objetos é onde o Artista de Foley desenvolve os sons com os mais variados
utensílios para a execução do filme. Esse profissional também conta com diferentes tipos
de microfones, que são trocados de acordo com a natureza do som captado sendo que na
maior parte das vezes usa-se microfones condensadores shotgun, que são mais sensíveis
do que os dinâmicos e assim conseguem alcançar um espectro sonoro mais detalhado, que
contempla mais frequências, o que gera mais possibilidades para equalização. Os objetos
manipulados podem ser divididos em famílias a fim de agilizar a produção do Artista de
Foley através da agilidade que o mesmo ganha ao separar os objetos dessa forma: papéis,
metais, plásticos, eletrônicos, cadeiras, mesas, pedras, madeiras, entre outros. É importante
ressaltar que cada filme demanda suas próprias especificidades sonoras, sendo assim nem
sempre é possível usar o mesmo objeto para gravar mais de um projeto, por mais que tal
9

Comunicação entre o Foley Mixer e o Artista de Foley.
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objeto seja recorrente na imagem de ambos. Por exemplo, um relógio de pulso antigo que
tenha um timbre metálico em um filme de diegese10 contemporânea pode se diferenciar de
um relógio para um filme de época, que no caso terá menos “peças soltas” por estar novo no
universo fílmico em questão. Outra característica da sala de objetos são os pisos usados para
a captação de footsteps, construídos dentro de caixas de madeira para valorizar a acústica,
podem ser preenchidos por cimento, madeira, lajota, terra, entre outros.
8 PROCESSO CRIATIVO
Spotação11: é o momento inicial em que está sendo criado um conceito de Foley, é
nele que são decididas as prioridades sonoras, que vão levar a narrativa às características
desejadas. Sejam elas minimalistas ou densas. É nesse momento que você pode dar ênfase
à determinadas ações e personagens, adicionando ou excluindo sons da narrativa, e
construindo assim uma arquitetura fílmica sonora.
SC12 e remodelamento de espaço: quando adicionados elementos sonoros à narrativa,
isso inclui elementos que não estão sendo mostrados no plano. Enfatizar tais elementos ou 464
não também faz parte da composição espaço-temporal que os personagens exercem sobre
o universo fílmico. Ou seja, com o som é possível se criar uma narrativa extra-imagética,
com a inserção de personagens, objetos, ações que não compunham a mise-en-scène13
inicialmente. Esse é um momento de extrema liberdade narrativa para o som, onde ele pode
trabalhar quase que separadamente à imagem.
PFX: É todo o som direto que não diz respeito aos diálogos. O trabalho do Foley é
reproduzir o som de todos os passos e objetos, porém, muitas vezes, o som direto consegue
uma boa captação dos ruídos dos atores se movimentando pela locação ou manipulando
objetos cênicos. É comum usar tal recurso para complementação do Foley, que pode se

10
A diegese é a realidade própria da narrativa (“mundo ficcional”, “vida fictícia”), à parte da realidade
externa de quem lê (o chamado “mundo real” ou “vida real”). O tempo diegético e o espaço diegético são, assim,
o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro da trama, com suas particularidades, limites e coerências
determinadas pelo autor. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Diegese. Acesso em 20/01/2018.
11
Derivado do inglês spotting, é o processo onde o filme é assistido em sua íntegra, e todos os sons que
vão ser gravados no estúdio posteriormente são escolhidos e anotados.
12
Abreviação para Soundscape, ou seja, elementos sonoros existentes fora de plano.
13
Expressão francesa que está relacionada com encenação ou o posicionamento de uma cena. Disponível
em: https://www.significados.com.br/mise-en-scene/. Acesso em 20/01/2018.
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tornar mais verossímil em relação ao ambiente do filme pelo fato de que o PFX é também
composto pelo reverb14 original da cena.
9 LINGUAGEM
Filmes de época: são peculiares porque partem do princípio de que as características
“timbrísticas” da diegese diferem das que compõem o mundo contemporâneo. Por exemplo,
nenhum som pode se assemelhar à textura do plástico se o filme em questão se passa
antes de 1862, já que esse material não existia antes dessa data. Outro exemplo pode ser
a tecnologia no geral, que apesar de existir em menor quantidade, produzia timbres mais
pesados e intensos devido à densidade desses utensílios, que antes da invenção do plástico
eram essencialmente compostos por metal. Muitas vezes, um filme de época compõe uma
pesquisa de objetos pela equipe de Foley, que costuma frequentar ferros-velhos e mercados
de pulgas em busca da caracterização de certas atmosferas sonoras.
Animação: Tem um fluxo sonoro mais autoral do que os live actions, já que todo
o seu universo sonoro é criado na pós-produção. Diferentemente dos filmes que captam a 465
imagem de atores, que muitas vezes utilizam o som direto para a composição final do filme,
se não, como base para o trabalho da equipe de pós de som.
Documentário: é mais comum encontrar Foley nos filmes de ficção do que nos
documentários, tanto pela constante diferença de orçamento entre as duas vertentes,
quanto pela ideia de que a pós-produção de áudio interfere na autenticidade do real.
10 CONCLUSÃO
Existem diversas formas de se relacionar com o som. Enquanto alguns seguem um
padrão rígido de criação, outros podem ter um processo mais livre, sem uma presença forte
da pós-produção. Mas, independente da relação de cada um com o mesmo, o que todos os
profissionais da área sempre irão concordar é que tal elemento é fundamental na narrativa
contemporânea, por mais que tal setor seja muitas vezes negligenciado no mercado
audiovisual brasileiro, é necessário que cada vez mais se discuta os espaços do som no meio,
independentemente da janela de exibição, seja cinema, televisão ou internet.
14
Reverberação: persistência de um som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte e que
ocorre como resultado de reflexões nas paredes de um recinto total ou parcialmente fechado. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reverberação. Acesso em 20/01/2018.
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ABRIL DE VIETNAM EN EL AÑO DEL GATO: DA
INTERNACIONAL AO INTERNACIONALISMO
Glauber Brito Matos Lacerda1
RESUMO: Na presente comunicação, analiso os usos d’A Internacional no documentário
Abril de Vietnam en el año del Gato (1975), de Santiago Álvarez. A canção composta por
Pierre Geyter (1888) a partir do poema de Eugène Pottier (1871) passou a ser o hino de
movimentos operários internacionalistas a partir do século XIX. O filme tinha como objetivo
apresentar a história do Vietnã para o povo cubano, destacando os avanços do socialismo
na península da Indochina. O tema musical é utilizado para provocar uma identificação do
espectador à política internacionalista que Cuba vinha promovendo com países da América
Latina, África e Ásia.
PALAVRAS-CHAVE: Cuba. Vietnã. Internacional. Internacionalismo. Santiago Álvarez.

INTRODUÇÃO
Santiago Álvarez (1919 - 1998) é o documentarista cubano mais celebrado de todos
os tempos (GAUTHIER, 2011). Ele iniciou sua carreira em 1960, após a Revolução Cubana.
Álvarez ingressou no audiovisual pelo cinejornal Noticiero ICAIC Latinoamericano, que
dirigiu por 30 anos (1960-1990). O diretor ficou para a História como um profícuo cronista
da revolução. Ao todo, dirigiu mais de 500 edições do Noticiero, 84 películas documentais e
duas ficções - um curta e um longa-metragem (ÁVILA, 2014).
Em 1975, ano da reunificação do Vietnã, Santiago Álvarez e sua equipe passaram
quatro meses na Indochina filmando o documentário Abril de Vietnã en el año del gato cujo
objetivo era apresentar aos cubanos a história e a cultura vietnamita, destacando os avanços
do socialismo na península. O filme de pouco mais de duas horas apresenta de maneira
panorâmica os quatro mil anos de ocupação humana nesta faixa de terra do sudeste asiático.
Antes de Abril de Vietnã en el Año del Gato, Álvarez realizou pelo menos cinco outros filmes
sobre o país indochino: Solidaridad Cuba y Vietnam (1965), La Escalada del Chantaje
(1967), Hanoi, martes 13 (1967), 79 Primaveras (1969) e Las cuatro puentes (1974).
O endereçamento do filme aos cubanos é sugerido já no título. O mês de abril,
nas narrativas sobre os triunfos do povo cubano, é bastante significativo, pois, em 11 de
abril de 1895, José Martí e Máximo Gomez, considerados heróis da independência cubana,
desembarcaram em Playitas, em meio aos conflitos que tornaria a ilha independente da
1
Doutorando do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom/
UFBA). Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS/UESB). Professor Assistente do Curso de
Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). E-mail: glaubml@gmail.com.
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Espanha. Também foi neste mês, porém em 1961, que as tropas revolucionárias expulsaram
o grupo paramilitar formado por cubanos exilados, patrocinado pelos Estados Unidos, que
invadiram a ilha no intuito de acabar com o regime recém-implantado e assassinar o então
primeiro-ministro Fidel Castro, episódio que ficou conhecido como Batalha de Playa Girón.
Após esse incidente, Cuba declarou o caráter socialista da Revolução e se vinculou à União
Soviética. Por outro lado, o ano em que o filme foi feito, 1975, foi o ano do gato para o
horóscopo vietnamita, animal notável pela sua destreza corporal e habilidade como caçador,
atributos que no filme é relacionado ao povo vietnamita que, com estratégias de guerrilha,
conseguiu derrotar o exército americano naquele ano. Ao mesmo tempo, no mês de abril do
mesmo ano, os comunistas do Vietnã do Norte ocuparam Saigon, a capital do Vietnã do Sul,
e renderam o exército do lado capitalista.
Nos 123 minutos de Abril de Vietnam, ouve-se música original, compostas por Leo
Brouwer, canções populares pré-existentes e se assiste a orquestras e cantores vietnamitas
que cantam para a câmera de Álvarez. Contudo, o que nos interessa, nesta investigação, é
analisar as inscrições d’A Internacional na obra.
Para Alberto Ikeda (2001, p. 7), os hinos não pode ser entendido como uma música
para fruição, mas uma peça ideológica. O autor afirma que:
(...)[a] música, por sua natureza polissêmica, variável em cada contexto e época, o seu
uso na produção de sentidos simbólicos se faz de maneira bastante dinâmica, tanto
assim que em todas as sociedades, em momentos importantes, ela se faz presente:
nas solenidades, nas festividades, nos rituais religiosos ou mágicos, nos processos
revolucionários e outros. Em cada situação, adaptada ao evento praticado, a música
servirá ainda para o estabelecimento de significados agregados, construídos na
história própria de cada coletividade.

Faz-se necessário, então, entender um pouco mais sobre o internacionalismo
proletário e como tal ideologia se configura no discurso oficial do regime cubano para depois
se analisar as registros d’A Internacional no filme em questão.
O INTERNACIONALISMO
As raízes do internacionalismo proletário estão no século XIX. A ideia consiste na
criação de redes colaborativas de trabalhadores em todo o mundo com a finalidade de dominar
os meios de produção e libertar a classe trabalhadora da opressão dos donos do capital. A
síntese deste ideal está no imperativo que encerra o Manifesto Comunista: “Operários de
todos os países, uni-vos!”. Para Karl Marx e Friedrich Engels, este seria o fundamento para
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que a classe operária alcançasse a utopia de um mundo sem classes e sem fronteiras. Este
ímpeto levou a constituição de organizações internacionais que agregasse trabalhadores de
diversos países. As mais conhecidas são a Associação Internacional dos Trabalhadores (1864),
ou Primeira Internacional, dirigida por Marx; a Segunda Internacional dos Trabalhadores
(1889), que Engels esteve à frente; a Terceira Internacional (1919), convocada por Vladimir
Lênin, também conhecida como Comintern; e a Quarta Internacional (1938), agenciada
por Leon Trótski, que surgiu como alternativa à Terceira. A Comintern, a que teve maiores
consequências, acabou se tornando um instrumento que servia aos interesses da burocracia
nacionalista da União Soviética, distanciando-se do propósito universalista presente no
discurso que a funda (LOWY, 1998).
Na passagem do século XIX para o XX, a canção A Internacional passou a ser
usada como o hino dos movimentos operários de orientação internacionalista: comunistas,
socialistas, anarquistas e sociais democratas. O poema que se tornaria a letra da obra foi
escrito por Eugène Pottier, possivelmente em 1871, durante a Comuna de Paris, considerada
como o primeiro governo proletário da história. A melodia só foi composta em 1988, pelo
marceneiro francês Pierre Geyter. A canção passou a ser utilizada como hino dos movimentos
proletários internacionalistas a partir da Segunda Internacional em 1889. Segundo Rafael
Hagemeyer (2008) , a primeira versão2 tinha poucos elementos que a identificava com a luta
operária, fazendo com que contemplasse aos anseios de correntes ideológicas diversas.
Segundo o portal Ecured, enciclopédia colaborativa on line cubana, a Internacional
passou a ser constantemente executada no país após 1961, quando se declarou o caráter
socialista da Revolução de 1959. Cuba passou a ter a União Soviética como principal parceira
comercial e muitas das diretrizes políticas e culturais do país antilhano eram ditadas pelo
socialismo de Moscou.
Após a crise dos mísseis de 1962, Havana passou a almejar uma via própria para
seu internacionalismo. Na ocasião, a aeronáutica estadunidense detectou a presença em
Cuba de mísseis balísticos soviéticos apontados para a costa dos EUA. O fato gerou uma
crise diplomática entre Estados Unisdos e URSS. Foi negada a Fidel Castro, neste momento,
a participação nas negociações para se retirar os armamentos da ilha caribenha. Estava
2
Debout, les damnés de la terre!/ Debout, les forçats de la faim!/ La raison tonne en son cratère:/ C’est
l’éruption de la fin./ Du pasé faisons table rase,/ Foules d’ésclaves, debout, debout!/ Le monde va changer de
base/ Nous ne sommes rien, soyons tout!/ C’est la lutte finale/ Groupons nous et demain/ L’Internationale/
Sera le genre humain. Em português: De pé, os desgraçados da terra/ De pé, os forçados à fome/ A razão treme
em sua cratera/ É a erupção final!/ Do passado façamos tábua rasa/ Horda de escravos, de pé, de pé/ O mundo
vai mudar de bases/ Não somos nada, sejamos tudo!/ É a luta final/ Nos juntemos e amanhã/A Internacional/
Será o gênero humano [Tradução de Rafael Hagemayer].
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 7: SOUND DESIGN: PROCEDIMENTOS E CRIAÇÃO

469

nos planos do comandante reivindicar o fechamento da base militar americana da Baía de
Guantánamo, em posse dos norte-americanos desde 18983. O incidente abalou as relações
entre cubanos e soviéticos, contudo as relações e os laços foram fortalecidos na segunda
metade da década de 1960. O país foi se tornando cada vez mais dependente da URSS o que
levaria Cuba ao colapso econômico com o fim do campo socialista em 1991.
Em 1966, Cuba promoveu e sediou em Havana o Congresso Tricontinental a fim
de se agenciar redes solidárias entre os países que constituíam o dito Terceiro Mundo.
Foi instituída, então, a Ospaal, Organização de Solidariedade aos Povos da Ásia, da África
e da América Latina. O organismo seria uma espécie de “Internacional Cubana”. No
manifesto Crear dos, tres… muchos vietnam - Mensaje a los pueblos del mundo a través
de la Tricontinental, publicado em 1967, Che Guevara enfatiza o exemplo da resistência
vietnamita ao imperialismo estadunidense como modelo a ser seguido por todo o mundo
subdesenvolvido. O ano seguinte, 1967, foi nomeado pelo governo de Año del Viet-nam
heróico4.
Na presente comunicação, analisarei os usos do hino da Internacional no filme Abril
de Vietnã en el año del gato, destacando os sentidos distintos que a música produz nas
três vezes que soa junta às imagens do Vietnã apresentadas na obra. Quanto à metodologia
utilizada partirei da premissa de que o Vanoye e Goliot-Lété (2002) que não há uma
maneira padrão de se analisar uma película e, ao mesmo tempo, é impossível se apreender
a totalidade dos elementos contidos numa obra fílmica. Desta maneira, é necessário criar
um “dispositivo de observação” (idem, p.11), isto é, eleger eixos de análises, a partir das
hipóteses levantadas na pesquisa. Como parto da premissa de que os usos do referido tema
musical produz significados distintos em cada trecho que é utilizado, analisarei a relação das
diferentes versões da música nas sequências que estão inseridas.

3
A marinha estadunidense estabeleceu a referida base durante a Guerra Hispano-Americana que levou à
independência de Cuba da Espanha. Em 1934, Cuba e EUA assinaram um acordo de aluguel, por tempo indefinido, por
irrisórios US$ 4094,00 ao ano. Após a Revolução, foram recorrentes as reivindicações do regime cubano para reaver a
posse da ilha.
4
Em Cuba, todos os anos a Assembléia Nacional do Poder Popular escolhe um nome para o ano seguinte.
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HO CHI MINH: O “HERÓI POSITIVO”

A primeira entrada do hino da Internacional tem apenas 17 segundos, entre 1h6m24s
e 1h6m41s. A música está sobreposta a dois planos feitos a partir de fotografias still de uma
visita de Ho Chi Minh a uma fábrica de tecido no dia 8 de março de 1963. O trecho está
exatamente entre dois blocos temáticos. O anterior trata das políticas de “superação cultural”
do Vietnã. Havia pouco tempo que o governo havia abolido a tradicional sesta do meio da
jornada diária de trabalho para aumentar a produtividade e possibilitar que os trabalhadores
fossem liberados mais cedo. O posterior, trata da significativa presença feminina nos postos 471
de trabalho do país.
A sequência que antecede as fotos de Ho Chi Minh sonorizados pelo hino
internacionalista finaliza com imagens de mulheres trabalhando numa metalúrgica. A
primeira frase melódica da internacional começa a ser tocada num instrumento de corda
percutida - que remete ao timbre de instrumentos orientais mostrados em trechos anteriores
do filme - ao qual se aplica uma reverberação de tempo prolongado. No primeiro plano o
rosto de Ho Chi Minh se aproxima num zoom in e, no segundo, o movimento também é em
direção ao rosto, mas numa vertical ascendente. Os movimentos da imagem e a peculiar
execução da Internacional conferem ao revolucionário vietnamita um tom heróico e etéreo.
Nas diversas idas de Álvarez ao Vietnã, ele trouxe instrumentos musicais vietnamitas
e entregou a Leo Brouwer para que compusesse músicas para seus filmes sobre o país
indochino. Brouwer também compôs a música de Hanoi Martes 13 e 79 primaveras . Em
entrevista para Amir Labaki, Álvarez afirma:
Eu ligava para ele quando estava montando o filme, às altas hora da madrugada, lá
pelas duas ou três da manhã, e contava que tinha montado tal seqüência. Ele anotava
e no dia seguinte trazia uma parte da música escrita, que logo se transforma em
trilha do filme (ÁLVAREZ apud LABAKI, 1994, p. 62).
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É importante destacar que o objetivo de Abril de Vietnam era claramente apresentar
um panorama da história do Vietnã ao povo cubano. Ho Chi Minh e a história recente da
resistência vietnamita já eram conhecidos em Cuba e tidos como modelo de resistência e
liderança a serem seguidos. E, de certo modo, as narrativas em torno do personagem histórico
atendia aos parâmetros do “herói positivo” (VILLAÇA, 2010, p.126), protagonista que vinha
sendo adotado pelo cinema cubano por conta da crescente influência do “realismo soviético”5
nesses anos na cultura da ilha caribenha. O tipo líder nato, corajoso, sábio, entusiasmado
pelo socialismo que nunca vacila se encaixava perfeitamente no revolucionário vietnamita.
Numa matéria jornalística publicada em Cuba em agosto de 1975, o jornalista Rolando Perez
Betancourt (1980, p.187) confirma esta intenção de Álvarez:
El destacado director cubano, ganador de diversos premios internacionales, dice que
además del contenido histórico, la cinta se ha propuesto dar una visión general de
las profundas cualidades humanas que caracterizan al pueblo vietnamita. En el filme
se destacan la figura de Ho Chi Minh y la fuerza y actualidad del pensamiento del
destacado luchador antimperialista.

No filme 79 primaveras, que é uma homenagem a Ho Chi Minh feita logo depois
do seu falecimento, A Internacional é tocada no momento do seu funeral por uma banda 472
militar num andamento mais lento do que de costume, expondo o pesar pela morte do líder
antes mesmo de o Vietnã se libertar da ocupação estadunidense. Mesmo assim, o filme é
otimista quanto ao futuro do país e o triunfo dos vietnamitas. Em Abril de Vietnam en el año
del gato (1975), as tropas do Vietnã do Norte - apoiado pelos países socialistas - já tinham
avançado em direção ao sul e conquistado Saigon que estava sobre o domínio de um governo
mantido pelos EUA e onde estavam as bases militares norte-americanas. Neste contexto,
a música que acompanha as fotografias do líder vietnamita soa como a permanência do
espírito e dos ideais do revolucionário naquele momento histórico em que ele não está mais
presente fisicamente.

5
Política de estado aplicado à estética que ditava normas para a forma e conteúdo das expressões
artísticas. Seu principal mentor foi Andrei Jdanov (1896-1948).
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A COOPERAÇÃO ENTRE CUBA E VIETNÃ

A segunda entrada d’A Internacional, entre 1h13m17s e 1h15m20s, se dá numa das
sequências em que se celebra a amizade entre Cuba e Vietnã com a participação de frentes
cubanas que estão no país asiático realizando obras de infraestrutura. A sequência se inicia
após uma liderança vietnamita falar que as obras construídas pelos cubanos em território
vietnamita são “flores” que simbolizam a amizade entre os dois países. Após a declaração,
ainda sobreposta à imagem do político, ouve-se o Hino Nacional de Cuba. Corta-se para
imagens de uma pista de pouso onde Fidel Castro é recebido com aplausos por cubanos
e autoridades vietnamitas. Ainda enquanto Fidel saúda aos compatriotas e aos anfitriões,
ouve-se, junto ao hino, o estouro de fogos de artifício e a voz do primeiro ministro cubano
que soa como se tivesse sendo projetada de alto-falantes. Castro fala sobre a relação
de “fraternidade” e “solidariedade” entre Cuba e o Vietnã. Ainda no meio de sua fala, o
hino cubano sai em fade out e o hino vietnamita começa a entrar em fade in, exatamente
quando Castro fala “Vietnã”. Já no plano seguinte à recepção ao líder cubano, e ainda com
o hino vietnamita, a sequência passa para uma cerimônia onde se vê um palanque montado
ornado com bandeiras dos dois países e as fotos de Ho Chi Minh e José Martí, mítico herói
da independência cubana que, assim como Ho Chi Minh, era um intelectual e poeta. Ao
terminar o hino, que não é totalmente executado, escuta-se ovações e começa a tocar A
Internacional com um arranjo composto por Leo Brouwer. As autoridades de cada país
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assina os documentos e se cumprimentam. A narradora, em voz over, fala das obras que os
trabalhadores cubanos vem realizando no Vietnã.
A sequência se divide em três atos: o hino da República de Cuba, o hino da República
Democrática do Vietnã e A Internacional. É importante destacar que Fidel não aparece na
cerimônia onde as autoridades assinam os documentos o que faz supor que a visita dele foi
num momento distinto ao do ato oficial. Uma das leituras possíveis à esta montagem é que
o uso das imagens do líder cubano serve como pretexto para se usar o hino nacional de seu
país e compor uma estrutura em três atos, completada pelas duas outras peças musicais.
Como o filme também obedece a uma retórica política direcionada aos cubanos, a presença
de Castro, neste momento que se reverencia a solidariedade do povo cubano, tem fins
ufanistas, pois visa também fomentar o patriotismo em Cuba. Outro ponto importante a se
destacar é o arranjo composto por Brouwer, em que se ouve claramente elementos típicos
da música cubana, como os sons de congas e claves. Havia em Cuba, desde os anos de 1960,
a busca de um modelo de internacionalismo que visava o terceiro mundo que destoava do
modelo soviético, como foi dito anteriormente.
Por outro lado, entre o ano de 1969 e 1972, Brouwer esteve a frente do Grupo
de Experimentación Sonora do ICAIC, que reuniu jovens músicos cubanos no intuito de
modernizar a música popular do país e compor músicas para filmes, lançando mão dos
tradicionais gêneros musicais cubanos e de elementos da música pop e do repertório erudito
universal. Esta versão d’A internacional está afinada com os anseios de internacionalismo
“a la cubana” e com as experimentações musicais que vinham sendo feitas na ilha na virada
da década de 1960 para a de 1970.
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ENTRE MÁQUINAS E AMIZADE

A última sequência que se soa A Internacional está entre 1h20m30s e 1h22m09s.
Vê-se imagens porto de Haiphong no Vietnã. Ouve-se o som de buzinas de navio que,
justapostas, soa uma melodia semelhante a A Internacional. Em verdade, esta era a intenção
de Jerónimo Labrada, editor de som responsável pela montagem sonora e mixagem do filme:
En Abril hay otras creaciones ocultas que creo que nadie percibió. Por ejemplo: En la
secuencia del puerto de Hai Phong estuve horas fabricando en magnético, copiando,
variando velocidades, para hacer que se escuchara el tema de La internacional tocado
por los pitos de los barcos en el puerto6.

O trecho dialoga diretamente com a música produzida no Futurismo Russo,
como a à Sinfonia das sirenas (1922), de Arseny Avraamov, que foi executada no porto
de Baku (Azerbaijão), em comemoração aos cinco anos da Revolução Bolchevique. Esta
obra é composta por sons de máquinas e, no meio da peça, há uma citação da melodia d’A
Internacional. Segundo Labrada, quando ele fez a manipulação dos sons das buzinas, ele
desconhecia outras experiências semelhantes, mas viria a descobrir depois outras criações
de artistas que executaram a música com sons de máquinas.
Há neste trecho do filme um contexto histórico distinto da Revolução Russa. Na década
de 1920, os soviéticos, influenciados pelo Futurismo Italiano, estavam muito entusiasmados
com a possibilidade de superação das capacidades humanas a partir das máquinas . O filme
O Homem com uma câmera (Dziga Vertov. URSS, 1929) é um manifesto deste entusiasmo,
pois não só exalta a beleza plástica do movimento das máquinas industriais, como faz um
6

Em entrevista realizada por e-mail.
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elogio ao potencial do dispositivo cinematográfico em revelar o que é invisível a olho nu. A
sequência do Porto de Haiphong é uma afirmação do internacionalismo e da solidariedade
entre Cuba e Vietnã. O porto é um cenário metafórico para tratar da cooperação entre esses
dois países e, para que ele funcione, existe trabalhadores no exercício das suas atividades. É,
exatamente, onde se estabelece trocas com o exterior. Seguindo à execução d’A Internacional
pelas buzinas do navio, a voz da narradora diz:
Sobre a solidariedade internacional com o povo do Vietnamita, disse Le Duan,
primeiro secretário do Partido Trabalhista do Vietnã: ‘Expressamos nosso profundo
agradecimento à URSS, à China e aos outros países socialistas, ao movimento
comunista e Trabalhista Internacional, ao Movimento de Liberação Nacional e a
todos os países e a toda humanidade progressista, por haverem reservado para a
justa causa do povo vietnamita, seu grande e valioso apoio e ajuda’.

Quando a voz over começa a citar a fala do secretário – exatamente quando diz
“expressamos” (em espanhol, “patentizamos”) – começa a se ouvir uma voz em vietnamita,
supostamente de Le Duan. Quando se diz “humanidade progressista”, a fala em segundo
plano desaparece e começa a tocar a Internacional, na versão composta por Leo Brouwer. É
a primeira vez que se vê um barco em movimento no Porto. A Internacional aqui soa como 476
a continuidade da fala do Primeiro Secretário do Partido e exalta os avanços no Campo
Socialista e da causa Internacionalista. Todas as vezes que a canção soa no filme, e nesta
sequência não é diferente, é sobre um regime empático (CHION, 2011), pois sua função
expressiva não destoa do conteúdo da sequência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta comunicação, busquei compreender como uma peça musical pré-existente
de grande importância cultural para o movimento operário internacional e para os países
que pertenciam ao campo socialista se inscreve num filme tão específico nas motivações:
apresentar aos cubanos a cultura vietnamita e os avanços do socialismo no sudeste asiático.
Para Hillary Lapedis (1999), as canções pré-existentes, quando utilizadas nos filmes, podem
promover uma leitura ancorada em associações culturais oriundas da Indústria musical.
Neste caso, A Internacional não vem necessariamente da indústria musical, mas de um
contexto ideológico que massifica determinados elementos para fins políticos. Minha
intenção, no presente trabalho, foi entender mais o contexto histórico-cultural que levou
a inscrição da música no filme do que uma análise imanente de como a estrutura musical
compõe com a imagem. Esta abordagem pode ser tema de um estudo futuro.
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CURTA METRAGEM (IR)REAL: O SOUND DESIGN
DENTRO DA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA
Cibelle Gaidus1
Halyne Czmola2
Caleb Simonetto3
Derek Arbaiter4
Lennon Augusto5
Rayssa Meiring6
Yuri Sakamoto7
Luís Bourscheidt8
RESUMO: O projeto do curta metragem (Ir)real, realizado pelos alunos do Curso de
Produção em Áudio e Vídeo do Instituto Federal do Paraná tem como objetivo falar sobre
esquizofrenia através de uma linguagem que envolve a imagem e principalmente o áudio, a
produção conta com um roteiro complexo, mas bastante objetivo sobre uma personagem
com esquizofrenia que espera ansiosamente o seu teste de violoncelo, sempre com ênfase no
Sound Design.
PALAVRA-CHAVE: Sound Design. Edição de Som. Trabalho de Conclusão de Curso.
Curta-metragem e Produção de Audiovisual.
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INTRODUÇÃO
O seguinte trabalho, foi desenvolvido por uma equipe de alunos do curso de Produção
de Áudio e Vídeo do Instituto Federal do Paraná, como projeto multidisciplinar de conclusão
de curso, disciplina ministrada pela professora Elizabete dos Santos. Os alunos que compõem
a equipe são: Caleb Simonetto (fotografia), Cibelle Gaidus (fotografia / montagem), Derek
Arbaiter (direção), Halyne Czmola (som / produção), Lennon Augusto (roteiro / direção),
1
Formada em Nutrição pela PUCPR e em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná.
cibelle.gaidus@gmail.com
2
Formada em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná e graduanda em Pedagogia
pela Universidade Federal do Paraná. hczmola@gmail.com

Co-autores: Formado em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná. calebsimonetto@
3
hotmail.com
Co-autores: Formando em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná. derek.
4
arbiter@gmail.com
Co-autores: Formado em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná e graduando
5
em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. lennonr07@hotmail.com
Co-autores: Formada em Marketing pela OPET e formanda em Produção de Áudio e Vídeo pelo
6
Instituto Federal do Paraná. rahmeiring@gmail.com
Co-autores: Formada em Produção de Áudio e Vídeo pelo Instituto Federal do Paraná.
7
sakamoto13yuri@gmail.com
Orientador: Mestre em Música pela Universidade Federal do Paraná, e docente no Instituto Federal
8
do Paraná. luis.bourscheidt@ifpr.edu.br
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Rayssa Meiring (som / produção) e Yuri Sakamoto (arte). Alunos orientados pelo professor
Luís Bourscheidt, que ministra as aulas de áudio do curso. Os alunos eram formandos do
ano de 2017 primeiro semestre.
A história do curta, retrata Mayara, que é uma jovem violoncelista que sofre
esquizofrenia paranoide. Ela está se preparando para uma apresentação muito importante
para sua carreira, mas sofre com experiências e pensamentos que não parecem ter contato
com a realidade e em meio a tantos fatores negativos causados por sua doença apenas a
música consegue acalmá-la. A medida que os dias vão passando a paranoia de Mayara vai
aumentando, quando finalmente chega o grande dia, Mayara consegue passar no seu teste,
mas a sua mente continua inquieta, sem que ela consiga distinguir o que é real ou irreal.
Segue imagem do cartaz do filme.
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O projeto audiovisual de curta-metragem foi desenvolvido com ênfase na dimensão
sonora, entendendo o papel pouco protagonista ao qual o som é vinculado no cinema.
“Tentar compreender por que o som, sendo um dos elementos constituintes dos
filmes, é tão pouco valorizado como ferramenta de trabalho técnico e estético, já que ele
transforma de maneira eficaz, a percepção de um filme” (FLORES, 2013). Com essa reflexão
da autora, podemos entender o papel de influenciador narrativo que o som possuí, e buscando
utilizar dessa fonte, trabalhamos o som como centro de um processo criativo, sem deixar de
lado a fotografia e a arte. Para promulgar esta escolha, nos voltamos para o Sound Design9,
e estabelecemos objetivos conceituais ao qual serão tratados detalhadamente mais adiante.
Como por exemplo, romper com uma cultura do vococentrismo10 presente no audiovisual.
Entendendo que o filme falado não é tudo.

9
Sound Design, “[...] consiste no trabalho de manipulação do som a fim de construir um discurso sonoro
em relação ás imagens do filme” (RODRIGUES, Raiza; MORAES, Ulisses Quadros de, 2014).
10
Vococentrismo, “Isto quer dizer que a voz humana, numa hierarquia de sons é aquele que está situada
no mais alto patamar” (ALLEN, 2011).
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Para o cineasta francês Robert Bresson, que deu grande importância ao som do
cinema, o olho é preguiçoso, superficial, já o ouvido está sempre mais atento, é profundo e
inventivo. Com o tempo ele reduziu consideravelmente o uso da música não-diegética11 em
seus filmes para dar mais atenção e destaque aos sons relacionados a história em si, para que
estes acrescentem mais valor a imagem a qual é associada. (BRESSON, 2005).
Outro cineasta que caminhou na mesma direção, foi John Huston, diretor americano,
que se dedicou a estudar a música como instrumento de dramaturgia. Ele afirma: “Eu odeio
música decorativa. Eu quero que a música ajude a contar a história, ilustrar a ideia, não
apenas para enfatizar a imagem”. (apud TRAGTEMBERG,2008)
Assim, tornamos a música parte da cena e elemento conciliador essencial entre
a compreensão do espectador para com o sentimento da personagem. Usando a música
juntamente com o Sound Design, para construir uma trilha sonora que busca enfatizar o
estado emocional e psicológico da personagem, que sofre de um distúrbio psicológico, além
de dar ritmo a temporalidade da história e atingir a ampliação, ou seja, a capacidade que o
som tem de nos transportar para lá da imagem, ou até, alterar o próprio sentido da imagem.
Nosso objetivo foi ultrapassar o lugar comum, fazer com que o som signifique algo
além da imagem vista na tela e todo o realismo que o espectador acredita estar vendo, por
isso, o nome escolhido para o roteiro (Ir)real.
Para atingir esse objeto, junto com o Sound Design pensamos em alguns elementos
fotográficos que destacaram ainda mais o estado emocional da personagem. Como os
planos médio e médio geral, que mostram a personagem da cintura e do nível do joelho
para cima, que ajudam a estabelecer um relacionamento visual entre a personagem e o
ambiente, além de simultaneamente, mostrar a linguagem corporal, expressão facial e o
espaço onde se encontra a personagem. Close-ups foram utilizados para destacar nuances
do comportamento e da emoção, deixando de fora elementos que poderiam distrair o
espectador. Com o propósito de realçar as cores, texturas e aumentar a carga dramática,
planos detalhes de diversos objetos presentes na realidade da personagem. E o acréscimo de
planos abstratos (MERCADO, 2011). E por fim, por meio de planos abstratos, de espelhos e
cores que remetem a confusão mental da personagem, queremos que o espectador perca a
noção do que realmente é verdadeiro ou o que são apenas alucinações.

11
Não-diegético, no caso dos sons, “Sonoridades subjectivas; todo o som imposto na cena que não é
percepcionado pelos personagens, mas que tem um papel muito importante na interpretação da cena, ainda
que de uma forma quase subliminar para a audiência; sons não diegéticos são tipicamente, voz de narração,
música de fundo ou efeitos sonoros especiais” (BARBOSA, Álvaro, 2000).
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O roteiro foi construído a partir da condição de que a personagem sofre de
esquizofrenia paranoide, a qual é definida como um tipo clínico de enfermidade caracterizada
predominantemente por delírios e alucinações. Com a progressão do estado clínico, aumenta
o distanciamento do paciente com a realidade (PAIM, 1990). Alucinações auditivas também
são presentes, as quais aumentam a confusão mental, ansiedade e o medo. Há também, uma
alteração da relação entre o indivíduo com o mundo, que leva à uma perda da intimidade e
do controle sobre si mesmo (DALGALARROCHO, 2008). No roteiro do curta-metragem (Ir)
real, a personagem ouve sons, não se sente segura ao entrar em contato com outras pessoas
e apenas sente-se bem ao tocar seu instrumento, como se ele fosse um refúgio.
A direção de arte desenvolveu um trabalho em cima de referências atuais, como
nas roupas de cores neutras e um toque de steam punk12 da violoncelista Lindsay Stirling,
e maquiagem sempre destacando os olhos. A paleta de cor foi baseada em diversos tons
de vermelho, com o objetivo aumentar a intensidade do transtorno da personagem e sua
ligação com o espectador.
CONCEITO SONORO GERAL
Como o projeto visou dar ênfase para a dimensão sonora do audiovisual, buscamos
trabalhar com o conceito de Sound Design, que é o processo de adquirir, manipular, especificar
ou gerar arquivos de som. Com a necessidade de se ter um profissional que acompanhasse
todo processo de criação, composição e trabalho de som desde a pré, produção e pós dentro
de um filme, surge então o Sound Designer. “[...], na origem do conceito, diz respeito à
pessoa que trabalha na criação do conceito de som juntamente com o diretor do filme, desde
a pré-produção” (OPOLSKI, 2013).
Buscamos partindo destes conceitos, fazer um projeto audiovisual que mantivesse
essa função em sua totalidade, deste modo, a equipe de som, trabalhou o conceito sonoro do
filme em todas as etapas de sua construção, dialogando com o diretor, com o roteirista, com
a equipe de montagem e cinematografia. Permitindo que o som exercesse influência sobre as
decisões criativas desde o início, um exemplo foi a escolha do instrumento musical escolhido
para a personagem, que será explicado mais adiante.
Com isso, foram estabelecidos alguns objetivos de caráter e valor acadêmicos e
intelectuais para que fossem alcançados durante o desenvolvimento do processo de criação
12
Steam Punk, “[...] suas raízes remetem ao cyberpunk, uma ramificação da ficção científica que engloba
universos paralelos futuristas e uma tecnologia muito mais avançada do que a encontrada na época em que se
passam as histórias”. (BLOG TEC MUNDO).
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da composição de trilha sonora, sendo ela entendida como todos os sons que compõem o
universo do filme, tanto as MX13 quanto os SFX14, HFX15, DX16, BG17, BGFX18 e Foleys19.
Dentro desses objetivos, trabalhamos com uma visão trazida por Chion, em sua obra
A Audiovisão: som e imagem no cinema, ao falar sobre o vococentrismo. Nas palavras do
autor, “Afirmar que, no cinema, o som é maioritariamente vococêntrico significa, lembrar
que, em quase todos os casos, favorece a voz, evidencia-a e destaca-a dos outros sons”
(CHION, 2011). Ou seja, que a voz se isola na mistura de todos os outros sons, música e ruído
seriam apenas o acompanhamento.
Entendendo a importância de todos os elementos que compõe o som dentro de
um filme, um dos objetivos foi romper com essa cultura do vococentrismo presente nas
produções cinematográficas, dando voz aos outros elementos que integram um filme além
dos diálogos, sendo eles, os SFX, BG, BGFX, MX, HFX e Foleys, como já foi mencionado
anteriormente. Assim, o filme (Ir)real, contou apenas com uma única fala, permitindo que
durante o resto da obra, os outros sons contem a história.
Outro objetivo estabelecido foi trabalhar com o conceito de diegése20, e essa diegése
atrelada a música, que recebeu um papel fundamental dentro da narrativa audiovisual. A
música exprime diretamente sua participação na emoção da cena, dando ritmo, dando tom,
e é o que Chion chama de Música Empática21. Para o autor, o som é movimento, implica em
um deslocamento ou uma agitação, tem uma dinâmica temporal especifica. Sendo o olho
mais ágil espacialmente e o ouvido mais ágil temporalmente.

13
MX , sigla para música.
14
SFX, sigla para Sound Effects, “[...] são sons que baseiam-se em um conceito diferenciado dos demais
efeitos sonoros pois não estão relacionados a nenhum elemento visível no filme, [...] tendo como objetivo
básico reforçar a dramaticidade da cena e causar um impacto emocional ainda mais forte no espectador”
(RODRIGUES, Raiza; MORAES, Ulisses Quadros de, 2014).
15
HFX, sigla para hard-effects. “[...] são todos os efeitos sonoros vindos de fontes vistas pelo espectador,
mas que não estão diretamente ligadas com a movimentação dos personagens, portanto não se encaixam em
foley. Alguns exemplos mais comuns [...] são os carros, aviões, motos ou qualquer outro veículo utilizado na
cena, máquinas, armas, tiros, explosões ou qualquer outro elemento visível ao espectador que não possa ser
feito em foley” (RODRIGUES, Raiza; MORAES, Ulisses Quadros de, 2014).
16
DX, sigla para diálogo.
17
BG, “O background, comumente chamado de BG, nada mais é do que o som ambiente de determinada
cena, sempre denso e continuo, sem eventos sonoros pontuais que possam se destacar” (OPOLSKI, 2013).
18
BGFX, “São sons isolados e específicos que exercem a função de situar o espectador” (OPOLSKI, 2013).
19
Foley. “A prática de reproduzir os sons da cena em sincronismo com a imagem” (OPOLSKI, 2013).
Dividido em PP, FS e CL.
20
Diegése, “[...] abarca todos os elementos que compõem e caracterizam o universo ficcional tal como
ele é, do modo que os personagens ali estão vendo, ouvindo e vivenciando o seu mundo: o espaço, o tempo, os
sons, o clima, os cheiros, os objetos e personagens” ( BEZERRA, Beatriz; CARREIRO, Rodrigo, 2014).
21
Música Empática “do termo empatia: faculdade de partilhar os sentimentos dos outros” (CHION,
2011).
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Tragtenberg é outro autor que dialoga sobre a música como elemento narrativo,
em seu livro Música de Cena: dramaturgia sonora, “A música de cena é um poderoso meio
de narrativa, resultando de um repertório especifico desenvolvido a partir de interações
entre o verbal, o sonoro e o gestual” (TRAGTENBERG, 2008). Podemos reconhecer sua
dupla identidade como veículo de símbolos abstratos e referenciais, entendendo o som como
símbolo, com sua carga e sentido simbólico somado ao abstrato, o que faz com que o som
fortaleça a cena. É preciso entender o som e o espaço abstrato para interpretar sua presença.
“O elemento sonoro se vê envolvido com uma função referencial e com uma função
performática (TRAGTENBERG, 2008). Não basta que a música ilustre uma situação
dramática, a partir de elementos fornecidos pela narrativa verbal, é preciso que explore os
diferentes ângulos e que interfira com suas qualidades especificas. No caso do (Ir)real, no
qual não se contam com elementos verbais decisivos para a carga dramática da narrativa,
a música é realmente explorada em seus vários ângulos, como ritmo e temporalidade.
“Como um todo, operando basicamente om os parâmetros de espaço e tempo, densidade e
velocidade de cena, e finalmente na curva dramática” (TRAGTENBERG, 2008).
Ainda trabalhando os conceitos do autor, ele disserta sobre a música como elemento
temporal e de velocidade, aspecto que norteou o uso da música na obra, sendo que conforme
os dias no calendário vão passando a música vai se tornando mais rápida e embalando os
dias e a confusão mental experimentada pela protagonista. “A temporalidade opera um jogo,
constitutivo na percepção do espectador entre o tempo real e o tempo musical que é um feixe
concentrado de outras percepções simultâneas” (TRAGTENBERG, 2008). A junção dessas
experiências de temporalidade musical implica na velocidade e no tempo.
Sendo assim, percebe-se como os elementos estão conectados uns aos outros, e como
exercem diversas facetas que possibilitam diversas interpretações. Eles criam o espaço, o
ambiente, a cenografia sonora22, “ o resultado foi que os sons se tornaram objetos ou fizeram
parte do espaço, mas não se tornaram eles mesmo espaço” (TRAGTEMBERG, 2008).
Permitindo ao espectador que a traduza em dimensão espacial. Com isso, a música alia-se
aos outros elementos (BG, BGFX, HFX, SFX e Foleys), para criar uma trilha sonora narrativa,
que é a própria linha dramática do filme, já que a única fala do curta não desempenha papel
relevante na construção da emoção da história.
O violoncelo foi o instrumento musical escolhido para ser o instrumento tocado pela
personagem principal da história devido ao seu timbre mais grave, que combina com a maior
22
Cenografia Sonora, ou ambiente, “se deseja um tratamento de destaque dentro de um determinado
espaço, implica o significado de espaço criado, e não-natural, onde se desenvolve a cena” (TRAGTENBERG,
2008).
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parte do estado de espirito da personagens, e por ser uns instrumento capaz de alcançar
notas mais agudas, com um caráter mais lírico, e essa transição entre as duas extremidades,
dialoga com os sentimentos da personagem que sofre do distúrbio e está sempre entre duas
extremidades, o real e o irreal, até que eles se perdem em si mesmos. Assim como já afirmava
Chion, “ [...] o valor afetivo, emocional, físico e estético de um som está ligado não somente
a explicação casual que colocamos sobre ele, mas também as suas qualidades de timbre e de
textura, ao seu tremor” (CHION, 1990).
PRÉ-PRODUÇÃO DE SOM
Durante o processo de pré-produção do curta metragem que foi durante o período
de 13 de março a 13 de abril, foram feitas diversas reuniões, com as várias equipes que
trabalhariam no filme. A equipe de som primeiramente, dialogou com o roteiro, dando
opiniões e ideias para sua construção, logo após, com a direção do filme, e foi então criado
a proposta sonora e conceitos que seriam trabalhados durante as fazes de produção e pósprodução. Conceitos esses que já foram explicados no tópico anterior, conceito sonoro geral.
485
Foi realizado um roteiro de som, partindo do roteiro literal do filme, para que ficasse visível a
todos os membros da equipe, a função que o som exerceria, as partes em que seria necessário um
maior trabalho de som, seja com os Sound Effects ou até mesmo os foleys. Foi feito um dossiê de
som, contendo referências a outras obras que norteariam o processo de construção da sensação sonora que o filme gostaria de transmitir. Levantamento de equipamentos necessários, encontros com
nosso professor orientador, dentre outras coisas.
PRODUÇÃO: CAPTAÇÃO DE SOM DIRETO
Os dias de gravação foram dois, a primeira diária foi 14 de abril e a segunda 21 de
abril. Foi utilizado como equipamento para a captação de som direto: um gravador Zoom23
H4n, um microfone RODE ntg2, vara RODE, shockmount24, cabo xlr25 e fone de ouvido.

23
Gravador Zoom, “[...] é uma solução de baixo custo, que pode permitir utilizar o áudio ao mesmo
alcance que cineastas com bons orçamentos” tradução livre ( VIERS, Ric, 2012).
24
Shockmount, “[...] reduz o ruído de manipulação, mas não elimine completamente” tradução livre
(VIERS, Ric, 2012).
25
Cabo xlr, “O conector xlr é encontrado no cabo padrão do microfone, mas também são usados para
interconectividade de nível de linha” tradução livre (VIERS, Ric, 2012).
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Como havia uma única cena com dialogo, durante as outras cenas, focamos na
captação de foleys, principalmente os mais complexos, e que seriam difíceis para nós criarmos
em estúdio, levando em consideração as condições pouco favoráveis que dispúnhamos.
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PÓS-PRODUÇÃO, FINALIZAÇÃO E MIXAGEM
Depois, da fase de produção, o material bruto foi encaminhado para a montagem,
e quando obtivemos o corte final, recebemos o material para a edição de som. Os arquivos
de OMF foram organizado no programa de edição que tínhamos disponível no curso, que
era o Nunedo 4.0, depois de organizado, separamos quais sons provenientes do som direto
poderiam ser usados como PFX26, os sons que necessitariam serem gravados em uma sessão
de foley, foram marcados e foi feito uma planilha de spot, separando os tipos de foley,

26

PFX, sigla para production effects, são efeitos de som que ocorrem no set ao gravar som direto.
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PP27,FS28 e CL29, conforme fomos marcando a minutagem de cada um deles. Também foi
feito um spot de HFX para facilitar na hora de edição.
Para a gravação dos foleys, foi usado o computador do orientador do projeto que
continha o programa de edição de som ProTools 8 e uma MBox 2 mini30. Depois dos arquivos
de som gravados na sessão de foley, começamos a edição. Como não dispúnhamos de DX,
começamos a editar pelo BG e logo depois fomos para os foleys. Segue-se a timeline de
edição de BG e Foley.
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27
PP, abreviatura do inglês props, objetos de cena.
28
FS, abreviatura do inglês footstep, passos.
29
CL, abreviatura do inglês clothes, roupas.
30
MBox 2 mini, tradução livre “ [...] é a mais pequena interface de áudio disponível e oferece excelente
qualidade de som para fones de ouvido ou saídas de nível de linha. [...] apresenta o máximo em portabilidade,
com saída de som de 24 bits e um discagem de volume no final da divisão. Esta interface não inclui entradas de
áudio e foi projetada apenas para edição, mixagem e reprodução” (Protools 101 Official Courseware, Version
8.0, 2009).
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A base de toda a edição de som e trabalho de Sound Design foi conciliar e não apenas
juntar, como um efeito de sobreposição, mas sim, de somar e fazer como os sons que antes
eram separados significassem juntos, algo mais. Ou seja, o BG, BGFX e o SFX, foram as
três famílias de som, que se juntaram e se somaram para criar todo o universo ao qual a
personagem estava inserida. Associando o ambiente, com seus efeitos que possibilitam ao
espectador situar-se de onde se encontra e os efeitos que não emitem algo real, que tem
seu efeito dramático como sendo sons não literais. Mas como já foi mencionado, o objetivo
era provocar em cada um dos elementos que constitui a trilha sonora, seu efeito narrativo,
fazendo-os contar a história sem fazer uso do diálogo.
O BG e o BGFX acabam por exercer um papel narrativo dramático tão forte e
presente como o SFX, justamente por situar e ambientar a cena e as condições pelo qual a
personagem passa. Fazendo um misto de realidade que acaba por perder-se na confusão,
que acaba pondo em cheque a questão da verossimilhança, e é o momento em que o SFX
entra para enfatizar ainda mais esse universo irreal ou real ao qual a protagonista Mayara
faz parte. Então, o BGFX acaba por ser algo como uma transição entre o BG e um SFX,
atuando muitas vezes como uma BG SFX. Entendendo que cada caso é um caso especifico,
e que devemos entender as necessidades de cada narrativa e universo sonoro. Segue-se a
timeline de edição de BGFX e SFX.
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Após isso, foi feito a edição de HX e de MX. Para a finalização e mixagem do som do
curta, como não dispúnhamos de uma sala de mixagem ou de equipamentos adequados para
o processo, fizemos o máximo que podíamos dentro de nossa estrutura, criar uma condição,
que tentasse ao menos similar a experiência, para que pudéssemos ter uma vivência do que
seria o processo. Então, o orientador Bourscheidt, ajudou em todo o processo e explicava
como seria se estivéssemos dentro das condições adequadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de conclusão de curso, foi uma experiência diferenciada que todos os
membros da equipe tiveram, em suas respectivas áreas de atuação, e entender como cada
parte do filme dialoga, para a construção de um resultado audiovisual favorável. O curta
metragem, teaser, depoimentos, making of, press kit31 e trabalho escrito, foram entregas na
banca de TCC e obtivemos o conceito A, sendo assim aprovados.
O trabalho teve bons resultados e dentro do próprio curso, ganhamos um prêmio de
melhor som, melhor curta metragem e melhor making of. Ainda tendo apresentado o projeto
dentro da Jornada de Produção Científica do Instituto Federal do Paraná, do Seminário de
Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação de todos os Institutos Federais do Paraná e agora na
Semana de Cinema em Perspectiva da UNESPAR. Possibilitando aos alunos, uma vivência
de extensão, entre o trabalho prático, a pesquisa e o ensino.

31
Press kit, “[...] ou kit de imprensa nada mais é do que um conjunto de materiais reunidos com o
objetivo de divulgar determinadas atividades de uma organização” (BLOG PRESSMANEGER).
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O SOM DE LYNCH EM CIDADE DOS SONHOS
Yasmin dos Reis Lima1
RESUMO: Elemento sonoro como ferramenta linguística e narrativa, a maneira “lynchiana”
de trabalhar o som. Mulholland Drive é um dos maiores filmes do consagrado diretor David
Lynch, que é conhecido também por seu dedicado trabalho como sound designer em suas
obras. Esse papel dual colabora para a magia de seus filmes, como neste, que faz com que
o espectador desfrute de uma bela representação surrealista de uma narrativa confusa e
misteriosa.
PALAVAS-CHAVE: David Lynch. Cidade dos Sonhos. Mulholland Drive. Surrealismo
sonoro.
Cidade dos Sonhos possui uma atmosfera nonsense e surrealista, muito caracterizada
e acentuada através do sound design e da música. David Lynch, conhecido por seu dedicado
trabalho ao sound designer em grande parte de seus trabalhos, possui um traço muito
peculiar para representar os sons dos ambientes, das falas e dos foleys. Junto com Angelo
Badalamenti, a trilha é pensada e composta para trazer significações, ou afasta-se delas.
O filme é metalinguistico em diversos aspectos, não apenas por tratar de outro filme
em sua história mas principalmente pela sua atenção especial ao som, como o clube Silencio.
O silêncio é um verdadeiro personagem na trama, ele se faz muito presente e se torna um
local onírico ilusionista, que nos é apresentado ao final do filme. Em contraposição à cenas
em que a trilha se faz muito presente surge cenas de extremo silêncio, enfatizando este. A
representação sonora foge do obejtivo naturalista tradicional, não se ouve todos os sons de
uma cena, há uma forte seleção dos elementos ali presentes, colaborando para a sensação
silenciosa do filme.
Muitos dialogos são lentos, com grandes pausas entre eles, gerando maior atenção
e tensão. O diálogo entre Adam e o Cowboy é um exemplo, com algumas falas que não
possuem efeitos de causalidade ou grande relevância narrativa e que fluem com grandes
intervalos. Lynch trabalha com essa técnica em diversos de seus trabalhos, como em Twin
Peaks e Rabits, já se tornando um traço em trabalho sonoro.
O som ambiente é quase sempre o mesmo e este se torna cada vez mais devorado
por silêncios e pela trilha conforme o avanço da história. As transições de cena possuem
forte auxílio do som, sem cortes bruscos. O som de telefone que reverbera e continua a tocar
na cena seguinte, ventos que seguem de uma cena a outra, a trilha obscura que segue do
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final de uma cena tensa a uma nova cena, elipses disfarçadas que alimentam a característica
surrealista do filme e dão a impressão de unidade filmíca, como se nada realmente acabasse ali.

A primeira cena em Winkie’s possui vários traços que exemplificam muito das
técnicas utlizadas por Lynch. A transição em sua introdução é feita através de uma sirene
policial, que não se relaciona com nenhuma imagem específica na narrativa, apesar de
caracterizar a cidade também se torna um pouco distoante da narrativa. O diálogo entre os dois
personagens na mesa se inicia com intervalos entre suas falas e conforme este se desenvolve
a trilha ganha intensidade e a ambiência se perde, o personagem parece entrar em uma nova
perspectiva, em que uma das falas se torna inaudível sendo possível decifra-la apenas pela
leitura labial. Ao saírem pela porta a ambiência da cidade ganha espaço novamente como
um novo instrumento presente na trilha, criando maior tensão e espectativa para algo que
está prestes a acontecer. O personagem Dan ao se assustar com um monstro, desmaia e o
aúdio, que segue sua perspectiva, se torna abafado, grave e com alguns ruídos.
No aeporto, o encanto de Betty por Los Angeles é transmitido também pela suave
trilha sonora, que soa como um som onírico e com notas mais agudas. Seus diálogos, inclusive
os de Irene, possuem um tratamento diferenciado e distoante, que lembra uma dublagem de
animação e caracteriza uma conversa surreal.
Dentro dos carros muitas vezes os sons se tornam abafados, o ruído do carro é
somado a uma trilha sombria e grave, e traz um tom onírico. A cena dos idosos no carro, em
que eles parecem rir e nada se ouve a não ser três batidas que Irene dá em seu companheiro
e a leve risada dele em seguida. É possível fazer uma relação com a cena final, quando os dois batem
na porta de Diane e ouvem-se risos.
Momentos de riso cessado por um tiro, seco e aspero. Um novo tiro é disparado
sem querer e gera um momento cômico no filme, que pode acarretar risos no espectador. É
possível intrepretar como um som continuo, em que os risos ultrapassam o dispositvo e se
tornam reais, mesmo após um momento trágico. Inica-se ali um caos sonoro que evidencia
o caos narrativo, com um aspirador de pó ativado, um novo tiro, um curto circuito e um
alarme disparado, que assentuam o desespero do personagem, que só queria ser discreto.
Muitos sons parecem destoantes da realidade fílmica, proposiltamente como
prosposta fílmica, como som de golpes amplificados, com textura aspera, o café que soa
como uma bolha. Algumas músicas parecem inadequadas para as situações, como a trilha
feliz tocada quando Adam é expulso de sua casa, e a calma trilha que segue desde a discussão
entre Diane e Camilla e volta na cena seguinte quando Camilla beija Adam na frente de
Diane. Enganar a audiência no processo de significação é um marco deste filme.
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O trabalho sonoro na cena dos testes para o papel é bastante específico, a montagem
da imagem é baseada na trilha. Ao diretor colocar o fone de ouvido a música adquire um
novo timbre. A letra da música também coincide com a montagem, quando Camilla canta
“I always answer yes” é o momento de tensão em que Adam é obrigado a responder “sim”.
Assim como o momento só instrumental da música, em que Adam irá dar sua resposta.
Sons tranquilo na relação entre as duas mulheres na casa criam um novo clima. A
cena do beijo é um apíce na música, com notas mais agudas. A personagem diz “silêncio”,
sua voz ganha uma textura diferente, com reverb e mais oniríca. E assim o filme inicia uma
transição para o club Silence, onde as duas personagens iram.
A chegada no club Silence. “Não há banda. Não há orquesta” o filme afima, um
personagem entra no palco tocando um trompete, ele deixa de tocar e este continua a ser
ouvido, o apresentador afirma “É tudo gravaçã (...) É tudo uma fita”. Em seguida ele começa
a brincar com esse som, controlando-o “Isso é uma ilusão. Ouçam” e ao levantar os braços
um som de trovão. Uma música começa “Chorando / Por teu amor / Depois do teu adeus /
Senti toda a minha dor.” as personagens começam a chorar, a cantora desmaia e a música
continua a tocar, o som tenumbre extra-diegetico volta a tocar.
Em um momento as personagens entram no meio do mato ao som de uma música de
suspense que ao chegar ao topo se torna um jazz, característico dos trabalhos de Lynch. Na
transição para a cena do jantar uma bateria toca enquanto a imagem está desfocada, dando
ínicio a uma nova cena e uma nova música que muda de ritmo, tom, melodia, até passarem
a se tornar novas músicas conforme o desenvolvimento da conversa. A sensação de devaneio
e delírio aumenta trazendo um maior aspecto surreal para as cenas finais do filme. No apíce
da cena do jantar, a personagem vira-se bruscamente e ouve-se louças quebradas, como se
isso tivesse a assustado, dando incício a uma nova cena, em um novo ambiente com novo
contexto. Tal som poderia ser pertencente a ambas as cenas, mas se mostra diegético na
cena no Winkie’s.
No final do filme, Diane está desolada no sofá, em meio ao profundo silêncio ouvemse batidas na porta e risas em loop com muita reverberação e a música de suspense ganha
mais potencia, pertubando sonoramente o espectador e Diane, que se mata nessa mesma
cena. O tiro é aspero e o som se torna abafado, incia-se uma nova música e assim o filme
acaba.
A investigação não se dá apenas pela anologia da femme fatale, Betty, mas também
na busca metalinguistica realizada pelo espectador a procura da definação de sentido
narrativo. Lynch convida sua audiência a se tornarem detetives da própria história. Desta
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forma, o sound design e a trilha musical se fazem fortes componentes dessa investigação,
onde os limites do real e do imaginário são tenues e sombrios, provocando a estranheza e
aprimorando o universo surrealista pertencente a obra.
John Neff, que trabalhou junto a David no departamento de Sound Design, afirmou:
David of course is very hands on in the sound department. He is the sound designer
for the movie. He conceptualizes things and says ‘I need it to sound like a 30 ton
piece of metal being scraped across a polished piece of smooth granite’ (…) You
take some raw material and you work it to death, and turn it into something that
doesn’t exist in the real world, but it’s an impressionistic, surrealistic element that
supports the picture, and makes it in his mind, and once it’s ok with Dave, it’s part
of the picture. 2
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE EDIÇÃO DE DIÁLOGOS
Débora Regina Opolski1
RESUMO: A edição de diálogos no audiovisual é o primeiro trabalho realizado na etapa da
pós-produção de som. Sendo o primeiro, ele serve de referência para que todos os outros,
tais quais, gravação e edição de foley, de ambientes, de hard effects e sound effects, possam
ser realizados. O editor de diálogos recebe o material provindo da montagem de imagem
em formato de AAF ou OMF, as EDLs, o vídeo e o áudio referência, o material bruto de
gravação do som direto e os boletins de som, entende e organiza todo o material e cria uma
continuidade sonora e verbal para as performances vocais dos personagens. De forma que
estamos falando de som direto, também é necessário estabelecer uma continuidade para
o ambiente de fundo no qual essas vozes estão inseridas, para que as mudanças de cena,
de plano e de ângulo da câmera se tornem inaudíveis. Em meio a um processo cheio de
detalhes, é importante utilizar um método preciso que possibilite atingir todos os objetivos
do processo de edição de diálogos, bem como estabelecer uma comunicação com o mixador,
o profissional que recebe o material da edição e finaliza a parte sonora do audiovisual. A
partir do acima apresentado, esta comunicação apresentou uma abordagem metodológica
sistemática, compreendendo o elemento da fala como um material expressivo sonoro e
verbal, contemplando alguns aspectos técnicos e estéticos básicos do processo da edição de
diálogos.
PALAVRAS-CHAVE: Edição de diálogos. Abordagem metodológica. Audiovisual.

495
INTRODUÇÃO
O diálogo cinematográfico é criado por uma cadeia complexa de modelagens, que
se inicia na captação do som e termina na mixagem. No set de filmagem, a performance
vocal é captada pelo microfone boom ou shotgun, de acordo com a perspectiva definida pelo
microfonista, e/ou pelos microfones de lapela, que normalmente ficam presos ao corpo do
personagem. Esse material gravado vai para a pós-produção, primeiro para a montagem de
imagem e depois para a edição de som. Durante a edição de som, o editor de diálogo trabalha
com o objetivo de criar uma continuidade técnica e estética para a performance vocal, que já
foi modelada na edição de imagem e será modelada mais uma vez na etapa da mixagem. Na
edição de diálogo, essa modelagem é uma tarefa complexa, que envolve questões prosódicas,
lingüísticas e acústicas, bem como a compreensão da história, para saber qual é o estilo de
fala mais apropriado para o personagem. A partir desta compreensão, o editor de diálogos
precisa saber como modificar a fala, compreendendo os parâmetros sonoros e acústicos do
estilo em questão, para poder alterá-los de forma a torná-los verossímeis.
1
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Assim como toda etapa artística da produção audiovisual, a edição de diálogos
também é circunstancial, isso significa que ela não segue regras fixas ou imutáveis. De modo
geral, é a primeira etapa da pós-produção de som, momento no qual existe uma atenção
voltada para o som direto e, portanto, como consequência, para a fala do personagem. Esse
momento é fundamental para a dissolução da descontinuidade visual elementar, ou melhor,
para suavizar a descontinuidade inerente do audiovisual, que é uma descontinuidade de
imagem e de som.
É na etapa da edição de diálogos, que os takes se uniformizam e constroem uma
obra unificada. Sobre esse processo de unificação, Sandra Pauletto lembra que
o ponto de partida do sound design da voz é uma gravação fragmentada (diferentes
microfones captam a mesma voz com perspectivas diferentes) de uma performance
fragmentada (um filme é gravado em cenas e existem vários takes de cada cena)
de um sujeito fragmentado (som e imagem são gravados em pistas separadas) e
o objetivo do processo de design é criar uma voz completamente compreensível e
esteticamente coerente com o personagem da tela. (PAULETTO, 2012, p. 131-132)

Esta fragmentação é inerente do audiovisual e tem sido muito estudada no campo
da montagem de imagem. Porém, de fato, é a edição de diálogos que reformula a história 496
vocal, sendo um momento crucial para a constituição de uma performance coerente para
os personagens. Na sequencia vamos explicar os procedimentos básicos iniciais para a
realização da edição de diálogos, passando pela compreensão dos materiais necessários
para o trabalho, tais quais: AAF (Advanced Authoring Format) ou OMF (Open media
framework), EDLs (edit decision list), vídeo referência, áudio referência, material bruto de
gravação do som direto e boletins de som, para posteriormente discutir as formas básicas de
criação da continuidade para a voz e para o ambiente de fundo do som direto.
MATERIAIS UTILIZADOS
Os materiais utilizados no processo de edição de diálogos são os seguintes: AAF
(Advanced Authoring Format) ou OMF (Open media framework), EDLs (edit decision list),
vídeo referência, áudio referência, material bruto de gravação do som direto e boletins de
som.
O AAF e o OMF são formatos de arquivos que permitem a comunicação de material
digital entre programas e interfaces distintas. Eles transferem a informação sequencial da
linha do tempo de um aplicativo para outro, no caso, do programa de edição de imagem para
o programa de edição de som. Ambos servem para o mesmo propósito, mas o AAF é um
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formato mais novo que o OMF, que carrega algumas informações extras, tais quais o nome
das pistas de áudio e automações extras de intensidade. Receber um arquivo desse gênero
é fundamental para que a edição possa acontecer a partir do material bruto de gravação
do som direto e para que seja possível identificar as relações entre um take e outro. É um
equívoco imaginar que a edição de diálogos pode ser feita apenas com o som referência
exportado, quer dizer, com uma única pista de som mono ou estéreo, resultado da montagem
de imagens. Esta é a imagem de um OMF/AAF aberto:

497
Fonte: Material próprio

É possível verificar que cada região contém o nome do áudio gravado, assim como
automações de intensidade e o mais importante de tudo, as informações visuais do ponto
de início e de fim de cada um dos takes utilizados. Receber o OMF ou o AAF com os takes
separados e não consolidados possibilita a independência necessária para a realização da
edição de diálogos.
A EDL é um arquivo de texto onde estão listados todos os cortes feitos pelo montador.
Existe EDL de imagem e EDL de áudio. É importante ter acesso as duas listas porque nem
sempre o take de imagem e de áudio são correspondentes. Nesses casos, uma consulta as
EDL’s pode ajudar a solucionar dúvidas com relação à sincronia entre áudio e vídeo. Veja
um excerto de uma EDL na imagem abaixo:
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Fonte: Material próprio

Através da leitura da EDL é possível identificar as seguintes informações: nome do
arquivo utilizado, time-code original da gravação de início (primeira coluna) e fim (segunda
coluna) e time-code do áudio inserido na linha do tempo na montagem (ponto de início
(terceira coluna) e de fim (quarta coluna)). No caso do nosso exemplo, o último arquivo, item
8 da EDL, se chama 2A-2-2, foi gravado com time code original iniciando em 20:51:49:13 e
terminando em 20:51:51:18 e está inserido na timeline de 01:02:51:00 até 01:02:53:05.
O vídeo e o áudio de referência são exportados pela equipe de montagem como
arquivos únicos consolidados, portanto servem apenas como referência do resultado da
montagem de imagens. No momento da edição de diálogos essas referências servem para
verificar a sincronia do OMF ou do AAF com o material da montagem.
O material bruto de gravação de som é o registro sonoro do set de filmagem, realizado
pelo técnico de som direto. O técnico de som direto acompanha a gravação de todas as cenas
realizando o registro sonoro de cada uma delas. Esse material é utilizado pelo montador
de imagens e posteriormente pelo editor de diálogos, que precisa ter acesso a ele para ter
certeza de que as escolhas feitas pelo montador são adequadas para o som, verificando se
existem outros takes melhores no material de som direto bruto.
6º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA E X SEMANA ACADÊMICA DE CINEMA
ANAIS

|

CURITIBA | NOV. 2017 | ISSN: 2317-8930

SIMPÓSIO 7: SOUND DESIGN: PROCEDIMENTOS E CRIAÇÃO

498

Por fim, o boletim de som, muitas vezes negligenciado pela equipe de som direto,
é uma ferramenta essencial para o bom andamento e eficiência da edição de diálogos.
Através da leitura dos boletins é possível identificar rapidamente quais são as possibilidades
de utilização de takes alternativos, bem como saber da variedade de sons registrados, da
quantidade de extensões de som realizadas, etc. Caso essa informação não seja registrada de
forma escrita, será necessário ouvir o material gravado toda vez que for preciso recorrer ao
som direto. Essas audições sem o apoio do material escrito acarretam em mais horas para
a edição. Portanto, o boletim de som é uma ferramenta importante que contribui inclusive
para a celeridade do processo. Segue abaixo um excerto de boletim de som:

499
Fonte: Boletim de som direto do filme Besouro

É possível notar que ali encontram-se informações básicas, tais quais, nome do
arquivo, número da cena, do plano e do take, time code original de gravação, quantos e
quais microfones foram usados, bem como informações adicionais sobre o posicionamento
deles, local da gravação e/ou situações que aconteceram durante a gravação, desejadas ou
indesejadas para o som.
Depois de compreender e organizar todos esses materiais é possível começar a
edição de diálogos. Na sequencia falaremos sobre uma abordagem metodológica básica que
pode guiar o editor de diálogos iniciante.
ABORDAGEM METODOLÓGICA
Os procedimentos que o editor de diálogo realiza podem ser divididos em três
partes, mas todos eles são relativos à continuidade e à consistência do som direto e, por
consequência, à continuidade e à consistência da performance vocal do personagem. Os
três procedimentos são os seguintes: 1) selecionar os fragmentos que são mais apropriados,
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ou seja, os fragmentos que contém elementos semelhantes o suficiente, para que possam
constituir uma performance vocal consistente e contínua; 2) eliminar ruídos estranhos à
diegese e sons que atrapalham a compreensão da performance vocal, mesmo que esses sons
sejam pertencentes à diegese2; 3) estabelecer a continuidade sonora.
Primeiramente, é importante analisar se os fragmentos vocais que constituem a
performance do personagem tem características sonoras semelhantes a ponto de gerar uma
performance contínua e consistente. Caso esse não seja o caso, o editor de diálogos precisa
buscar outros fragmentos, realizando a procura por takes alternativos no material de som
direto bruto.
Após a escolha dos takes, é necessário limpar o som direto; quer dizer, eliminar
os ruídos, sejam eles ruídos de fundo ou sons pontuais, que não são relacionados com a
narrativa. Esses ruídos podem ser sons de buzina, passarinhos, frequências resultantes de
sinal elétrico ou qualquer som do set de filmagem provindo de outro movimento que não a
ação dos personagens. Além disso, também é necessário entender que os sons de foley, que
são sons diegéticos, também não podem ficar na mesma pista que os diálogos, pois precisam
estar separados para a hora da mixagem.
Depois desta organização inicial, o editor de diálogos deve criar transições entre um
take e outro, suavizando mudanças bruscas e fazendo com que um take, gradativamente,
se transforme em outro, para a criação de uma unidade sonora. A continuidade deve ser
criada em dois níveis, no nível da figura (da fala) e no nível do fundo (do ambiente). Se a
continuidade se estabelece apenas no nível do ambiente, a performance vocal fica seccionada
e os cortes são facilmente percebidos pelo espectador. Por outro lado, se a continuidade
acontece apenas no nível do diálogo, da mesma forma, os cortes são facilmente identificados
pelo espectador, pois o ambiente de fundo flutuante não cria uma base sólida para comportar
o diálogo.
Pensando em um passo a passo sistemático do processo de edição de diálogos, as
etapas fundamentais para a realização de uma edição básica são apenas estas: após ter
escolhido os takes e realizado a limpeza e organização dos mesmos, é necessário pensar em
formas de estabelecer a continuidade. A continuidade se torna então o principal trabalho
do editor. Esta continuidade é alcançada de forma mais rápida e eficiente se a técnica de
edição que chamamos de A-B for utilizada, sempre com o objetivo de preencher todos os

2
Existe a necessidade de eliminar sons diegéticos das pistas de diálogos pois esses não podem ser
incluídos na mixagem, para que a M&E (music and effects), ou banda internacional possa ser realizada.
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espaços vazios criando transições suaves. A seguir, vamos salientar as etapas deste processo
de criação da continuidade.
Em um primeiro momento é importante pensar nos preenchimentos3 de ambiente de
fundo em um mesmo take. No exemplo abaixo, existe um buraco vazio no arquivo denominado
32B/7. Esse buraco pode ter sido gerado por vários motivos, como por exemplo, a retirada
de um pedaço que continha um ruído de passarinho. É importante realizar o preenchimento
desse espaço de ausência de som com um ambiente que seja similar ao ambiente de fundo do
arquivo 32B/7, para que a continuidade se estabeleça. Uma estratégia é procurar um pedaço
de ambiente semelhante, inseri-lo no momento de ausência de som e colocar crossfades
para suavizar as transições e criar um arquivo contínuo, conforme figuras abaixo:
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Fonte: (PURCELL, 2007, p. 135)

Fonte: (PURCELL, 2007, p. 136)

Em um segundo momento, é importante pensar nas transições entre os takes
diferentes. Nestes caso, é provável que seja necessário aumentar o tempo de transição
3

Esse preenchimento muitas vezes é chamado de fill, termo utilizado na bibliografia estadunidense.
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porque os ambientes dos takes diferentes raramente são compatíveis. Nos exemplos abaixo
podemos perceber duas possibilidades de criação de continuidade por transição. A primeira
utiliza um pedaço de ambiente do mesmo take para aumentar a duração dos mesmo e
realizar uma transição mais suave:

Fonte: (PURCELL, 2007, p. 146)

A segunda, utiliza vários pequenos pedaços de ambiente, também com o objetivo de
aumentar a duração dos takes, mas neste segundo exemplo não é possível utilizar fade in
e fade out e a transição suave precisa ser feita através de automação de volume. Observe a
figura:

Fonte: (PURCELL, 2007, p. 147)

Este último exemplo também serve para explicar o que é a técnica A-B de edição. Para
facilitar a realização das transições suaves os takes sempre devem ser posicionados de forma alternada
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na linha do tempo da edição. Quando eles são intercalados existe um espaço maior de manipulação e
maior possibilidade de postergar ou antecipar ambientes para suavizar passagens. Isso não acontece
quando eles são posicionados um após o outro na mesma pista. Quando eles estão na mesma pista as
transições se resumem aos crossfades e na grande maioria dos casos, os crossfades não são suficientes
para resolver os problemas de transição. Segue abaixo figura que exemplifica a diferença entre
takes intercalados e takes emparelhados de forma consecutiva na mesma pista:

Fonte: Material próprio

Fonte: Material próprio
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tarefa principal do editor de diálogos é modelar a performance vocal a partir
dos parâmetros formadores do som, aplicando o conhecimento prosódico para cuidar de
cada palavra falada com o objetivo de criar uma linha vocal contínua e consistente, que
seja apropriada para o personagem, para assim, eliminar a fragmentação. Este objetivo só é
alcançado quando as técnicas de criação de continuidade, que suavizam as transições entre
os takes são conhecidas e praticadas. Neste texto, tratamos principalmente dessas questões
basais de criação de continuidade, através de técnicas básicas de linearização.
Após conhecer e compreender o material necessário para realizar a edição de
diálogos, é importante identificar se os takes recebidos são adequados para o sound design,
retirar possíveis ruídos que distorcem a diegese e criar a continuidade necessária entre esses
takes para que o som direto possa ser apreciado como uma composição sonora íntegra e
unificada.
Nesse momento é importante criar uma continuidade sonora e verbal para as
performances vocais dos personagens e, ao mesmo tempo, criar uma continuidade para o
ambiente de fundo no qual essas vozes estão inseridas, para que as mudanças de cena, de
plano e de ângulo da câmera sejam inaudíveis para o espectador. A utilização da técnica A-B
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de edição (que intercala os takes em pistas separadas) e a criação de transições suaves são
fundamentais para a criação da unidade.
Esperamos que esse texto sirva como referência para editores de diálogo iniciantes
que pretendem compreender as técnicas básicas de edição para posteriormente desenvolver
as técnicas avançadas de edição de voz e modelagem de performance vocal.
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