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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Apresentação do livro “Cinema e história: entre práticas e 
representações” 

 
Lunielle de Brito Santos Bueno 

Rosa Amélia Barbosa 
 

Em tempos tão desafiadores, lidar com a construção de conhecimentos a 

partir do cinema, é por si só um ato de resistência. E foi dentro desse contexto 

que o Simpósio Temático Cinema e História abriu brechas para discussões 

potentes, inquietantes e cheias de uma rica historiografia.  

Após superar a carga negativa do cinema implementada por pensadores 

e intelectuais do século XX, não podemos deixar de lembrar do grande expoente 

no campo historiográfico que abre portas para um retorno à fonte, Marc Ferro. O 

historiador marca a historiografia que advém do cinema. Membro da terceira 

geração da Escola dos Annales, iniciou um importante debate acerca das 

relações entre história e cinema. No artigo O filme, uma contra-análise da 

sociedade?, Ferro aponta o impacto que o cinema teve nas sociedades e quais 

suas importâncias nos contextos sociais. Em outras palavras, qualquer filme 

possui e transmite uma mensagem. Esta, por sua vez, é a forma de comunicação 

de um discurso dos produtores de uma época, de um contexto para com os mais 

distintos públicos. Essa relação entre espectadores, produção e mensagem, é 

chamada de significação do filme. Elemento que muito importa para os trabalhos 

compartilhados aqui. 

Tendo como base a importância e o crescimento dos debates da História 

e de áreas como Sociologia, Filosofia, Arte, Pedagogia que envolvem o cinema, 

percebemos que, para além de ser um objeto e fonte de estudos a partir de sua 

produção, linguagem, estética e possíveis intencionalidade da/do artista, o 

cinema toca e dialoga com um imaginário coletivo das sociedades. Seu potencial 

está na forma imagética que apresenta os sonhos, as tradições e as 

continuidades e rupturas ao público em geral. Ou seja, as produções 

cinematográficas constituem imaginários, pois o visual é uma dimensão 

importante da vida social e dos processos sociais, sendo a produção fílmica, 

fruto de seu tempo.  
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Para além da circulação e possíveis recepções dos filmes, estudiosos e 

estudiosas têm se dedicado, cada vez mais, a compreender que devemos 

reconhecer os filmes como uma criação humana que abrange múltiplos olhares 

acerca do mundo. Marcos Napolitano, historiador brasileiro que dá ênfase às 

fontes audiovisuais, salienta a importância estética do cinema. 

 

o cinema, ou o audiovisual de ficção, ocupa um estatuto intermediário 
entre as duas ilusões aludidas, a ‘objetivista’ e a ‘subjetivista’. Seu 
caráter ficcional e sua linguagem explicitamente artística, por um lado, 
lhe conferem uma identidade de documento estético, portanto, à 
primeira vista, subjetivo. Sua natureza técnica, sua capacidade de 
registrar e, hoje em dia, de criar realidades objetivas, encenadas num 
outro tempo e espaço, remetem, por outro lado, a certo fetiche da 
objetividade e realismo, reiterado no pacto que os espectadores 
efetuam quando entram numa sala de cinema ou ligam um aparelho 
de televisão. A força das imagens, mesmo quando puramente 
ficcionais, tem a capacidade de criar uma “realidade” em si mesma, 
ainda que limitada ao mundo da ficção, da fábula encenada e filmada. 
(NAPOLITANO, 2008, p. 236-237)  

  

Foi de nosso intento neste Simpósio Temático, bem como na organização 

deste livro, elencar as múltiplas possibilidades apresentadas pelos meios 

audiovisuais de forma relacional com a historiografia. O olhar, o olhante e o 

olhado são dimensões que perpassam as pesquisas sob o domínio ou em 

diálogo com os estudos culturais. Nessas, as emoções humanas estão cada vez 

mais colocadas em perspectiva e, entender como tal dimensão auxilia na 

compreensão das relações sociais e das transformações culturais é uma tarefa 

significativa para as humanidades. 

O cinema que nos olha e é olhado por nós, como campo de disputas de 

memórias, representações e discursos, nos convida a olhar um mundo 

projetado, apresentado à tela, que mobiliza nossos imaginários e nossas 

próprias representações mentais sobre personagens, acontecimentos, lugares, 

valores. Por conseguinte, os trabalhos discutem: as relações entre história e 

cinema a partir de análises cinematográficas e sócio-históricas da fonte; 

discussões acerca de imaginário; imaginário social; práticas e representações 

sociais e antropologia cultural e social da imagem cinematográfica. 

Os textos abarcam o cinema como fonte ou objeto de pesquisa em suas 

múltiplas linguagens – comercial, alternativa, documental e/ou ficcional – com 

recortes mais abrangentes como a comparação de um corpus documental ou 
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com recortes temáticos que dialoguem com gênero e sexualidades, constituição 

e subjetivação dos sujeitos e utilização do cinema em sala de aula. 

Todos os trabalhos inspiram a necessidade de promover a apreciação 

consciente da imagem através da apreciação de filmes. Esta oportunidade de 

contemplação, de percepção do sensível, recheada de informação, constituinte 

de pensamentos, restaura os sentidos e mobiliza a sensação de que a vida não 

passa em um minuto. Neste contexto propomos a contemplação como um olhar 

que interpõe-se às contradições e interditos contemporâneos. O olhar deixa de 

ser atividade passiva e passa à ação ativa, investigativa. 

Eis uma oportunidade onde cada pesquisadora/pesquisador contribui com 

o seu conhecimento e ao mesmo tempo, faz pontes com o cinema, essa forma 

de arte que permite ser sobre tudo o que se desejar. O diferencial deste tipo de 

material, é primeiramente o fato de que ele inverte a forma tradicional de 

investigação fílmica, que geralmente parte da teoria, aqui, parte-se das imagens. 

Como proposto por Shohat e Stam (2006), propomos noções de leituras 

resistentes, exploramos as oportunidades criadas por uma pedagogia 

audiovisual antieurocêntrica e multicultural. 

Os vários olhares funcionam como diálogos cujos pensamentos 

convergem, mesmo vindo de diferentes autorias e contextos. Por tudo isso, 

convidamos você leitora/leitor, a apreciar os textos para usufruir da diversidade 

de ideias, descobertas e perspectivas. Vamos nessa?  

 

Referências 
 
NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PISKY, Carla (Org.). 
Fontes Históricas. 2. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2008. 
 

  



9 
 

A ausência de cor como estética visual no curta Vincent (1982) 
 
 

     Victória de Freitas Arruda1 
 

Introdução 

 

 O cinema proporciona a capacidade de agregar percepções do mundo e 

criar novas realidades a partir de diversos âmbitos. Uma produção fílmica pode 

ser desenvolvida e analisada conforme alguns aspectos sejam eles culturais, 

históricos, artísticos, sociais e até pessoais (SANTOS, 2011; MASCARELLO, 

2006). Em vista disso, a composição visual de uma produção cinematográfica 

também pode ser uma parte essencial para narrativa, alguns elementos visuais, 

como a cor e sua ausência, podem ajudar em uma produção cinematográfica. 

Segundo Farina et al. (2006), as cores têm uma vibração determinada em nossos 

sentidos, capazes de produzir sensações e impressões importantes. E a 

ausência da cor? Também pode ter alguma influência em nossos sentidos 

durante uma produção cinematográfica? A ausência da cor e a produção 

cinematográfica animada são os objetos deste artigo, mais precisamente a 

ausência da cor na animação Vincent (Figura 1), desenvolvida em 1982, pelo 

diretor Tim Burton (1958) que trabalhou como animador nos estúdios Walt 

DisneyAnimation Studios2, local onde foi criada essa e muitas outras animações. 

 

 Figura 1 – Cena da animação Vincent (1982) 
 
 
 
 

 
 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (020 min) 
 

 

 
1 Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 
orientada pela Drª. Juçara de Souza Nassau, professora da Universidade Estadual de Montes 
Claros na área de fotografia. 
2 Estúdio de animação criado por Walt Disney nos Estados Unidos (1923). 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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Quem é Vincent? 

 A animação Vincent, feita com a técnica stop motion3, em preto e branco, 

criada por Tim Burton, conta uma história com ar tenebroso e cômico, 

simultaneamente, sobre os devaneios de um menino retraído e incomum, de sete 

anos, chamado Vincent Malloy. Vincent, o precoce leitor de Edgar Allan Poe4, 

que vive no seu próprio mundo, imaginando ser um de seus personagens 

favoritos do cinema de horror, Vincent Price5 (1911-1993).    

 E sob a narrativa de Vincent Price vê-se um garotinho angustiado 

tornando-se um estranho anunciador da morte (ROURE; SÁ, 2014), alterando 

sua fisionomia (Figuras 2 e 3) ao decorrer da história, entre uma criança e um 

adulto, um menino educado e um maníaco ou ainda um cientista maluco e um 

pintor, com suas expressões faciais exageradas, olhos esbugalhados e cabelos 

bagunçados, que acabam por revelar uma dupla personalidade do personagem. 

 A partir da perspectiva do horror vivido por Vincent, percebe-se na 

animação que o cinegrafista Tim Burton busca uma melancolia profunda e de 

desespero (Figura 4) por parte do personagem principal, Vincent.  

 

Figura 2 - Cena da animação Vincent (1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (047 min) 

 
 
 
 

 
3 Técnica de animação que usa fotografias sequenciais em alta velocidade para dar a ilusão de 
movimento de bonecos ou fantoches.  
4 Autor e poeta, 1809 -1849, Boston (Estados Unidos). 
5 Ator norte-americano de filme de horror. 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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Figura 3 – Cena da animação Vincent (1982) 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (054 min) 

 

Figura 4 – Cena da animação Vincent (1982) 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (1:30 min) 

 

 É notório que tais informações diante dos elementos visuais e ausência 

da cor, mostram ser uma ferramenta poderosa na construção da narrativa. Além 

disso, encontra-se em Vincent abundantes referências que se tornaram 

posteriormente símbolos dos filmes do diretor Burton, como veremos mais 

adiante. 

 

O processo da catarse 

 Vivências da vida de Burton também podem ter influência em suas 

composições visuais. O diretor viveu em um subúrbio na Califórnia, diante disso 

é possível concluir que esse pode ser outro aspecto influenciável em suas obras, 

já que ele costuma usar o subúrbio como ambiente propício para tal 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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conservadorismo, sendo advindas das cidades pequenas, como presente em A 

fantástica fábrica de chocolate6 (Charlie and the chocolate factory, 2005).

 Ademais, julgamentos e preconceitos com o estranho no convívio social 

e a normalidade são sempre retratados nas obras de Burton, possivelmente 

considerando algumas questões que ele possa ter passado em sua infância 

(WOOD, 2015). A animação Vincent e outras produções do cineasta Tim Burton 

podem evidenciar declarações dos seus pensamentos e experiências do 

passado, além de trazer relações sobre as cores e a sua ausência que será 

salientado durante o presente estudo.      O 

pequeno Tim Burton, em sua infância vira amigo do horror (WOOD, 2015) e em 

vista disso, nota-se como pode ter sido o processo de formação da sua estética. 

Consoante Wood (2015, p.08), Burton relata que cresceu vendo filmes como The 

Brain that Wouldn’t Die7 (1962) e pode-se dizer que coisas que são consideradas 

horríveis por alguns, nunca foram vistas de forma repulsiva ou negativa pelo 

animador, pelo contrário, eram catárticas. O cinema consegue sensibilizar o ser 

humano e chegar a seu inconsciente, consistindo em ser uma relação da sétima 

arte com a psicanálise.  Vincent consegue provocar emoções e levar 

reflexões sobre a vida ao espectador com poder catalisador, pois segundo Morin 

(2008, p. 151, apud SANTOS, 2011, p. 29) “na medida em que identificamos as 

imagens da tela com a realidade, pomos nossas projeções-identificações 

referente realidade em movimento”. 

  

Horror e sentimento por trás da ausência da cor 

 A criação de uma nova realidade ou mundo dos sonhos depende da 

imaginação. Imaginar nasce do interesse do entusiasmo de um indivíduo pelas 

possibilidades maiores de certas matérias ou certas realidades (OSTROWER, 

1987, p. 39), considerando as produções do animador Burton e sua trajetória na 

infância, discutida anteriormente, é visível que desde criança ele era curioso e 

criativo e por isso pode possuir facilidade para construir novos mundos de 

fantasia, visto que o seu entusiasmo pelo terror e o estranho não eram ruins para 

o pequeno Tim Burton.  

 

 
6 Filme de fantasia, dirigido por Tim Burton, 2005. 
7 Filme de terror e ficção científica, dirigido por Joseph Green, 1962. 
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Dessa maneira, o cinema foi um mar de possibilidades da imaginação 

criativa de Tim Burton, com probabilidades de gerar sensações no indivíduo que 

vê, devido ao conjunto estético incorporado e às perspectivas de criações de 

significados por trás das imagens em movimentos (AUMONT, 2002). A ajuda de 

alguns aliados estéticos – especificamente, nesse estudo, a cor e a sua ausência 

– contribuem para passar ao espectador emoções coerentes com a narrativa e 

que funcionam a partir da nossa percepção sensível.  

Nesse cenário, na reunião da filmografia de Tim Burton, observam-se 

alguns elementos escuros, com contraste de luz e sombra, que podem estar 

inteiramente ligados ao movimento expressionista, principalmente a animação 

Vincent. Estes elementos ajudam as obras de Tim a se tonarem uma enorme 

galeria de seres estranhos incompreendidos, reforçando a temática de solidão, 

conflitos humanos e medo de forma sombria e horripilante.   

 

Sensações e simbologia: a ausência das cores no cinema  

 Existem várias contribuições da cor e/ou de sua ausência em nosso 

estado psicológico. De tal forma que provocam influências em nossas vidas com 

estímulos únicos. Para cada cor e ausência da cor, existe um significado, uma 

sensação ou emoção para se expressar. Dessa maneira, a cor e, também, a sua 

ausência oferecem diversas possibilidades de como liberar a imaginação criativa 

do homem. Ela age não só sobre quem fruirá da imagem, em movimento ou não, 

mas, também, sobre quem a constrói (FARINA et al., 2006), podendo levar a 

pessoa envolta com a imagem a um processo de catarse. Para quem vê, a 

ausência da cor pode exercer a função de provocar uma emoção e de construir 

uma linguagem própria cheia de significados a partir da comunicação visual. 

Dado que há uma variedade de significados da cor e sua ausência, que perpassa 

ao longo dos tempos, dos hábitos culturais e sociais que os criam e fixam-se 

atitudes psicológicas que orientam inconscientemente inclinações individuais 

(FARINA, 2006; PEDROSA, 2009; GUIMARÃES, 2001). Sendo assim, a 

simbologia do preto e branco dependerá então do armazenamento e 

transmissão do seu conteúdo que está intimamente ligada ao nível de 

desenvolvimento social e cultural das sociedades.       
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No entanto, pode haver variação de repertório das cores e sua ausência 

com os que participam do processo da comunicação visual (GUIMARÃES, 

2001), assim como foram diversas vezes para Tim Burton em suas inversões 

das cores. Em todas as épocas, as sociedades organizadas tiveram seus 

códigos ou certos elementos de uma simbologia das cores, atribuindo-lhes 

frequentemente ao caráter mágico (PEDROSA, 2009). 

 

Preto-e-branco: simbologia da cor ou da sua ausência?  

 Como abordado o preto-e-branco são considerados a ausência da cor, 

todavia o que isso quer dizer? Nós conseguimos ver o preto e o branco, 

atribuímos uma simbologia a ambas, por qual motivo não são cores? Essas são 

perguntas simples e complexas em simultâneo.     

 Acontece que o preto é uma privação da luz, isso quer dizer que não há 

absorção dos raios luminosos incidentes sobre o preto, sendo assim, o preto não 

é uma cor (PEDROSA, 2009). Da mesma forma o branco, mas ao contrário do 

preto, é a soma de todas as luzes do espectro solar, é a síntese aditiva das luzes 

coloridas, melhor dizendo, ela absorve todas as cores que são incididas nela, 

sendo assim, o branco não é uma cor por “aceitar” todas as cores luminosas 

(HELLER, 2012; PEDROSA, 2009).  

Logo, já se pode relacionar a ausência das cores com as mais diversas 

simbologias criadas pelas sociedades em seus tempos. O preto está ligado com 

a escuridão e as sombras, ao mesmo tempo, em que o branco se relaciona com 

feminino e inocência, simboliza a luz (FARINA et al., 2006; HELLER, 2012).  

Pela simbologia ocidental, o preto está vinculado com a morte, e o branco 

simboliza a vida (GUIMARÃES, 2001; HELLER, 2012). Se para os ocidentais o 

branco é vida e o bem, para os orientais é a morte, o fim, o nada (HELLER, 

2012). Entretanto, é comum o preto estar inteiramente ligado com as trevas, ao 

desconhecido e representações demoníacas que, segundo as afirmações de 

Guimarães (2001), são muito mais tenebrosas quando desenvolvidas pela 

escuridão, e permite diversas vezes uma associação do preto como um símbolo 

negativo.   
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Assim, o preto está relacionado com o poder, mas também com a 

violência. Ele “faz a diferença entre o bem e o mal, porque ele faz também a 

diferença entre o dia e a noite” (HELLER, 2012, p. 238). Em suma, o preto e 

branco se completam, auto contrastam-se e juntos conseguem culminar a 

expressividade e angústia paralelamente.   

 
Cinema Expressionista  

 O Movimento Expressionista surgiu pela reunião de situações recorrentes 

na Alemanha no final do século XIX e início do século XX, pós Primeira Guerra 

Mundial e durante a República de Weimar (MASCARELLO, 2006). Desse jeito, 

é nítido que o movimento expressionista se manifestou em um período 

conturbado e de muitas questões atípicas da sociedade e da política, portanto, 

um ambiente propício para surgimento dos monstros dentro da cinematografia.  

O cinema Expressionista é reforçado pelo cenário estilizado com traços 

diagonais e deformações com alto contraste de luz e sombra. A iluminação é um 

recurso expressivo de grande poder e, também, modela os traços fisionômicos 

a partir de focos baixos ou laterais (MASCARELLO, 2006), que acentua seres 

estranhos, como monstros.  

    

Vincent: uma revelação 

O cinema é um lugar efêmero, mágico e nos permite ter uma breve 

experiência das coisas que não fazem parte ou estão na nossa realidade, visto 

que há como construir diversos efeitos estranhos e multiplicá-lo e ir muito além 

do que seriam possíveis no real (MASCARELLO, 2006), por isso, os filmes de 

terror e com seres bizarros podem ser vistos como um espetáculo vibrante de 

sensualidade.         

Dessa forma, as produções cinematográficas possibilitam aflorar a nossa 

imaginação, permite comtemplar coisas que não são recorrentes no cotidiano, 

como, por exemplo, o ambiente de pós-morte, sombrio e macabro que 

encontramos em Vincent.        

Em companhia com a atmosfera dos contos de fadas invertidos, criado 

nos filmes do Tim Burton, o expressionismo se fixou como uma linguagem visual, 

construindo então uma sociedade de seres inusitados e incomuns em suas 

produções fílmicas. Nesse sentido, a animação Vincent, cercado pelo cinema 
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expressionista e monstruosidades, tenta traduzir visualmente conflitos 

emocionais que estão dentro de nós ou ao redor.      

O personagem principal, Vincent, muda as suas características que já 

eram grosseiras para outras ainda mais grotescas8. O psicológico conturbado e 

o ambiente de angústia e medo são acentuados com aspectos do cinema 

expressionista juntamente com a ausência das cores. Vincent traz toda trama 

por elementos visuais que acompanham a narrativa de modo coerente. 

       

Quando surgem os monstros? 

 É notório que Vincent Maloy tem certo fascínio pelo horror. O seu fascínio 

torna-se uma curiosidade ao ponto de querer se transformar em um personagem 

com características monstruosas e pensamentos estranhos (Figura 5), que estão 

diretamente ligadas com o que pode ser considerado um ser monstruoso. Porém, 

que ser monstruoso seria esse? Como um monstro surge?  

 

 

Figura 5 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (2:05 min) 

 

 
8 O conceito de grotesco surge entre os séculos XV e XVI. “O grotesco firma-se como um estilo 
pleno de fantasia e bizarrice que frequentemente evoca o sonho e a loucura” (MINOIS, 2003, 
apud ROBLE; ARAÚJO, 2016, p. 150). “As obras de cunho grotesco que se ocupam da 
exposição e representação das fealdades físicas e morais do mundo são tomadas como meros 
fracassos” (ROBLE; ARAÚJO, 2016), ou seja, o feio é representado a partir dos defeitos de uma 
norma padrão estabilidade pela sociedade. 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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 Seguindo essas indagações, ao analisar a construção de um monstro é 

importante considerar alguns fatores influenciáveis, como o período histórico e a 

cultura, visto que, “cada cultura cria seus monstros. E cada monstro só pode 

nascer, crescer e gerar descendentes dentro de uma cultura que o alimente e 

sustente, seja com carinho e glória, seja com ódio e medo" (LEITE JÚNIOR, 

2007, p. 01).       

Dessa maneira, o monstro pode se apresentar em épocas de crise, seja 

cultural, religiosa ou politicamente. Conforme indicado anteriormente, tem-se 

como alusão a Alemanha, com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial 

e a República de Weimar (MASCARELLO, 2006). Períodos estes conturbados e 

favoráveis para construção de monstros sejam eles psicológicos ou não. Sendo 

assim, não é sem fundamento que o surgimento do cinema expressionista foi 

justamente nesse período e se desenvolveu ao redor da construção dos 

aspectos e características perturbadoras. 

 

Construção dos monstros  

 O monstro pode ser aquilo que o homem é ou vem a ser e “está 

continuamente ligado às práticas proibidas” (GIL et al., 2000, p. 48), e, o proibido 

está ligado com a ética social que regem as normas a serem seguidas pela 

sociedade para melhor convivência. No entanto, estas regras sociais que propõe 

uma sociedade “melhor”, às vezes, gera o sentimento de confinamento, que 

pode fazer manifestar a sede da libertação dos princípios propostos por uma 

sociedade. Dessa maneira, estabelece-se a relação da monstruosidade e o 

proibido com outra perspectiva mais cativante, consequentemente, surge o 

desejo de poder.         

 Nessa perspectiva Gil et al. (2000, p.48) ressalta que “as mesmas 

criaturas que aterrorizam e interditam podem evocar fortes fantasias escapistas”. 

Isto é, a liberdade e a falta de medo que o monstro pode vir a ter geram um 

fascínio e ganância. Portanto, o monstro pode ser designado como uma 

maravilha que provoca certa curiosidade.  

 A configuração e associação do maligno com o monstro é constituído a 

partir da Idade Média, com a dominação da ideologia cristã na Europa, o monstro 

passa a ser entendido como demônio (LEITE JÚNIOR, 2007). Por consequência, 

a identificação do monstro designa-se por sua estrutura corpórea, e não por sua 
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índole ou personalidade.  Logo, as pessoas com corpos que não se enquadram 

no padrão social, com especificidades “incomuns”, passam a fazer parte do ser 

monstro. O monstro é um ser fantástico e grotesco, com um encanto singular, 

que pode gerar um fascínio e temor, simultaneamente.  

Dessa maneira, as características físicas de Vincent são nítidas, caricatas 

e bizarras, e conforme os seus pensamentos mudam ocorre a transformação do 

seu psicológico, tornando-se o anunciador da morte, Vincent Price. “A 

concepção de monstro teve obrigatoriamente de migrar, no século XIX, do corpo 

para a mente” (LEITE JÚNIOR, 2007, p. 2). Consequentemente, o grotesco e o 

ser monstruoso passam a vir da mente, das mais variedades estranhezas 

psíquicas, como em Vincent, que fica explícito a confusão psíquica do 

personagem.   

 A partir desse momento, o monstro também é intitulado como doente 

mental, o degenerado ou anormal da psique humana. São eles os psicopatas, 

os masoquistas e os maníacos, mas não só eles, os medos, ansiedades e a 

solidão que perturbam a nossa mente fazem parte do ser monstro. 

 
os monstros podem estar escondidos em nossas mentes, porém eles 
sempre retornaram. E quando eles regressam, eles trazem não apenas 
um conhecimento mais pleno de nosso lugar na história e na história 
do conhecimento de nosso lugar, mas eles carregam um 
autoconhecimento, um conhecimento humano – e um discurso ainda 
mais sagrado na medida em que ele surge de fora. (GIL et al, 2000, p. 
55). 

 

 Sendo assim, o temor, o horror e o ódio construído acerca do ser monstro, 

está dentro de nós, assim como percebemos na animação Vincent (Figura 6), 

toda a sua monstruosidade, horror e temor estava em sua mente. 
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Figura 6 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (5:11 min) 

 

 Presencia-se durante a animação o desenvolvimento psicológico do 

personagem Vincent, ao ponto de ele não conseguir distinguir a sua realidade 

da fantasia. Nesse momento percebem-se os devaneios e solidão presentes na 

animação que são característica do cinema expressionista, como nos filmes 

Nosferatu9 (1922) e The cabinet of Dr° Calagari10(O gabinete do Dr° Caligari, 

1920).  

 

Sensações transmitidas pela construção do personagem Vincent  

 Vincent cria uma dualidade psicológica que o faz acreditar em 

acontecimentos terríveis criados pela sua mente, como a cena em que vê a 

fotografia de sua amada esposa (Figura 7) em seu quarto ou quando Vincent 

imaginando matar sua tia (Figura 8). Cenas como essas passam uma sensação 

de estranheza, confusão e medo para o receptor por meio dos aspectos visuais.  

                     

 

 

 

 

 

 
9 Filme de terror, cinema expressionista, dirigido por F.W. Murnau, 1922. 
10 Filme de terror, cinema expressionista, dirigido por Robert Wiene, 1920. 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc


20 
 

Figura 7 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (3:23 min) 

 

Figura 8 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc  (1:57 min) 

 

Mais ao fim da trama, Vincent chega ao seu esgotamento psicológico 

(Figura 9) quando não consegue mais dividir os dois mundos e é consumido por 

seus pensamentos macabros, acreditando fielmente ser o Vincent Price e estar 

dentro de um conto de terror, solitário e que ninguém o entende. Percebe-se 

então que o preto-e-branco em Vincent, juntamente com o contraste de luz e 

sombra tem grande contribuição para que as histórias sejam transmitidas ao 

espectador de forma coerente com a narrativa, sendo visível toda a sua angústia, 

temor e tristeza profunda de não conseguir sair daquele ambiente.  

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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Figura 9 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (5:28 min) 

  

Ademais, a deformação expressionista inserida na animação Vincent 

ajuda a conduzir uma indeterminação do belo e do horrível, como uma beleza 

demoníaca. O estilo do cinema expressionista busca a fisionomia de um mundo 

tortuoso (MASCARELLO, 2006), que em junção com a transformação física e 

psicológica do personagem, permite uma construção da monstruosidade no 

personagem Vincent.  

Dessa maneira, o receptor é levado à sensação de medo, com a 

capacidade de influenciar suas atividades psíquicas, já que por muito tempo o 

preto foi associado com a morte, as trevas, o desconhecido e o que provoca 

estranheza (GUIMARÃES, 2001), e em Vincent não são diferentes, a ausência 

da cor acentua as suas características demoníacas. 

 Verifica-se ainda na animação Vincent o contraste de luz e sombra, que 

traz para as cenas a angústia, deixando visível o grotesco do personagem 

(Figura 10). É notório um ar tenebroso e singular, originando sentimentos da 

inquietação e desconforto que vão sendo explorados com o alto contraste de luz 

e sombra e ausência da cor, contribuindo para dar vida ao ambiente sombrio e 

à diabólica atmosfera de pós-morte. 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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Figura 10 – Cena da animação Vincent (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc (2:15 min) 

 

 Por fim, a o contraste de luz e sombra, e a ausência das cores em Vincent 

podem construir uma experiência traumática e fascinante a ser vivenciada pelo 

espectador, dando materialidade aos sentimentos de angústia, medo e horror 

em produções fílmicas (ROURE; SÁ, 2014), que pode possibilitar o processo de 

catarse, o alívio das angústias e o equilíbrio pessoal.  

 

Considerações finais 

 Apreende-se durante o presente texto que a ausência da cor tem grande 

preponderância na composição visual da animação Vincent. Visto que, passa 

sensações congruentes para o receptor de acordo com a narrativa. Desse jeito, 

o preto-e-branco tem a possibilidade de transmitir detalhes do enredo e não 

perde a sua eficiência dentro da narrativa fílmica, pois ajuda a conduzir a 

narrativa dos filmes, inclusive na animação Vincent.      

Em muitas cenas constata-se, com a ausência da cor juntamente com o 

contraste de luz e sombra, criando uma acentuação na trama, deixando aparente 

o egocentrismo, angústia, melancolia, desespero e a construção do monstro.   

Relacionar a construção do personagem Vincent com o monstro se deu 

por muitos aspectos, como foi visto ao decorrer desta pesquisa. A fisionomia, 

aspectos do cinema expressionista, sua imaginação macabra, suas angústias e 

medos, e principalmente a ausência da cor contribuíram para passar 

https://www.youtube.com/watch?v=pywaSyy00Rc
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sentimentos tenebrosos e estranhos do ambiente de pós-morte criado na 

animação Vincent.    

A composição visual também auxilia em grande parte na construção do 

Vincent como monstro. Em algumas cenas há ângulos de perto e que focam a 

fisionomia de Vincent, que nos remete a essa monstruosidade, advinda não só 

dos aspectos físicos e do psicológico de Vincent como também a ausência da 

cor.      

O excesso de escuridão e o contraste de luz e sombra contribuem na 

construção das representações “demoníacas” para parecerem mais tenebrosas 

quando desenvolvidas pela escuridão, como vimos em Vincent. Sendo assim, 

podemos considerar aspectos do Expressionismo e o desenvolvimento 

psicológico dos personagens conturbado que acaba por “fabricar” os monstros 

em sua estética e personalidade.  Todavia, ao decorrer da animação 

compreende-se que Vincent não pode ser considerado um monstro, mas cria-se 

uma ambientação propícia a essa proposição devido a seus pensamentos, 

curiosidades e fanatismo por contos de horror ao ponto de querer vivenciar aquilo 

e não conseguir sair do personagem e pensamentos imaginados por ele. Em 

contra     partida, ainda temos os elementos visuais que intensificam a sua 

monstruosidade e estranheza, para justamente passar ao espectador tais 

sentimentos e sensações.    

Nessa perspectiva conclui-se que a ausência da cor tem tanta eficácia 

para a produção fílmica quanto às cores, cooperando para a confecção de uma 

narrativa concreta e passando para o espectador sensações e emoções que são 

parte da materialidade da animação. 
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A narrativa histórica de Fúria de Titãs (2010) pela perspectiva 

de Nietzsche e Deleuze 

 

 
Abner Alexandre Nogueira1 

 
 

Introdução 

 A fim de compreender como a linguagem cinematográfica constrói um 

sentido que pode ser apreendido pelos espectadores como histórico, esse 

capítulo busca analisar alguns sintagmas2 do filme Fúria de Titãs (dir. Louis 

Leterrier, 2010) e como os elementos cinematográficos conjugam tendências 

históricas (monumental, antiquaria e ético-crítica) que serão abordadas na 

sessão seguinte. Se tratando de um remake, é importante compreender o filme 

dentro das rupturas e continuidades de sua versão original, Fúria de Titãs (dir. 

Desmond Davis, 1981) e como o filme dialoga com sua historicidade adaptando 

a narrativa a um novo contexto. 

 A versão de 1981 foi dirigida por Desmond Davis e produzido por Ray 

Harryhausen, conhecido como o mestre do stop-motion que influenciou toda uma 

geração com diversos filmes entre os anos 40 e 703, encerrando sua carreira 

com Fúria de Titãs (1981). Apesar de permanências entre as versões, o remake 

de 2010 buscou construir sua própria narrativa, apelando para diversos efeitos 

especiais através do CGI (Computer-Generated Imagery). Uma dessas 

diferenças se encontra no personagem Bubo, uma coruja mecânica que auxilia 

na jornada em 1981 (Figura 2) e torna-se célebre no filme, que é descartada na 

versão de 2010, tendo uma curta aparição: “O que é isso?”, pergunta Perseu 

(Sam Worthington), “Deixe isso pra lá”, responde Solon (Liam Cunningham – 

 
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). Orientadora: Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi, docente do 
Departamento de História da UNESP, FCL - Câmpus de Assis e do Programa de Pós-Graduação 
em História da UNESP. 
2 Christian Metz (1972) ao desenvolver uma semiologia para estudar o audiovisual define o 
sintagma como um segmento fílmico que leva em consideração a imagem-movimento, portanto 
não considera quadros parados, a narrativa, quantidade de planos, a presença ou ausência de 
significado temporal e a continuidade ou descontinuidade espacial. Para entendimento comum 
seriam as cenas do filme. 
3 Da sua longa filmografia, destacam-se: Simbad e a princesa (1958), Monstro do Mar Revolto 
(1955), A Ilha Misteriosa (1961), Jasão e os Argonautas (1963), Mil Séculos Antes de Cristo 
(1966), A nova viagem de Sinbad (1974) e Simbad e o olho do tigre (1977).  
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soldado veterano), dando a entender que já foi sua época (Figura 1), sendo 

agora outro momento da cinematografia para reabordar a história original como 

uma nova história. 

 

Figura 1 – Perseu pega Bubo na versão de 2010. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 27:51. 

 

Figura 2 – Bubo na versão de 1981. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (1981), 99:47. 

 

 A cena, que dura poucos segundos com a pergunta-resposta, como 

consta acima, foi severamente criticada pelos fãs que esperavam uma 

homenagem maior ao personagem Bubo, demonstrando como o filme de 1981 

marcou uma geração. Compreende-se tal modificação a partir da 
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contextualização no momento de produção das películas, Fúria de Titãs (1981) 

foi lançada próxima da trilogia Star Wars (1977, 1980 e 1983) o que torna a 

coruja-mecânica uma influência dos robôs R2-D2 e C-3PO, inclusive com as 

características cômicas dessa dupla de robôs presentes na ópera espacial 

(SCAPPEROTTI, 1980). Já a versão de 2010, se encontra em outro momento 

da produção cinematográfica, do herói em longas cenas de luta-ação e por isso 

“deixe isso pra lá” é quase como “vamos ao que interessa, a jornada de batalhas 

e cenas repletas de efeitos CGI” ou “já foi a época desse estilo de personagem”. 

 É relevante ressaltar que esses elementos de distanciamento da versão 

original é uma forma de marcar uma nova leitura que adapta o enredo anterior, 

que serve de fonte produzindo um novo texto, adaptado. Adaptar, como 

defendido por Bortolotti e Hutcheon (2007), consiste em recontar uma 

determinada narrativa adaptada à nova realidade, ou seja, adaptada para o 

contexto histórico-cultural em que se produz e recebe tal narrativa. Portanto, 

apesar das influências serem importantes para a produção, a recepção e a 

análise da versão de 2010, não deve ser lida em termos de fidelidade ou 

qualificada como melhor ou pior, mas sim compreender que cada narrativa se 

conjuga com o momento em que foi produzida, com uma intertextualidade 

própria, ou seja, com uma rede de diálogos e referências, direcionada a um 

público específico e imbuída por um contexto próprio. Para os autores, uma obra 

é bem adaptada de acordo com o sucesso atingido pelo público, sendo bem-

sucedida, no caso dos filmes, de acordo com a bilheteria e a recepção 

perspectiva que combate a visão de sucesso de uma adaptação a partir de pares 

como fidelidade/infidelidade4. 

 Nesse sentido, apesar do filme ser receber pela crítica cinematográfica de 

forma negativa, nota-se que as críticas se reduzem a dois pontos principais, 

segundo Jancovich, 2014, de não respeitar o filme original de 1981 e pelo uso 

exagerado de CGI e precarização do 3D.  

 

 
4 Deve-se ressaltar que o sucesso não é apenas mensurável a partir de dados quantitativos de 
bilheteria, restringindo aos aspectos econômicos, mas também nas relações de recepção e 
produção de sentido com o público que o consome. No filme Fúria de Titãs (2010), nota-se que 
o alcance da produção e da influência nos jovens é grande gerando um imaginário acerca do 
mundo grego e da mitologia grega o que deve ser investigado em pesquisas futuras. 
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O filme, produzido pela Warner Bros. Pictures e pela Legendary Pictures 

com orçamento de US$125 milhões se insere na Indústria hollywoodiana com 

país de origem os Estados Unidos. Portanto, o filme pretendeu um alcance 

massivo em detrimento de uma qualidade em problematizar as representações 

acerca da mitologia grega ou do mundo antigo, o que pode ser observado pela 

ausência de especialistas da antiguidade ou da mitologia, assim como a 

ausência da utilização de uma fonte histórica. 

 O próprio diretor Louis Leterrier, na época envolvido com a direção de O 

Incrível Hulk (2008), defendeu em entrevistas que os heróis contemporâneos 

(como o próprio Hulk e outros heróis da Marvel) possuem raízes com os mitos 

gregos (RICHARDS, 2008 e WAYLAND, 2010), sendo os heróis agora de calça 

jeans e capa. Para além dos dizeres do diretor, nota-se semelhanças nas 

narrativas de filmes de super-heróis dos anos 2000 com o filme, assim como 

alguns temas apresentados em Fúria de titãs (2010) que são contemporâneos 

ao momento do filme e deslocados do universo mitológico clássico. Essa 

aproximação se distancia de narrativas historiográficas e aproxima-se com o 

público contemporâneo do filme transformado em um imaginário mitológico mais 

ancorado no presente que de fato no passado a partir, e não somente, de suas 

temáticas 

 Um desses temas está na crença/descrença nos deuses, observado na 

narrativa que se pauta no rei de Argos que com seu exército derruba estátuas 

de deuses e invade templos, declarando ser o fim da era dos deuses e início da 

era dos homens. Tal mote, impensável para uma narrativa mítica grega, envolve 

questões atuais sobre crença e descrença, assim como livre-arbítrio, sob uma 

perspectiva cristã e contemporânea contra um pretenso destino traçado pelos 

deuses. Perseu encarna uma figura heroica mais atual do que mitológica, 

contudo, os diversos elementos conjugados na linguagem fílmica promovem um 

sentido histórico o qual será analisado a seguir. 
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A construção do sentido histórico em Fúria de Titãs (2010) e a história 

monumental 

 Como abordado anteriormente, o filme Fúria de Titãs (2010) traz diversos 

elementos contemporâneos, mas ao ser ambientado no universo mítico e 

histórico dos gregos, permite uma leitura histórica ou a produção/recepção de 

conhecimentos históricos. Segundo o teórico Jörn Rüsen (2010) há uma 

carência natural humana por uma orientação do agir e do sofrer no tempo, em 

outras palavras, a buscar por uma consciência histórica. Para tanto, produz-se 

um determinado conhecimento histórico, definido pelo autor como:  

 
[A totalidade] das operações mentais com as quais os homens 
interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si 
mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida 
prática no tempo (2010, p. 57). 
 

 O filme como narrativa histórica produz um determinado conhecimento 

histórico recebido pelos espectadores de diferentes modos possíveis gerando 

uma consciência histórica. Nesse sentido, Robert Rosenstone (2012) defende 

que o cineasta pode ser historiador já que a história é uma tentativa de recontar, 

explicar e interpretar o passado, diferindo apenas no tipo de produção. Enquanto 

o historiador profissional, através de metodologias científicas e teorias, constrói 

determinados tipos de narrativas como artigos, dissertações, teses etc., o 

cineasta produz um outro tipo, a narrativa historiográfica fílmica. Cabe ressaltar 

que não é todo cineasta que seria um historiador, nem todo filme histórico que 

seria uma narrativa historiográfica, sendo a distinção, para Rosenstone (2012) 

na produção do filme estar em diálogo com as fontes históricas, com a 

historiografia e/ou com consultoria histórica. Dessa forma, alguns filmes de de 

temática histórica podem ser chamados de narrativas históricas fílmicas, mas 

não sendo narrativas historiográficas. Tais filmes criam representações sobre o 

passado de forma despreocupada gerando no expectador sentidos históricos 

que devem ser problematizadas. 

 Portanto, este capítulo objetiva analisar como o filme Fúria de Titãs (2010) 

conjuga seus elementos criando um sentido histórico caracterizado pelas 

tendências (ou história) monumental, antiquaria e ético-crítica segundo Gilles 

Deleuze (1985) a partir da sua leitura de Friedrich Nietzsche (1976), para em 

pesquisas futuras posicionar criticamente e frente à historiografia. 
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 A história Monumental é definida através de grandes personalidades ou 

acontecimentos que se tornam exemplos e modelos. São ações monumentais 

que devem ser repetidas ou evitadas pela posteridade, guiando indivíduos, 

comunidades e nações. Para Deleuze (1985) essa tendência favorece paralelos 

e analogias entre civilizações que estariam ligadas entre si por grandes 

momentos, comunicadas pelo ápice: dos gregos aos romanos, passando para o 

cristianismo e por fim as nações modernas. 

 A tendência monumental pode ser observada em Fúria de Titãs (2010) de 

modo geral ao longo de toda a narrativa: a cidade de Argos é apresentada com 

uma tomada externa que pode ser observada como é grandiosa se estendendo 

sobre a costa como observado na Figura 3. A cidade aparece com pouca 

luminosidade, podendo ver até uma névoa na parte mais alta, prenunciando a 

próxima sequência, o interior da cidade empobrecida pela guerra, cheia de 

mulheres, idosos e crianças famintos e sujos (Figura 4). 

 

Figura 3 – Tomada externa da cidade de Argos.  

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 13:03. 
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Figura 4 – Pobreza em Argos 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 14:07. 
 

 O monumental aqui pode ser percebido através de uma civilização, a 

cidade de Argos com grande extensão e poder, mas em crise com uma 

população faminta, sem atenção dos governantes. Após Perseu, capturado por 

soldados de Argos, passar pela cidade, eles chegam ao palácio, separado por 

grades e muros, lá um suntuoso banquete acontece, como se fosse uma outra 

realidade e ignorando o para além muros. 

 Ao observar a Figura 5, se percebe os vícios daqueles que governam 

Argos, ao se dizerem superiores aos deuses, inclusive combatê-los, a cidade 

sofre. Perseu ali é um estranho, um elemento que prenuncia a mudança 

vindoura, juntamente com a figura da princesa Andrômeda (Alexa Davalos). Com 

o estereótipo da boa princesa de valores morais e caridosa, ela tenta entregar 

um cálice com bebida para o cansado Perseu (Figura 6). Em outro momento, 

com roupas simples ela visita a cidade e distribuí pão para os famintos. 

 Essas figuras se tornam monumentos por seu valor exemplar ao final do 

filme: o rei perece junto com um líder fanático de uma seita religiosa, soterrados 

pelo monstro Kraken, enviado por Hades (Ralph Fiennes) e pelos deuses para 

punir àqueles que os desafiaram. A cidade é parcialmente destruída pela batalha 

entre Perseu e o Kraken, petrificado pela cabeça de Medusa e salvando 

Andrômeda, acorrentada como oferenda ao monstro. 

 

 
 
 
 



32 
 

Figura 5 – Palácio de Argos. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 14:40. 

Figura 6 – Andrômeda oferece bebida a Perseu. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 16:07. 
 

 Se a impiedade e os vícios são punidos com a morte, a caridosa 

Andrômeda será a nova governanta a dirigir a cidade no caminho correto, 

reconstruir Argos com a população e piedade aos deuses. Perseu, que em sua 

jornada só buscava vingança contra Hades que assassinara sua família, aceita 

a ajuda de Zeus (Liam Neeson), seu pai, entrando em equilíbrio com os deuses, 

se tornando protetor da humanidade contra a maldade, encarnada pela figura de 

Hades, deus do submundo. Ao herói cabe a recompensa do casamento com Io, 

personagem que o auxiliou em toda a sua jornada e morta por Calibos, 
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antagonista de Perseu. Zeus a ressuscita e entrega-a ao filho, encerrando a 

película. 

 Outros exemplos da história monumental poderiam ser abordados, mas 

cabe ressaltar a importância dessa tendência para o filme histórico: comunicar 

exemplos do passado para o hoje, para o espectador. Uma grande civilização, 

uma grande personagem deve ser imitada para alcançar bons resultados e 

aprender com seus erros para evitar fins nefastos. 

 

A ambientação do passado clássico pela história antiquária 

 A história Antiquária consiste em conservar e venerar o passado em todos 

os seus vestígios e objetos, preocupada em guardar todos os detalhes possíveis, 

o antiquário não estabelece uma proporção entre eles, ou seja, a importância 

daquele objeto em relação a seu contexto. Não importa se determinada ânfora 

era utilizada com um fim específico e, portanto, pouco usada ou acessível, é 

preciso ter uma profusão de objetos. No filme isso pode ser observado no 

vestuário, adornos, máquinas, armas, instrumentos, objetos na cidade, palácio, 

barcos etc.  

 Essa profusão pode ser observada na Figura 7 quando Spyros (Pete 

Postlethwaite), pai adotivo de Perseu, o resgata, ainda bebê, em uma urna 

jogada ao mar. Na figura percebemos uma grande quantidade de objetos, alguns 

desses objetos sem aparente uso, função ou razão para estarem em um barco 

de pesca. Dessa forma, o antiquário serve para além da ambientação, mas para 

reforçar a ideia de um outro tempo e de uma outra realidade. 

 Outro elemento do antiquário presente no filme está na confusão temporal 

e cultural. Não há uma preocupação em datar um tempo/espaço, por exemplo, 

a região de Argos, na península do Peloponeso, na Grécia. Argos construída 

através de fotografias digitais de diversos edifícios da Índia, Marrocos e Europa 

em um local das Ilhas Canárias (DESOWITZ, 2010).  

 Ao observar as vestimentas militares, conforme Figura 8, percebe-se 

elementos romanos, enquanto na Figura 9 a presença de escudos gregos ou 

helênicos. Já Figura 10, os deuses possuem armaduras completas e reluzentes 

inspiradas no período medieval (Figura 10). Poder-se-ia alegar que essa mistura 

de elementos é aceitável por retratar um mundo mítico e não histórico, contudo, 
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ao retratar o mundo mítico dos gregos antigos a analogia com o mundo histórico 

ou da crença dos deuses é facilmente gerada, construindo um conhecimento 

histórico com elementos híbridos e deslocados. 

 

Figura 7 – Barco de pesca de Spyros 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 02:59. 

Figura 8 – Vestimenta militar dos soldados de Argos com elementos romanos. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 24:35. 
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Figura 9 – Soldados na cidade de Argos com escudos helênicos. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 24:35. 

 

Figura 10 – Armadura de Poseidon (Danny Huston) com elementos medievos. 

Fonte: print screen do filme Fúria de Titãs (2010), 11:15. 

 

 Conclui-se que a história antiquaria no filme além de criar uma 

ambientação no mundo mítico, com referências ao mundo antigo e até medievais 

ao representar os deuses, conecta o espectador com um imaginário sobre o 

mundo antigo proporcionado por diversos outros filmes: a representação do 

mundo romano é muito recorrente e de fácil acesso tanto para produtores quanto 

espectadores. Transmitir a mensagem de um mundo mítico, antigo, cheio de 

referências contemporâneas é reforçado pelo uso indistinto de objetos antigos, 

concordando com a afirmação de Deleuze que o antiquário duplica o 

monumental. Por fim analisa-se a última tendência histórica, a crítica ou ética. 
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A tendência crítica ou ética: o fio condutor da história 

 A história crítica, como chamada por Nietzsche (1976) ou ética conforme 

Deleuze (1985), serve para mediar os extremos das tendências anteriores, 

atribuindo a devida proporção a cada elemento em uma dialética do que deve 

ser lembrado e o que deve ser esquecido, em relação àquilo que é interessante 

para a vida. A tendência ético-crítica, como vai ser chamada por Burgoyne 

(2008), são as formas de conjugar as tendências monumental e antiquaria, além 

dos demais elementos em uma narrativa histórica.  

 Cabe ressaltar que o contexto de Nietzsche é combativo contra uma 

história que meramente coleciona fatos, sendo diferente da proposta de Deleuze 

como uma concepção do épico em Hollywood que promove um tipo de leitura 

historicizante: universal, teleológica que culmina no nascimento ou na redenção 

dos valores pregados pela ‘civilização norte-americana’. É nesse sentido, 

proposto por Deleuze, que Burgoyne irá promover sua análise comparativa entre 

Spartacus (1960) e Gladiador (2000).  

 Da Roma decadente de escravos, Spartacus (1960) mostra o germe do 

cristianismo, o protótipo da liberdade que nos fluxos da história vão culminar na 

democracia e liberdade dos Estados Unidos. Essa visão ética e cristã, muda com 

Gladiador (2000) onde a salvação de Roma está na própria Roma, é interna a 

ela e não externa, não uma nova civilização. Desse modo, os abusos do 

imperador devem ser contidos pelo senado e não por um futuro porvir, 

imprimindo um caráter ético-crítico na tendência monumental em Gladiador 

(2000) que é diferente da ideia redentora do advento cristão em Spartacus 

(1960). 

 Desse modo, a nova configuração da narrativa fílmica do mito de Perseu 

incide a história ética-crítica. O herói que movido por vingança torna-se salvador 

de toda a cidadela e, no decorrer de sua jornada, deixa de odiar todos os deuses 

e passa a entender que há uma disputa entre Hades e Zeus, entrando em 

equilíbrio com seu pai. O diálogo a seguir é a última cena do filme quando Zeus 

conversa com seu filho Perseu sobre Hades e a humanidade: 
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Zeus: O Olimpo tem uma dívida de gratidão para com você. Assim 
como eu. 
Perseu: Hades ainda vive. Apenas foi mandado de volta ao Mundo 
Inferior.  
Z: Aguardando outra oportunidade, sem dúvida. Esperando que o 
homem enfraqueça e com isso, ele se fortaleça. É a humanidade que 
tem a chave para a ascensão de Hades. Sempre foi. 
P: Então o veremos de novo? 
Z: Sim. Mas agora o mundo sabe que um homem pode detê-lo. Claro, 
você teve ajuda. Uma espada, o Pégaso... Queria que os homens nos 
adorassem de novo mas não queria que isto me custasse um filho. 
P: É quase humano da sua parte. 
Z: Suponho que não irá reconsiderar minha oferta de assumir seu lugar 
como um de nós. 
P: [após olhar o horizonte do mar sob o pôr do Sol] tenho tudo que 
preciso bem aqui. 
Z: Pode não querer ser um deus Perseu, mas depois de feitos como os 
seus, os homens o idolatrarão. Seja bom para eles. Seja melhor do que 
fomos (Fúria de Titãs, 2010, 93:45-94:53). 
 

 Percebe-se que o que conduz a história é o dualismo entre bem e mal, 

representado por Hades. São os humanos que podem permitir as forças do mal 

emergirem, da mesma forma que, através do heroísmo de Perseu com seus 

valores, os homens são capazes de deter essas forças. Quem incitou a batalha 

foi a impiedade dos governantes e soldados de Argos. Outro ponto interessante 

nesse diálogo é a menção de Perseu para Zeus “é quase humano da sua parte”, 

ao longo de todo o filme essa temática é abordada: quando Io conta a história do 

nascimento de Perseu ela revela ter sido castigada pelos deuses a ser imortal, 

vendo todos que amam morrer antes dela. 

 É Io também que irá contar a história da Medusa: uma mulher tão bela 

que foi perseguida por Poseidon e estuprada no chão frio do templo de Atena, 

clamando por ajuda, mas essa apenas sentiu nojo da mulher e amaldiçoou-a 

para nunca mais atrair olhares de nenhum homem: seu olhar petrificaria qualquer 

ser que a encarasse, seus cabelos tornaram-se serpentes e seu corpo meio 

serpente, meia mulher. 

 Com essas e outras histórias, percebe-se um sentimento comum da 

humanidade contra as divindades, que são colocadas como distantes, cruéis e 

mesquinhas. Quando Perseu diz que “é quase humano da sua parte” para Zeus, 

ele está atribuindo valores positivos à divindade, valores esse que seriam 

humanos. 
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Na sequência do filme, em Fúria de Titãs 2 (2012) a trama se passa com 

os homens que deixaram de fazer preces as divindades e por isso elas estão 

perdendo suas energias e morrendo. Tal ideia dá continuidade à visão crítica 

que os filmes colocam em sua narrativa histórica: é o fim da era mitológica para 

o início da era dos humanos, sem interferência divina, para questões mundanas 

que diz respeito apenas a humanidade. São pessoas como Perseu, Andrômeda 

que devem liderar a sociedade perante os novos problemas que surgirem, sem 

contar com ajuda divina. 

 Diferente dos épicos como Spartacus (1960) que faz alusão direta e clara 

ao advento da liberdade e do cristianismo, Fúria de Titãs (2010) não coloca o 

que virá depois, apenas que há uma mudança em curso, prenunciada logo no 

início do filme pelo pai de Perseu, Spyros “Um dia, alguém terá que dizer ‘basta’”. 

Ele diz isso após fazer uma pesca mal-sucedida reclamando que os deuses 

tiraram isso deles e confessa estar cansado de ‘migalhas’, de ser ‘escravo’ das 

divindades que os deixam na miséria e que esses ainda peçam que os homens 

os amem. Ao centrar a resposta dos problemas no futuro vindouro e na 

humanidade, o filme dá seu tom crítico para a narrativa histórica que constrói. 

 

Considerações Finais 

Com o intuito de conjugar a metodologia advinda de Deleuze (1985) 

aplicada à leitura do épico: Os dez mandamentos (1956) através da teoria das 

tendências históricas pensadas por Nietzsche (1976), este texto pretendeu trazer 

algumas análises do filme Fúria de Titãs (2010) a partir das três tendências 

históricas: monumental, antiquaria e ético-crítica. Essa metodologia foi utilizada 

também por Burgoyne (2008) em sua comparação entre os filmes Spartacus 

(1960) e Gladiador (2000), como abordado ao longo desse texto, e também por 

Nogueira (2020) em sua dissertação ao comparar os filmes homônimos Fúria de 

Titãs (1981 e 2010). 

Abordando novos exemplos e encarando a tendência monumental 

através de um novo olhar, avança-se na análise do filme Fúria de Titãs (2010) 

em sua construção do conhecimento histórico permitindo ao historiador ter um 

olhar mais aguçado acerca desse e de outros filmes e possibilitando uma leitura 

mais crítica de fontes fílmicas. Apenas buscar abordar o filme como invenção a 
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partir da ideação de verdade e fato histórico é impor a linguagem cinematográfica 

aquilo que ela não é: uma narrativa histórica profissional ou acadêmica. 

Portanto, a aplicação das tendências históricas pode vir a ser útil a outros 

tipos de filmes e não apenas ao gênero Épico, cabendo aos especialistas de 

outros tipos de filmes históricos avançarem nessa possibilidade, não apenas na 

comparação entre filmes de diversos períodos, como faz Burgoyne, mas na 

compreensão da construção do conhecimento histórico fílmico, como no 

presente texto. 

Tal tipo de análise pode ser extremamente eficaz para o ensino de história 

a fim de problematizar determinado filme em sala de aula, compreendendo o que 

o filme diz em sua narrativa e o que pretende passar sobre determinado passado. 

A história ético-crítica irá guiar essa análise, sendo fundamental conjugar com a 

história monumental e antiquária em cada filme. 

Por fim, é importante salientar que essa proposta permite ao historiador 

da antiguidade dialogar com a sociedade atual trazendo a temática antiga para 

o centro dos debates, não com preconceitos sobre os produtos da cultura pop, 

como os filmes contemporâneos e da indústria norte-americana, mas 

problematizados e atentos à demanda sociocultural atual. Posicionar-se 

enquanto historiador frente aos filmes de alcance de milhões de espectadores 

não como adversário, com leituras rasas de invenção/falseamento, mas na 

compreensão da complexidade de que o filme diz algo sobre o passado para um 

público específico do seu presente, produzindo assim um tipo específico de 

conhecimento histórico que urge ser investigado. 
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A película Found Footage como linguagem no cinema 

experimental 

 

Lígia de Mello Teixeira1 

 

Introdução 

 Desde sua origem um dos princípios fundamentais do cinema é a 

experimentação. Torna-se, obviamente, o motor essencial para o seu avanço 

tecnológico, fator que é vital para qualquer ciência. Se por um lado estes avanços 

abandonam rastros de seu desenvolvimento, o legado do experimental no 

cinema (muitas vezes considerado como datado) se converte em poética pelas 

mãos de artistas interessados no audiovisual como veículo de suas ideias. 

 Alguns destes cineastas resgatam materiais filmados já existentes, se 

apropriando das películas como linguagem cinematográfica e proposta estética 

para seus trabalhos.  Um dos cineastas experimentais contemporâneos mais 

conhecidos pelo uso da película foundfootage é o austríaco Peter Tscherkassky. 

Ele utiliza filmes Hollywoodianos para fazer suas intervenções e reexposições 

de várias camadas de frames, que são copiadas artesanalmente utilizando 

técnicas de revelação em uma sala escura, em sua própria casa. 

(TSCHERKASSKY, 2014) 

 Este tipo de cinema, designado como foundfootage film ou cinema de 

reciclagem, oferece variadas formas artísticas e discursivas na utilização destes 

materiais. A manipulação dos filmes pode tratar tanto de uma investigação 

estrutural da base física e química da matéria cinematográfica, como trazer 

proposições, poéticas, filosóficas e políticas para o discurso cinematográfico das 

obras. Um exemplo da utilização material do foundfootage pode ser encontrado 

na obra. 

 
1  Mestranda em Cinema e Artes do Vídeo pelo Programa de Pós-Graduação de Cinema e Artes 
do Vídeo (PPGCINEAV) da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Linha de Pesquisa 
2: Processos de Criação Teorias no Cinema e nas Artes do Vídeo. Membro do grupo de pesquisa 
KINEDÁRIA: arte, poética, cinema e vídeo (UNESPAR/PPGCINEAV/CNPq). e-mail: 
ligia.teixeira@gmail.com  
 



43 
 

 

 Cineastas experimentais usam como base para seus trabalhos todo tipo 

de material descartado. Trailers, fragmentos de material bruto não utilizados, 

registros autônomos, filmes de família, arquivos de televisão, entre outros. Estas 

películas não raramente são encontradas em feiras de antiguidades, sebos, 

antiquários, e geralmente são filmes que não estão sendo propriamente 

preservados, podendo se encontrar em péssimo estado de conservação, além 

de grande estágio de deterioração.  

 A utilização destes filmes dentro do contexto do cinema experimental se 

desenvolve de diversas maneiras, das mais simples às mais radicais, como o 

uso do ready-made, a re-montagem dos frames para atribuir novo significado à 

obra, a montagem aleatória ou que se utiliza de poucos frames repetidos à 

exaustão, a intervenção manual na película, o estudo da sua composição 

química, à destruição do filme, entre outros.   

 Neste artigo, serão analisada     s não todas, mas algumas das minhas 

obras que se utilizam da película cinematográfica found footage como 

linguagem, em busca de novas e complementares relações que aprofundem 

seus significados. São elas: O Susto e a O estranho caso da mulher sem cabeça 

(2018), Espírito Interior e Onda (2020).  

 
 
 
Cinema experimental  

 O cinema experimental, apesar de ter surgido junto com o próprio cinema, 

é um tipo de cinema que ainda é pouco compreendido. Suas obras escapam de 

espaços mercadológicos do cotidiano, e por consequência não são tantas as 

pessoas que têm acesso a estes trabalhos. Quando o espectador desavisado, 

por acaso, se depara com estes filmes sentem-se distanciados dos materiais. 

Por estar à margem e ser uma modalidade crítica, que coloca em crise muitas 

vezes as questões do próprio cinema, causa estranhamento e acaba por serem 

os entusiastas do cinema experimental um público muito restrito.  
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Não raro, o primeiro contato com este tipo de filme é dentro da escola de 

cinema. E mesmo na academia, o cinema experimental acaba encontrando 

resistência. Outro nicho em que o cinema experimental encontra espaço é o das 

artes visuais. Muitas vezes, os cineastas experimentais integram acervos de 

museus e galerias, ou fazem parte de coleções e exposições.  

 Ao superar a barreira das reações adversas o espectador pode se deparar 

com um cinema contestador, plástico e de fruição, que está preocupado com a 

revolução da forma, com a criação de obras mais conceituais, livres e ainda 

dispostas a questionar os meios de produção dos circuitos comerciais e de como 

estes se baseiam em preceitos estabelecidas do cinema narrativo e suas ideias 

de representação. Esta proposta acaba promovendo um afastamento da relação 

do cinema com a literatura e o teatro, e logo, da narrativa e do drama. No texto, 

“Cinema experimental e informações, desafios para o entendimento” (2016), 

Carlos Adriano Jerônimo de Rosa e Claudio Marcondes de Castro Filho apontam 

que o termo cinema experimental procura abranger um espectro de filmes que 

são tanto radicais na linguagem quanto utópicos em relação a um projeto de 

cinema:  

Uma posição que instaura a ruptura, que inaugura a crise, que deflagra 
a resistência, que provoca e incomoda, que se interessa mais pelo 
processo do que o produto, que é mais afeito à produção de sensações 
do que à reprodução do mundo. Seus parâmetros básicos são o jogo 
da percepção e a configuração de formas visionarias, as exigências 
estéticas e éticas, cuja bússola é a ousadia e o arroubo, o espanto e o 
assombro do imprevisível, cujo compromisso intransigente é com a 
própria realização e seus mais altos ideais, é com a utopia do êxtase 
da percepção, uma alquimia que desimagina o mistério e o enigma. 
(ROSA;      FILHO, 2016, p. 15). 
 

 É natural então que seja um cinema que quase sempre fale sobre o 

próprio cinema, tentando explorar ao máximo todas as suas potencialidades 

sejam estas criativas, discursivas, materiais ou no que tange aos seus 

dispositivos, recriando e rompendo sempre com a forma e a partir da forma. 

Estes cineastas procuram “teorizar acerca do cinema tendo simultaneamente 

como meio e como matéria o próprio cinema, colocando-o a refletir sobre as suas 

próprias condições de produção e de criação” (NOGUEIRA, 2010, p. 115).  
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Found footage  

 Pelo seu próprio caráter, o cinema experimental não pode – e nem quer 

ou deveria pretender – ser simplesmente classificado. Porém, convém chamar o 

cinema experimental de gênero, e ainda, há como categorizar algumas de suas 

correntes e movimentos, ou subgêneros.  Podemos relacionar algumas técnicas 

utilizadas entre as muitas alternativas que os cineastas experimentais dispõem 

para suas expressões artísticas.  

 Uma destas vertentes do cinema experimental é a da utilização de 

película cinematográfica encontrada (a apropriação de arquivo), o found footage, 

como linguagem. Com estas películas, os cineastas reciclam, reeditam e 

ressignificam imagens que foram filmadas em outros contextos, épocas e quase 

sempre por outras pessoas, criando a partir delas uma nova produção.  

 Geralmente os cineastas que trabalham com found footage vão ao 

encontro destes materiais de arquivo em feiras de antiguidades, sebos (físicos 

ou virtuais) e antiquários. Entre estes estão imagens de filmes de família 

anônimas, filmes amadores, trailers, fragmentos de filmes antigos que eram 

comercializados para serem assistidos em casa, material documentário e 

jornalístico que tenham sido descartados, etc. Se, ao explorar o cinema, o 

cinema experimental se qualifica como meta-cinema, trabalhando com o material 

de arquivo o cinema experimental com o found footage também se desdobra em 

meta-história.  

 E é especulando sobre estas imagens originais e colocando em crises as 

suas histórias muitas vezes desconhecidas, que os filmes convidam o 

expectador a também fazer parte do processo de reconstrução da obra:  

 
Além da prática da seleção e montagem das imagens recicladas, os 
cineastas que trabalham o found footage realizam manipulações 
físicas no corpo da película. A materialidade se torna, também, objeto 
de investigação, pois a pintura, a raspagem, o desenho ou até mesmo 
o ato de queimar a película deslocam a atenção do espectador do 
conteúdo da imagem para as suas características materiais. As 
texturas, as cores e os ritmos criados pelos métodos de modificação 
da película oferecem a possibilidade de o espectador questionar a 
natureza do cinema e as imagens que consome. (COSTA;      
RODRIGUES, 2017, p.125). 
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Nicole Brenez e Pip Chodorov em seu texto, “A Cartografia do Found 

Footage” (2014) apontam que o reemprego de imagens é uma prática constante 

na história da arte, e que o cinema intensifica essa utilização não menos 

incessantemente. Os autores descrevem cinco proposições conceituais para a 

utilização destes materiais de arquivo, são elas: “elegíaco, crítico, estrutural, 

materiológico e analítico.” (BRENEZ, CHODOROV, 2014, p     . 1). Estes 

conceitos se desdobram em outros que não apenas seguem em tendências nas 

obras de found footage, como se entrecruzam e atravessam entre si, não se 

esgotando em serem empregadas mais de uma técnica em uma obra.  

 As análises das obras descritas neste artigo tentarão dar conta destes 

conceitos, mas não só, pois também irão tratar sobre os processos de criação e 

conceituação dos filmes.  

 
The immediate physical contact with the film, the nearness of the 
image, the automatic muscular control of its speed - the fact that as I 
wound, my impulses and reactions towards the film translated 
themselves into muscular impulses and so to the film directly, with no 
machine - buttons, switches, etc. - between me and the film... This 
physical contact creates a sense of intimacy. It is not an image 
independent of me, projected on a wall, of which I am spectator. It is 
immediately, directly, uniquely for my eyes. It comes to life out of the 
energy of my muscles.”2 (DEREN, 1980, p. 21). 
 
 

Análise das obras 

 A partir da ideia da apropriação de película cinematográfica, foram 

selecionadas quatro obras que foram realizadas por mim para análise. Serão 

descritas aqui em ordem cronológica de realização não por acaso, mas por 

serem parte de uma evolução artística da minha pesquisa com película found 

footage no contexto do meu trabalho enquanto cineasta experimental. 

 

 

 

 
2 “O contato físico imediato com a película, a proximidade da imagem, o controle muscular 
automático de sua velocidade - o fato de que, conforme eu carrego o filme, meus impulsos e 
reações se traduziram em impulsos musculares e assim diretamente ao filme, sem máquina - 
botões, interruptores, etc. - entre mim mesma e o filme ... Este contato físico cria uma sensação 
de intimidade. Não é uma imagem independente de mim, projetada em uma parede, da qual sou 
espectadora. É imediatamente, diretamente e exclusivamente para os meus olhos. Ele ganha 
vida com a energia dos meus músculos. (Tradução da autora). 
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O Susto e O estranho caso da mulher sem cabeça 

 O Susto e A mulher sem cabeça são obras que foram feitas especialmente 

para integrar a mostra de videoarte Fluxo Fluido da 25ª Bienal Internacional de 

Arte Contemporânea de Curitiba, 2018 no Museu Municipal de Arte (MuMA), a 

convite do curador Flávio Carvalho.  

 Cada um dos filmes tem quinze segundos de duração e foram feitos a 

partir de películas 8mm preta e brancas e, enquanto durou a exposição foram 

exibidas em looping.  As películas de O Susto e A mulher sem cabeça foram 

encontradas em duas latas enferrujadas em um antiquário do centro da cidade 

de Curitiba. O material original apresenta pequenos curtas metragens com 

esquetes de comédia hollywoodiana do ator Billy Dooley, cuja produção datam 

de 1922. Eram duas pequenas latas com os filmes, e cada uma das latas 

apresentavam três curtas metragens sem som. Estes filmes eram 

comercializados para famílias que possuíssem um projetor 8mm. 

 

Figura 1 – Fotograma do filme “O Susto” (Lígia Teixeira)
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O filme “O Susto” começa com imagens de créditos do filme tanto na 

vertical quanto na horizontal, para logo em seguida apresentar cenas de uma 

mulher que se assusta enquanto outras imagens, perfurações da película 

atravessam sua cabeça. Surge então a imagem de uma outra mulher que gira 

em torno de si mesma, segurando um candelabro com uma vela. Imagens dos 

créditos estão sendo sobrepostas. Uma outra mulher surge partindo com uma 

bicicleta, e ao final piscam imagens laranjadas e roxas. As sobreposições dos 

planos formam uma espécie de flicker, e a todo instante a película 

cinematográfica, suas perfurações e deterioração.  

 

Figura 2 – Frame do filme “O Susto” (Lígia Teixeira) 
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O filme “O estranho caso da mulher sem cabeça” faz parte desta mesma 

série de dois filmes, e se inicia com as imagens de créditos coloridos e se 

sobrepõem imagens de duas mulheres, uma que está fazendo exercícios físicos, 

e outra que parece segurar uma arma. Em seguida, duas imagens sobrepostas 

de um mesmo personagem e uma mesma cena, e ao fim da cena, surge uma 

moça que sorri, e uma película que é cortada com uma tesoura.  

 

Figura 3 – Fotograma do filme “O estranho caso da mulher sem cabeça” (Lígia 
Teixeira) 

 

 
 Ambos os filmes foram feitos a partir de da mesma fonte, dois rolos de 

película 8mm, que também continham o mesmo tipo de material temático, filmes 

de comédia hollywoodianos datados de 1922. Após projetados diversas vezes 

para a avaliação das imagens, foram feitos três tipos de telecinagem caseira: a 

filmagem da projeção, a filmagem com câmera digital e lente grande angular da 

própria película e o escâner dos frames. Com este material foi feita a montagem 

digital. Para “O Susto”, a ideia conceitual era a de transformar a esquete cômica 

em um filme misterioso, criando uma pequena história de susto, 

amedrontamento fantasmagórico e fuga. Para “O estranho caso da mulher sem 
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cabeça”, a comédia foi ressignificada, existindo uma nova história, mas sem 

perder a comicidade. A proposta era a de trazer ao foco personagens femininas, 

uma vez que todo o material se concentrava na figura de um protagonista 

homem.  

 

Figura 4 – Frame do filme “O estranho caso da mulher sem cabeça” 

 

 
 

 Segundo os estudos de Brenez e Chodorov (2014), ambas as obras 

estariam classificadas como um uso de reciclagem exógena de material found 

footage, pois “ele confere autonomia às imagens, privilegia a intervenção 

material sobre a película e se adere a novos locais (por exemplo, às camadas 

de emulsão) e a novas formas de montagem.” (BRENEZ, CHODOROV, 2014, p     

. 3). Além disso, poderíamos apontar mais de uma utilização a respeito dos 

conceitos da obra de Brenez e Chodorov. Um deles é o uso elegíaco, pois a 
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montagem de ambos os filmes privilegia e conserva momentos a partir de um 

fetiche – a figura das mulheres, que não aparecem como apenas um retrato, mas 

confluem entre si de maneira violenta com os elementos do filme e da matéria, 

os rasgos da película, deterioração dos frames, buracos de perfurações e cortes 

feitos com tesoura. Outra propriedade da obra é o seu uso crítico à variação/a 

exaustão da película, que consiste na apropriação de imagens da indústria ou 

caseiras para distorcê     -las e remontá     -las a fim de esgotar suas possibilidades 

plásticas.  

 O uso estrutural da película cinematográfica nestas duas obras acontece 

quando se propõe a elaboração de um filme que pensa na matéria 

cinematográfica como componente estético, com o desfilamento dos planos, 

apresentando as perfurações e informações (letras, números) na borda da 

película, créditos e o próprio uso do looping que faz alusão ao movimento 

inaugural do cinema, o galope do cavalo, e de como estes elementos se 

relacionam com a poética da obra.  

 A utilização do conceito de materiológico se faz no momento em que a 

emulsão da película, ainda que deteriorada, seja superexposta e supervalorizada 

como atributo estilístico de riqueza da passagem do tempo impresso no material 

fotoquímico, e empregado no filme como recurso de linguagem. Por fim, 

podemos aplicar o uso analítico conceituado por Brenez e Chodorov (2014), na 

medida em que todos os interesses estão voltados para os frames, para as 

imagens, para entender os fluxos e dar nova vida a esse material orgânico com 

figuras traçadas pela luz, filmes decompostos, avinagrados e enclausurados por 

tantos anos em latas velhas em um antiquário. É movida pela necessidade de 

olhar para as imagens muitas vezes, de digitalizá     -las de várias formas, para 

procurar diversos ângulos, para tentar encontrar respostas dentro dos filmes. 

 
Espírito Interior e Onda 

 “Espírito Interior” e “Onda” são dois trabalhos que estão inseridos em uma 

série de filmes experimentais que venho realizando com película cinematográfica 

found footage 16mm, como parte de minha pesquisa no mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo – UNESPAR.  
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 Em ambos os filmes, o aspecto que mais me interessa é      traçar uma 

narrativa sobre a relação que tenho com o acervo da minha coleção de películas 

cinematográficas. As obras representam um documentário de tudo que envolve 

o ato de coletar os filmes, estudar as imagens, projetar as películas, capturar os 

sons. É como se, ao ligar a luz do projetor para ver os filmes, inicia-se um ritual 

em torno de uma fogueira para evocar espíritos.  

 Em uma segunda camada, os dois filmes explicitam uma forte relação 

entre a imagem filmada pelo cinegrafista anônimo e a imagem gravada pelo 

tempo na película, gerando padrões de deterioração únicos a partir da má 

conservação da emulsão fotoquímica.  

 Moro muito próximo de uma esquina onde havia a locadora de vídeos 

mais importante, longeva e completa da cidade. Foi aquele espaço o 

responsável pela minha cinefilia, e foi lá também que o curso da minha vida 

mudou. Em 2020 o estabelecimento finalmente fechou. Alguns meses depois, o 

dono da casa, sem receber o aluguel da locadora, transformou o espaço em um 

antiquário. E foi neste contexto em que eu encontrei os rolos de filme 16mm que 

foram utilizados nestes trabalhos.  

 As películas, que foram compradas por um valor irrisório, estavam em um 

estado de preservação tão péssimo que antes de projetá     -las foi preciso que 

as descolassem, desenrolassem e enrolasse novamente nos carretéis cada rolo 

como se fossem fita adesiva pegajosa e estragada. As imagens eram de filme 

de família, com algumas poucas informações nas caixas como “viagem ao RJ”, 

etc.  

 Em “Espírito Interior”, um movimento de panorâmica avista um homem e 

uma mulher estão em um espaço de um mirante. O casal percebe que está 

sendo filmado e acena para câmera. O movimento perde os personagens de 

vista, e com um movimento de retorno encontra-os andando em direção à 

câmera. O casal está sorrindo enquanto caminha. A câmera acompanha a 

mulher, que observa a vista em outro ponto do mirante.  A câmera está em um 

ponto mais alto da locação e há      uma pequena aglomeração em um ponto mais 

baixo do lugar, de onde surgem o casal, que sob     e uma escadaria. A mulher, 

em primeiro plano, sorri. Novamente olhando pelo mirante, em plano mais 

fechado, a mulher observa a vista para a natureza. A câmera segue o olhar da 
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mulher e se perde dentro nele. Há uma massa de deterioração heterogênea em 

tons de verde que acompanha os personagens e a paisagem por todo filme.  

 

Figura 5 – Frame do filme “Espírito Interior” (Lígia Teixeira) 

 
 

 

 “Onda” começa com imagens deterioradas de pessoas amigos 

conversando na praia, intercaladas com pessoas praticando surfe no mar, 

barcos à vela levados pelo vento, garotas de biquíni andando pela areia. A 

câmera fecha na imagem de um rapaz, para logo capturar o rosto de uma garota 

igualmente enigmática. Pessoas perambulam pela praça, os cachorros pulam, 

as crianças usam o balanço. Novamente um close na garota misteriosa, que 

também anda pela praça. Ela está agora sentada ao lado de um casal, o homem 

fuma um cigarro. A câmera aproxima d     as pessoas com um zoom. Novamente 

surfistas voam pelas ondas, eventualmente afundando nas águas. Crianças 

estão na beira mar e o zoom da câmera se aproxima de seus sorrisos. Eles se 

abraçam e o cinegrafista acompanha seus movimentos. Mais surfistas se 

exercitam nas ondas. Uma onda arrebenta em uma pedra. Em um plano aberto, 

pessoas distantes aparecem enquanto surgem os créditos finais. Padrões de 

deterioração em tons de vermelho e amarelo explodem e criam estruturas 

lisérgicas em torno dos personagens e das paisagens por todo o tempo do filme.  

 

 



54 
 

 

Figura 6 – Frame do filme “Onda” (Lígia Teixeira) 
 

 
 

 

 Diferentemente dos dois primeiros filmes, que também representam um 

conjunto de obras e se caracterizam pela utilização deliberada de um conjunto 

de procedimentos de acordo com a Cartografia do Found Footage (BRENEZ, 

CHODOROV, 2014), “Onda” e “Espírito Interior” são filmes mais minimalistas no 

que diz respeito a estes conceitos.   

 “Onda” e “Espírito Interior” são filmes caracterizados pelo uso crítico da 

película found footage, por praticamente ser um ready-made, uma vez que após 

o telecine das imagens, nada na montagem ou na cor foram mudados. Apesar 

disso, a utilização analítica com síntese da montagem cruzada e da variação 

analítica se aplica no sentido que, foi usada a ralentação das imagens, através 

do uso do slow motion. Este recurso é utilizado no sentido de aumentar a visão 

aos detalhes dos padrões de deterioração que, em uma projeção no tempo 

normal seriam imperceptíveis ao olho desatento. Esta também é uma tentativa 

de fracionar as imagens, oferecer uma experiência fractal tanto visual quanto 

auditiva (uma vez que a trilha do filme foi feita também a partir da captação e 

mixagem dos sons do próprio projetor de 16mm, no momento da projeção do 

filme).  
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 Por último, vale destacar que ambas as obras se apropriam do conceito 

do uso materiológico destas películas found footage, já que um grande 

interesse e objeto de investigação são justamente o comportamento destas 

películas em detrimento do tempo, e que compõe um mistério das condições dos 

caminhos que elas têm percorrido para chegar até aqui.  

 

Considerações finais 

 Desde quando comecei a estudar cinema, no começo dos anos 2000, não 

existia ainda penetração de câmeras digitais nas escolas de cinema e muito 

menos em termos de produção cinematográfica. A qualidade destes aparelhos 

ainda estava muito aquém de uma produção, fossem elas de estudantes ou 

profissionais. Eram câmeras destinadas quase      exclusivamente ao ambiente 

amador e caseiro das produções audiovisuais.  

 Assim que      tive a oportunidade de fazer um curso de cinema em 

Londres, o aparato de filmagem oferecido pela escola eram câmeras analógicas 

e filme 16mm. De todo jeito, estas películas eram descartadas pelos alunos 

depois de serem digitalizadas, uma vez que a montagem analógica já não era 

uma prática utilizada, já que os filmes eram montados na ilha de edição digital.  

 Foi neste contexto do descarte dos filmes dos alunos, latas e rolos de 

película que iam diretamente para o lixo, que começou a minha coleção de filmes 

analógicos: com os rolos de película que eu pude resgatar do lixo da escola de 

cinema. Desde então, por algum interesse, fetiche e amor ao cinema, meu 

acervo totalmente despropositado ia crescendo mediante fosse encontrando 

rolos de películas dos mais variados formatos: 8mm, super8mm, 16mm, 35mm. 

Estes materiais eram (e ainda são) adquiridos em sebos, feiras, antiquários e 

posteriormente pela internet e como presente de pessoas que ainda mantinham 

rolos de películas em casa.  

 Foram muitos anos depois, quando entrei na Faculdades de Artes do 

Paraná, no curso de Cinema e Vídeo, em Curitiba, e tentando entender mais 

profundamente o cinema experimental, que entrei em contato com o cinema 

found footage. Este encontro foi fundamental para que eu pudesse entender que 

a película encontrada e novas obras feitas a partir destes materiais pudessem 

conter uma linguagem cinematográfica que me instigava tanto esteticamente, 
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como de maneira processual. Dar vida àquelas películas que estavam há tanto 

tempo guardadas era uma retribuição ao cinema.     
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Documentos audiovisuais nos arquivos: um estudo sobre a 

trajetória da Seção de Filmes do Arquivo Nacional 
 

Walmor Martins Pamplona1 

 
 

Introdução 

 Com cerca de 30 anos de experiência profissional no segmento 

audiovisual, notadamente na criação de roteiros e na direção cinematográfica, vi 

na Arquivologia a oportunidade de ingressar na carreira acadêmica. Com base 

na metodologia científica, decidi investir nos estudos sobre gestão da 

documentação audiovisual arquivística. 

 As primeiras reflexões surgiram em torno das especificidades, quanto ao 

tratamento arquivístico, dos documentos audiovisuais, frente aos outros 

gêneros, principalmente o documento textual, cuja circunstância de fundador da 

Arquivologia garantiu, e ainda garante, a franca maioria da produção acadêmica 

da área. 

 Graduado em Comunicação (Escola de Comunicação/UFRJ), desde 

1988, e em Arquivologia (2020), além de mestre em Gestão de Documentos e 

Arquivos (Programa de Pós-Graduação de Documentos e Arquivos — 

PPGARQ/UNIRIO, 2020), tive dificuldades em encontrar referências 

bibliográficas sobre o tema em questão, se comparadas com as disponíveis 

sobre documentação textual. Sob orientação da Prof.ª Dr.ª Aline Lopes de 

Lacerda, a pesquisa voltou sua atenção para o Arquivo Nacional (AN), 

especificamente sua equipe de filmes e vídeos, responsável pela gestão de um 

importante acervo cinematográfico e videográfico de valor histórico.  

 Uma investigação preliminar revelou que não existia, até este trabalho de 

pesquisa ser feito, um estudo acadêmico que descrevesse a trajetória 

institucional da Seção de Filmes (SF) — seu primeiro nome — apreendendo, a 

partir da experiência do Arquivo Nacional, como se dá a gestão do gênero 

 
1 Egresso do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos (PPGARQ), 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por onde é também graduado 
em Arquivologia. Dissertação orientada pela Prof.ª Dr.ª Aline Lopes de Lacerda (Casa de 
Oswaldo Cruz/PPGARQ). Doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra. 
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documental audiovisual, no âmbito do principal ator institucional arquivístico do 

país. O resultado deste trabalho de pesquisa é a dissertação “Documentos 

audiovisuais nos arquivos: um estudo sobre a trajetória da Seção de Filmes do 

Arquivo Nacional”, aprovada em 2020, pelo PPGARQ/UNIRIO. 

 Hoje, o consumo da informação audiovisual e de documentos 

audiovisuais cresce de maneira exponencial, devido ao advento dos aplicativos 

móveis operando em velocidades de transmissão de dados cada vez mais altas. 

Dispositivos conectados à Internet adquiriram sólida ubiquidade quanto à vida 

social. Tal consumo gera uma superprodução do gênero documental 

audiovisual, dispondo de conteúdos especializados ou não, mas seguramente 

com uma diversidade temática de limites cada vez mais difíceis de mapear. Toda 

essa explosão documental audiovisual deixa um rastro de documentos e 

arquivos que acaba por exigir critérios de organização e sistemas de 

recuperação complexos e eficazes, criando a necessidade de uma análise 

documentária que aborde forma e conteúdo com qualidade e de forma 

detalhada, além do contexto de produção. 

 O objeto de estudo da pesquisa realizada é a Seção de Filmes do AN e 

sua experiência no trato do acervo audiovisual sob sua guarda. Foi realizado um 

estudo sobre como foram geridos esses documentos, sob quais condições e a 

partir de quais tradições, ou seja, com base em quais referências já existentes 

no campo dos documentos audiovisuais, com quais instrumentos e visões, a 

partir de que cenários político-institucionais. 

 Não abordaremos os documentos visuais em geral, ou assentados na 

imagem como veículo de informação, tais como os documentos iconográficos, 

cartográficos etc. O centro da investigação repousa sobre aqueles documentos, 

e respectivos arquivos, que apresentam imagens em movimento, juntamente 

com som ou não, independente de suporte e formato, abarcando tanto os 

analógicos quanto os digitais. 

 Documentos arquivísticos audiovisuais apresentam uma ampla variedade 

de suportes que, por sua vez, geram múltiplos formatos. Filmes (material 

emulsionado), vídeos (base magnética) e formatos digitais; transmissões de TV, 

videogames e outros registros de imagens em movimento têm suscitado, entre 

os profissionais que trabalham com tais acervos, questões quanto à maneira de 

selecioná-los e tratá-los, numa perspectiva de entendimento de quais serão seus 
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usos e usuários. Outro aspecto delicado é a preservação tanto dos arquivos, 

diante da facilidade de degradação física e química, quanto dos dispositivos 

essenciais para a reprodução de tais documentos. 

 A gestão de documentos e arquivos no Brasil é precária, tanto no setor 

público, pela falta de recursos, quanto no setor privado, pelo desconhecimento 

dos investidores quanto às vantagens de uma gestão documental profissional. 

Ainda assim, os avanços conquistados concentram-se nos documentos ditos 

tradicionais, textuais em geral. Documentos audiovisuais têm uma lógica própria 

quanto à sua natureza, ao fluxo de sua produção e aos caminhos para a sua 

acumulação, entre outras dimensões, o que os torna um enorme desafio a uma 

política de gestão documental arquivística. 

 Considerando a forma pulverizada da preservação de filmes no país — 

dividida entre os arquivos e as cinematecas existentes — e considerando o 

Arquivo Nacional como instituição que melhor representa os esforços 

empreendidos para o cuidado com esse tipo de acervo, além de sua influência 

na área dos arquivos, pareceu importante me deter no estudo da atuação do AN, 

por meio de sua seção de filmes, buscando traçar uma narrativa que explica os 

principais momentos e os diversos aspectos que marcaram essa trajetória 

institucional de tratamento de documentos audiovisuais no país. 

 Surgem, assim, algumas perguntas de partida: Como a principal 

instituição arquivística brasileira deu tratamento ao seu acervo audiovisual? Que 

referências teve como guias? Que tradições de tratamento dos audiovisuais 

foram consideradas e incorporadas na gestão desse acervo? Quais 

transformações ou aprimoramentos foram sendo executados no tempo? Quais 

os desafios novos e os que ainda persistem? 

 Neste sentido, um estudo sobre a Seção de Filmes do AN e a gestão dos 

documentos audiovisuais sob sua custódia, desde o início de tal trabalho em 

âmbito institucional, contribui para reverter a escassez de pesquisas nessa área. 

 Percebe-se uma tímida produção em literatura científica sobre esse 

gênero documental. Quem procura informações acerca de como definir a 

proveniência, estabelecer a organicidade e garantir a autenticidade de acervos 

audiovisuais, para mencionar conceitos arquivísticos matriciais, sente dificuldade 

para encontrar referências cientificamente construídas e, portanto, confiáveis. 

Para agravar a escassez de referências, a esmagadora maioria da literatura 
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produzida abarca o universo das instituições, serviços e documentos 

arquivísticos públicos, dando pouca atenção ao setor privado e suas 

necessidades, quando empresas e outras instituições privadas precisam 

organizar, preservar e dar acesso aos seus acervos audiovisuais. 

 Ao mesmo tempo, pouco se sabe sobre a trajetória institucional do 

tratamento, manutenção e do acesso dos arquivos audiovisuais no âmbito da 

Arquivologia brasileira, por meio de suas principais instituições. Encontram-se 

manuais de descrição, preservação e conservação, de aplicabilidade mais 

tópica, que estão longe de representarem políticas ou diretrizes de abordagem 

arquivística.  

 Um dos pressupostos da pesquisa realizada é de que a história dos 

métodos de gestão adotados, no âmbito de uma trajetória do setor audiovisual 

do AN, pode se tornar uma referência importante para qualquer profissional ou 

pesquisador, traduzindo-se num ponto de partida para o tratamento de acervos 

audiovisuais, não importa se públicos ou privados. Uma análise dessa trajetória 

lança luz sobre uma memória de atuação técnica importante de ser 

sistematizada, divulgada e discutida como forma de ajudar a pensar tanto no 

presente quanto no futuro da gestão desses arquivos. 

 Esta pesquisa pressupõe ainda que documentos arquivísticos 

audiovisuais exigem um tratamento que contemple as especificidades da 

documentação audiovisual. Os audiovisuais são documentos gerados (roteiros 

de cena e filmagem, cronogramas de produção, autorizações prévias, contratos, 

orçamentos etc.) e geradores (sinopses, peças promocionais, trailers, fotografias 

etc.) de outros documentos, com uma ampla diversidade de tipos, no seu 

processo de criação e produção.  

 Para que um filme, não importa o uso, seja realizado, vários documentos 

são produzidos desde a sua criação até o seu planejamento diário, cena a cena, 

às vésperas de serem rodadas. Entre os documentos sem os quais um filme não 

é feito, em escala industrial, estão os roteiros com o seu conteúdo (drama, 

documentário, institucional etc.); contratos de fornecedores, equipe e elenco, se 

for o caso; orçamentos e organogramas, listas de contato de equipes, grupos da 

produção e da direção em aplicativos de mensagens instantâneas, ordens do dia 

e roteiros de filmagem estão entre aqueles documentos geradores de um filme, 

uma vez que eles são inescapáveis a uma produção com ambições profissionais. 
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Durante o período de filmagem, relatórios da assistência de direção e da 

produção, imagens de making of captadas ao longo das filmagens das cenas 

principais, borderôs com prestação de contas, comprovantes de despesas, 

roteiros revisados e outras versões com cenas adicionadas, cortadas ou 

fundidas, e o roteiro do diretor com as suas anotações, estão entre aqueles 

documentos gerados pelo filme durante sua realização. 

 Após o primeiro uso do filme cujo processo estamos hipoteticamente 

analisando, seja ele uma estreia numa rede de salas comerciais de exibição ou 

uma primeira exibição em um evento que reúne empresários de um determinado 

setor, outros documentos são produzidos não necessariamente pelo mesmo 

produtor, mas em função do filme em primeiro uso. Fotos da noite de estreia, 

críticas especializadas e reportagens sobre o filme, além de borderôs das 

bilheterias são, entre outros, documentos gerados no pós-filme. 

 De um lado, os documentos geradores, aqueles sem os quais não se faz 

um filme profissional. De outro, documentos gerados pelo filme, ao longo de sua 

realização e depois, durante o seu uso.   

 Eventualmente, documentos audiovisuais não trazem em si as 

informações que lhes conferem a noção de organicidade, até porque, vale notar, 

são realizados ad hoc às atividades mais organicamente registradas num 

ambiente de trabalho institucional. Muitas instituições contratam esses serviços, 

que são realizados fora de seus domínios administrativos, por exemplo, o que 

dificulta o entendimento da relação orgânica com o seu contexto de criação e 

produção, resistindo assim a abordagens arquivísticas clássicas. 

 A importância de tal estudo justifica-se ainda pela ausência de trabalhos 

com foco no Arquivo Nacional e sua atuação na área dos arquivos de filmes. Em 

que pese o fato de não serem nomeados como arquivos, outras duas 

importantes instituições de guarda de acervos audiovisuais já mereceram obras 

acadêmicas que lhes descrevem a trajetória. Sobre a trajetória institucional da 

Cinemateca Brasileira2, é imprescindível recorrer ao pesquisador Carlos Roberto 

de Souza (2009), por meio de sua tese “A Cinemateca Brasileira e a preservação 

 
2 Entidade encarregada de colecionar, armazenar e conservar documentos cinematográficos, 
sem levar em consideração sua proveniência ou seu valor arquivístico. Também é responsável 
pelo atendimento a usuários que queiram assistir aos filmes, e que são projetados em sessões 
especiais; biblioteca de filmes, documentação cinematográfica (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 
101). 
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de filmes no Brasil”. Já o pesquisador José Luiz de Araújo Quental (2010), em 

sua dissertação de mestrado, “A preservação cinematográfica no Brasil e a 

construção de uma cinemateca na Belacap: a Cinemateca do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro”, refaz a trajetória da primeira fase da Cinemateca 

do MAM. Ao mesmo tempo, nenhum estudo mais substancial sobre os arquivos 

audiovisuais do AN tinha sido produzido. 

 Trata-se de uma pesquisa que parte da investigação documental e 

bibliográfica para dar subsídio à coleta de informações sobre a trajetória dessa 

gestão no Arquivo Nacional. É uma pesquisa exploratória que pretendeu 

entender os processos institucionais e a evolução dos métodos e diretrizes 

aplicados à documentação audiovisual. Analisou os documentos que registram 

a história arquivística dos documentos audiovisuais no arquivo corrente da 

instituição, o “arquivo do arquivo” do AN, entre outras fontes primárias. 

 Uma fatalidade atingiu essa pesquisa: o falecimento de um dos pioneiros 

da Seção de Filmes do AN, Clóvis Molinari Júnior, em 9 de junho de 2019, antes 

que pudesse ser entrevistado para este trabalho. Nosso único encontro pessoal, 

no âmbito da pesquisa, ocorreu em 11 de abril, quase dois meses antes. 

 Entusiasmado pela ideia da presente pesquisa, Molinari comentou que 

estava pensando em escrever um livro com suas memórias de mais de 40 anos 

dedicados ao cinema e aos documentos arquivísticos audiovisuais.  

 Segundo interlocutores, esta pesquisa tinha estimulado Molinari a contar 

a sua trajetória na Seção de Filmes, que ajudou a reconfigurar e da qual foi o 

seu primeiro gestor. Documentos, publicações e depoimentos buscam 

reconstituir essa contribuição relevante, reconhecida por seus pares e 

companheiros de jornada, para o tratamento de arquivos audiovisuais, 

pontualmente os cinematográficos. 
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O Arquivo Nacional e a gestão do acervo audiovisual: notas sobre uma 

história em processo (1980-2020) 

Diversas fontes documentais dão consistência a este estudo sobre a 

trajetória da Seção de Filmes. Em primeiro lugar, esta pesquisa analisou 

relatórios de atividades e de gestão, produzidos pela equipe de gestão de filmes 

e vídeos e também pela coordenação à qual se subordina, além de relatórios 

institucionais produzidos pela Direção-Geral do Arquivo Nacional, no período 

entre 1980 e 2019. Esta pesquisa tem lastro ainda em publicações, como 

revistas científicas e o mensário do Arquivo Nacional, nos instrumentos de 

pesquisa produzidos, entre outros documentos, como decretos, portarias, 

resoluções etc. Finalmente, contou com depoimentos dos principais integrantes 

da equipe da seção em estudo.  

Os relatórios de atividades, de gestão, institucionais, entre outros, 

provenientes do objeto de nossa pesquisa, foram obtidos por meio do Sistema 

de Informação ao Cidadão (eSIC), acessado pelo site institucional, do Sistema 

de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) e de um pedido formalizado por 

email à Sala de Consultas, depois de uma primeira visita.  

Foram obtidos 42 relatórios, a partir de 1981. Os relatórios de 1981 e 1982 

foram produzidos pela Seção Iconográfica, com referências aos filmes e à 

movimentação de servidores que trabalhavam com filmes no Arquivo Nacional.  

Foram localizadas apenas versões parciais dos relatórios referentes a 

1995, 1997, 1998, 2000 e 2007. Não foi encontrado relatório consolidado do 

setor de imagens em movimento referente a 2008, sendo encaminhado o 

relatório anual da Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos, 

com dados de todas as equipes. Também não foram localizados relatórios de 

atividades referentes a 1984, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1999.  

Os relatórios da equipe foram realizados para controle interno e para 

subsidiar os relatórios institucionais. Nem sempre seguem um modelo formal, 

pois não são as versões finais. Quando localizadas versões diferentes, ou 

complementares, foram encaminhadas ambas (caso dos anos 1983, 2002 a 

2007, e 2018).  
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 Em seguida, vamos descrever a trajetória do AN desde a sua fundação, 

passando pela criação regimental da Seção de Filmes, em 1958, até fins de 

1982, quando a instituição passou a ter responsabilidade pela gestão de filmes 

e vídeos. 

 O Arquivo não gozava de prestígio político, não tinha orçamento próprio, 

e suas instalações eram precárias, sem condições de preservar o seu acervo, 

por mais de 50 anos. Enquanto os arquivos nacionais europeus atendiam 

também ao cidadão, estando seus documentos abertos à consulta pública e à 

pesquisa histórica, o Arquivo Público Imperial “restringia o acesso aos seus 

documentos à burocracia do Estado, perpetuando a política de sigilo oficial dos 

tempos coloniais” (COSTA, 2000, p. 228). 

 Com um ano à frente da gestão do Arquivo Nacional e depois de ler todos 

os relatórios desde 1844, o historiador José Honório Rodrigues publica, em 1959, 

um diagnóstico em que afirma ter sentido “desolação diante do espetáculo 

deprimente de desorganização e abandono que revelava a velha instituição” 

(RODRIGUES, 1959, p. 4). 

 Apresentando-se como fato relevante para esta pesquisa, cria-se o 

Serviço de Documentação Cartográfica e Fonofotográfica, que abriga as seções 

de filmes, de mapas, fotografias, microfilmes e documentação sonora. 

Contempla-se, pela primeira vez, a documentação cinematográfica no âmbito do 

AN. 

 Embora existisse desde 1958, quando foi criada por meio de regimento 

aprovado na gestão de José Honório Rodrigues, a Seção de Filmes só passa a 

gerenciar documentos audiovisuais, em fins de 1982, tendo realizado atividades 

relacionadas a microfilmes por 24 anos. É a partir da década de 1980, que a 

Seção de Filmes dá os seus primeiros passos no tratamento de filmes e vídeos, 

no âmbito no AN. 
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 O marco transformador é o recolhimento, em 1982, do acervo da Agência 

Nacional3, extinta agência de notícias federal, resultado da iniciativa de Celina 

Vargas que liderava um processo de modernização na instituição, na época. 

 A década de 1980 foi marcada por grandes transformações na trajetória 

da Seção de Filmes, principalmente aquela ocorrida com a entrada do acervo da 

Agência Nacional, a partir do fim de 1982. O impacto deste recolhimento fez a 

SF atuar efetivamente no que previa o regimento de 1958, o primeiro que citou 

a seção: gerenciar documentos fílmicos e videográficos de valor histórico. Outra 

marca desta década é o recrutamento e a capacitação, no Brasil e no exterior, 

de profissionais que assumiram a responsabilidade de gestão de filmes e vídeos. 

Esse diálogo com experiências anteriores, no Brasil e no mundo, permitiu que 

os pioneiros sedimentassem métodos e procedimentos próprios, de acordo com 

as demandas institucionais específicas. Esse período conheceu muitos avanços 

no tratamento técnico do acervo de filmes, tanto no que tange à sua conservação 

e preservação quanto em relação ao tratamento da informação extraída do 

material fílmico. 

Os relatórios também apontam para a elaboração de métodos de 

tratamento que vão se sofisticando quanto mais a equipe ganha conhecimento 

e experiência com o tipo de documentação que chega na Seção de Filmes. 

Assim, a constatação de que os copiões — cópias dos negativos com todas as 

cenas filmadas, sem cortes, com o fim de ser referência para a montagem do 

filme — detinham as condições documentais mais propícias ao tratamento como 

documentos completos em detrimento de pequenos trechos ou cópias de 

circulação, por exemplo, começam a sedimentar as bases das ações de 

tratamento para outros fundos.  

Os relatórios examinados abordam ainda a documentação organicamente 

relacionada aos filmes, os copiões, entre outras informações. Registra 

importantes ações de tratamento técnico dos filmes mais relacionadas à 

qualidade da informação: identificação de personagens, pesquisa sobre 

 
3 Quando foram recolhidos, os fundos Agência Nacional e Empresa Brasileira de Notícias (EBN) 

confundiam-se, mas ambos foram identificados e separados conforme o tratamento deles 
avançou. Quanto ao fundo EBN, o seu respectivo catálogo foi disponibilizado em 2000. “São 
apenas 07 filmes, inicialmente agregados ao conjunto do acervo da Agência Nacional” 
(ARQUIVO NACIONAL, 2002, p. 7). Já o catálogo do acervo cinematográfico da Agência 
Nacional abrange “694 filmes - em sua maioria cinejornais que, por sua vez, contêm diversas 
reportagens de época” (ARQUIVO NACIONAL, 1989, p. 27). 
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cronologia dos filmes, organização sequencial de fragmentos para identificação 

e descrição, ações que apontam para um aprofundamento sobre o conhecimento 

do acervo.  

O relatório contém uma nota importante sobre a metodologia de trabalho 

no tratamento das latas de filme, em busca da organicidade dos documentos 

audiovisuais. Registra que as informações que vinham anexadas ou próximas 

aos filmes, nos seus mais variados formatos ou conteúdos, deveriam ser 

valorizadas como possíveis evidências para identificação e não seriam 

separadas a não ser após a devida análise.  

A elaboração de fichas contendo informações básicas sobre o acervo que 

ia sendo tratado aponta para o esforço por controlar o volumoso material ao 

mesmo tempo em que possibilitava o acesso ao mesmo, fato que sublinha a 

diferença entre esses e os documentos textuais nos arquivos, do ponto de vista 

das práticas de registro e de formação de um produto documentário final. A 

quantidade e a variedade de peças que podem estar contidas num arquivo de 

filmes, dependendo de seu produtor, impressionam e contribuem para tornar a 

gestão desses conjuntos um grande empreendimento do ponto de vista da 

compreensão do contexto documentário visando a sua organização. Assim, 

chama a atenção a descrição de procedimentos para construir instrumentos de 

pesquisa para o acervo em tratamento.  

 Na segunda década de sua efetiva existência, a de 1990, considerada 

como a da consolidação dos serviços, a equipe de filmes e vídeos do Arquivo 

Nacional enfrenta os percalços do descontrole de temperatura e umidade de 

seus depósitos de filmes, refina a organização das frentes de trabalho nas mais 

diversas fases de tratamento do acervo e protagoniza novas parcerias 

importantes para a construção de suas próprias diretrizes e metodologias de 

trabalho. 

Merece destaque a influência da Cinemateca Brasileira no esforço, em 

nome do controle do acervo, de elaborar ferramentas eficazes de identificação e 

descrição dos fundos audiovisuais sob guarda. O AN acompanha a instituição 

paulista no alinhamento a normas e sistemas recomendados por entidades 

mundiais, já utilizados pela Cinemateca. As ferramentas de identificação usadas 

pelo Arquivo foram uma adaptação e uma evolução das ferramentasda 
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Cinemateca Brasileira, que, por sua vez, têm como base as diretrizes 

recomendadas pela Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF).  

 A década de 2000 mostra o aumento repentino do tamanho do acervo de 

filmes sob a guarda do AN, decorrente da crise ocorrida na Cinemateca do MAM-

RJ, em 2002. Tal profusão de filmes, de fundos privados, traz em seu bojo o 

regime de comodato, o que provocou debate institucional interno e tensão nas 

relações com os donos dos filmes. O concurso público, em 2005, representa a 

chegada de um importante reforço nos recursos humanos da instituição, tendo 

em vista as demandas de um acervo que aumentou muito, ao longo dos três 

anos anteriores. A experiência da Cinemateca do MAM foi, mais uma vez, 

decisiva na capacitação da equipe de filmes e vídeos do AN, que acabava de ter 

suas responsabilidades aumentadas e aprofundadas com a crise do MAM-RJ. 

Mais um lote do fundo TV Tupi dá entrada no AN, em mais um capítulo do esforço 

pela preservação de tal patrimônio audiovisual. A chegada de uma geração de 

instrumentos de pesquisa colaborou para a ampliação do acesso ao acervo, 

finalidade basilar de uma instituição arquivística. Depois do MAM-RJ, quase 30 

fundos deram entrada no AN. 

O episódio da custódia do acervo do MAM, adicionado às relações que, 

desde os anos 80, foram mantidas entre o Arquivo e as cinematecas são 

evidências do influente diálogo com essas instituições congêneres. As interfaces 

estabelecidas com a Cinemateca Brasileira (SP) e a Cinemateca do MAM-RJ 

servem, neste estudo, para aprofundar o entendimento de como a gestão de 

documentos arquivísticos audiovisuais acontece no AN. São instituições distintas 

na origem e na vocação. Enquanto nas cinematecas o entendimento do acervo 

é movido pela natureza do tipo de conjunto formado e das formas de sua 

aquisição — constituindo as coleções das cinematecas —, no Arquivo a visão 

que predomina é a de tratamento arquivístico. Por outro lado, e como visto, as 

formas de aquisição, também no AN, foram múltiplas e muitas próximas das 

vividas pelas cinematecas; o tratamento, em muitos casos, se baseou nas 

experiências daquelas instituições. Assim, a questão das influências entre essas 

instituições e também seus limites nos parece importante abordar. Nos parece 

que o tempo de experiência em lidar com arquivos de filmes que as cinematecas 

já acumulavam foi fator central para a aproximação do Arquivo num momento 

em que este se lançava numa nessa área.  
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 O ambiente digital é um dado de realidade incontornável para a equipe de 

filmes e vídeos do AN, na década de 2010, uma vez que filmar em suporte 

analógico é uma raridade hoje em dia. O equipamento e os processos de 

produção e pós-produção audiovisual mais acessíveis e viáveis financeiramente 

são os digitais, uma vez que hoje a revelação de filmes de acetato (tecnologia 

usada no filme original de câmera virgem em ambiente analógico) e a geração 

de cópias em poliéster (tecnologia mais avançada de exibição e preservação 

analógicas) representam um nicho muito caro. Principalmente, levando em conta 

toda a simplificação e banalização dos meios de produção que as tecnologias 

digitais impuseram à cadeia produtiva do audiovisual. Daqui para a frente, a 

equipe a cargo dos documentos audiovisuais vai passar a receber cada vez mais 

documentos digitais do que analógicos, que tendem ao desaparecimento, 

prospectivamente. O “Guia de Fundos e Coleções de Imagens em Movimento”, 

lançado no segundo semestre de 2020, representa um importante passo no 

controle do acervo e no acesso ao seu conteúdo. 

O guia de fundos e coleções afirma, na sua apresentação, que tal acervo 

é considerado o segundo maior do país, com cerca de 50 mil latas de filme, 10 

mil fitas vídeo-magnéticas e imagens em movimento digitais, sem especificar 

quantidades quanto às últimas. O guia tem o objetivo de ser um instrumento de 

pesquisa complementar ao Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), 

segundo a apresentação (ARQUIVO NACIONAL, 2020, p. 6).  

Segundo o guia, dele constam todos os fundos e coleções com imagens 

em movimento sob a guarda do AN, à exceção daqueles que estão em processo 

de incorporação à instituição e que não fazem parte da publicação em análise. 

O instrumento de pesquisa tem a seguinte estrutura: título, código de referência 

dos acervos cadastrados no SIAN e forma de entrada (ARQUIVO NACIONAL, 

2020, p. 7). Ao todo, são 165 fundos e coleções, dos quais 113 comodatos, 31 

recolhimentos, 20 doações e um depósito (guarda temporária).  
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Considerações finais 

 Este trabalho preencheu uma lacuna identificada por meio de uma 

investigação preliminar, que revelou não existir, até o presente momento, um 

estudo acadêmico que descrevesse a trajetória da Seção de Filmes (seu primeiro 

nome), apreendendo, a partir da experiência do Arquivo Nacional, como se deu 

a gestão do gênero documental audiovisual no âmbito do principal ator 

institucional arquivístico do país. Tratou-se da construção de uma narrativa ao 

mesmo tempo descritiva e analítica, embasada por uma estrutura temporal 

cronológica linear sobretudo nos anos compreendidos entre a década de 1980, 

com a modernização do Arquivo Nacional e o ano da produção do estudo, 2020. 

Voltando a Cook (2018, p. 20), em seu texto no qual afirma que o passado é 

prólogo, afirmamos que conhecer a forma como foram geridos esses 

documentos, sob quais tradições arquivísticas ou referências externas à área de 

arquivos, com quais instrumentos e visões, a partir de quais cenários político-

institucionais nos parece um bom caminho para elaborarmos essa experiência 

projetando novas questões (ou até mesmo questões persistentes) para o futuro 

dos arquivos. Esta pesquisa contribui para minorar a escassez de pesquisas 

nessa área. 

 Ao examinar a história dos métodos de gestão adotados, no âmbito de 

uma trajetória do setor audiovisual do AN, esse estudo representa uma 

referência importante para qualquer profissional ou pesquisador, traduzindo-se 

num ponto de partida para o entendimento de problemas centrais no tratamento 

de filmes e vídeos, não importa se públicos ou privados. A análise dessa 

trajetória lança luz sobre uma memória de atuação técnica importante, 

sistematizada, divulgada e discutida como forma de ajudar a pensar tanto no 

presente quanto no futuro da gestão desses arquivos. 

 Esta pesquisa reafirma que documentos arquivísticos audiovisuais 

exigem um tratamento que contemple as especificidades da documentação 

audiovisual. Os audiovisuais são documentos gerados por documentos (roteiros 

de cena e filmagem, cronogramas de produção, autorizações prévias, contratos, 

orçamentos etc.) e geradores de outros documentos (sinopses, peças 

promocionais, trailers, fotografias de divulgação etc.), com uma ampla 

diversidade de tipos, no seu processo de criação e produção. Em âmbito 
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industrial e profissional, filmes e vídeos são realizados a partir de roteiros, 

cronogramas e outros documentos que dão viabilidade a sua materialização. 

Depois da estreia ou do primeiro uso da peça audiovisual, é possível visualizar 

outros tipos de documentos que são criados a partir da repercussão, da 

necessidade de descrever e dar acesso ao material, qualquer que seja a função 

para a qual foi feito. 

 Ressalta-se a partir deste estudo a importância de uma necessária cultura 

audiovisual pretérita do arquivista responsável pelo tratamento de filmes e 

vídeos. O conhecimento da história do cinema é importante, mas não é o 

bastante. Conhecer a evolução da tecnologia de filmes e vídeos, os diferentes 

suportes e formatos, também compõe a bagagem teórica de um profissional bem 

preparado. E o terceiro campo caro a um profissional de qualidade, depois da 

história do cinema e da evolução da tecnologia de registro, exibição e 

preservação, é o domínio das etapas da cadeia produtiva do audiovisual e dos 

documentos gerados no bojo deste processo. 

 A década de 1980 foi marcada por grandes transformações na trajetória 

da Seção de Filmes, principalmente aquela ocorrida com a entrada do acervo da 

Agência Nacional, a partir do fim de 1982. O impacto deste recolhimento fez a 

SF atuar efetivamente no que previa o regimento de 1958, o primeiro que citou 

a seção: gerenciar documentos fílmicos e videográficos de valor histórico. Outra 

marca desta década é o recrutamento e a capacitação, no Brasil e no exterior, 

de profissionais que assumiram a responsabilidade de gestão de filmes e vídeos. 

Esse diálogo com experiências anteriores, no Brasil e no mundo, permitiu que 

os pioneiros sedimentassem métodos e procedimentos próprios, de acordo com 

as demandas institucionais específicas. Esse período conheceu muitos avanços 

no tratamento técnico do acervo de filmes, tanto no que tange à sua conservação 

e preservação quanto em relação ao tratamento da informação extraída do 

material fílmico.  

 A década de 1990 representou a consolidação do serviço arquivístico do 

setor de filmes e vídeos, em que estiveram no centro do debate institucional 

questões como a preservação do acervo (a climatização do depósito), o 

tratamento técnico, a formação de uma comissão de avaliação visando à 

eliminação de filmes irrecuperáveis, e os diálogos com a Cinemateca Brasileira 

(SP) e a Cinemateca do MAM-RJ, para a construção de um saber próprio, 
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voltado para as especificidades não só do acervo, mas também aquelas 

relacionadas a princípios arquivísticos. Destacamos a chegada ao AN do acervo 

da TV Tupi e do fundo César Nunes. 

 A década de 2000 mostra o aumento expressivo do tamanho do acervo 

de filmes sob a guarda do AN, decorrente da crise ocorrida na Cinemateca do 

MAM-RJ, em 2002. Tal profusão de filmes de fundos privados traz em seu bojo 

o regime de comodato, o que provocou debate institucional interno e tensão nas 

relações com os donos dos filmes. O concurso público, em 2005, representa a 

chegada de um importante reforço nos recursos humanos da instituição, tendo 

em vista as demandas de um acervo que aumentou muito, ao longo dos três 

anos anteriores. A experiência da Cinemateca do MAM foi, mais uma vez, 

decisiva na capacitação da equipe de filmes e vídeos do AN, que acabava de ter 

suas responsabilidades aumentadas e aprofundadas com a crise do MAM-RJ. 

Mais um lote do fundo TV Tupi dá entrada no AN, em mais um capítulo do esforço 

pela preservação de tal patrimônio audiovisual. A chegada de uma geração de 

instrumentos de pesquisa colaborou para a ampliação do acesso ao acervo, 

finalidade basilar de uma instituição arquivística. 

 Na década de 2010, o ambiente digital é um dado de realidade 

incontornável para a equipe de filmes e vídeos do AN, uma vez que filmar em 

suporte analógico é uma raridade hoje em dia. O equipamento e os processos 

de produção e pós-produção audiovisual mais acessíveis e viáveis 

financeiramente são os digitais, uma vez que hoje a revelação de filmes de 

acetato (tecnologia usada no filme original de câmera virgem em ambiente 

analógico) e a geração de cópias em poliéster (tecnologia mais avançada de 

exibição e preservação analógicas) representam um nicho muito caro. 

Principalmente, levando em conta toda a simplificação e banalização dos meios 

de produção que as tecnologias digitais impuseram à cadeia produtiva do 

audiovisual. Daqui para frente, a equipe a cargo do tratamento dos documentos 

audiovisuais vai passar a receber cada vez mais documentos digitais que 

analógicos, que tendem ao desaparecimento, prospectivamente. Entre os temas 

que conseguimos estabelecer com os entrevistados, o mais controverso vem a 

ser o controle acerca das quantidades de documentos fílmicos e videográficos 

sob a guarda da instituição. 
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 O esforço para obter acesso aos relatórios no nível da equipe de filmes e 

vídeos e no nível da coordenação de audiovisuais foi uma experiência 

reveladora. Os relatórios de atividade e de gestão são documentos 

administrativos, e, por isso, de uso corrente e só podem ser acessados pelo 

Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), dispositivo da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. De acordo com 

o inciso segundo do artigo sétimo da referida lei (BRASIL, 2011), o acesso 

compreende os direitos de obter “informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 

recolhidos ou não a arquivos públicos”. 

 Esta trajetória foi construída com os vestígios deixados ao longo de quase 

40 anos de atividade da seção em estudo. Muitos registros, relatórios de 

atividades e de gestão, entre outros tipos documentais, foram recuperados 

parcialmente, incompletos, ou foram totalmente perdidos, não tendo sido 

localizados, na tentativa de atender às demandas da pesquisa que avançava na 

identificação de fontes conforme processava novos vestígios levantados. O 

material extraído das entrevistas foi precioso na complementaridade de sua 

informação com relação ao conjunto de informações extraído de relatórios, 

artigos, regulamentos, registros audiovisuais, publicações, normas e outros 

documentos. 

 Seja pela preservação dos filmes da era analógica (que ainda podem 

chegar para custódia), seja pela gestão e preservação dos filmes digitais que 

constituem, hoje, o paradigma que orienta a produção audiovisual, o Arquivo 

Nacional seguirá sendo uma instituição que serve de referência para a 

comunidade arquivística. Seus procedimentos, embasados na formação de sua 

equipe bem como na experiência com a prática em anos de gestão desse tipo 

de material tornam o AN um dos protagonistas nessa área no Brasil. Esperamos 

que nosso estudo possa trazer mais questionamentos para mais pesquisas num 

campo que merece ser explorado pela Arquivologia. 
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Introdução 

 Ao visualizarmos a representação de mulheres artistas percebemos que por 

vezes são escusas de uma sociedade e contidas numa dificuldade de posicionamento. 

A partir dessa alusão, nesse artigo é proposto pensar a representação da mulher 

artista no Cinema. Desta forma, através do estudo do Filme Artemisia (1997) 

passamos a compreender melhor o enredo fílmico referente a artista mulher. 

 Dado este pressuposto, revelaremos os modos de dominação patriarcal 

dispostos no filme, onde a representação da artista Artemisia é submissa à figura 

masculina. Ao pensarmos na condição de submissão, verificamos por vezes que são 

ideias praticamente impostas a uma mulher numa forma de controle sobre a mesma. 

Essas reflexões são trazidas por Beauvoir (1967) onde a ideia de dominação é 

caracterizada como um mito, e de certa forma impregnada culturalmente. Nessa 

perspectiva, este artigo irá dispor um olhar crítico referente a dominação masculina 

no Cinema, tangendo especificamente no contexto histórico da narrativa fílmica.   

 Através de quatro (4) recortes de planos é pensado especificamente nas cenas 

em que evidencie a opressão exercida sobre a mulher artista, usando-se de uma 

leitura fílmica e conduzindo para uma reflexão. Assim sendo, o artigo é um convite 

para a abertura de um olhar sensível e crítico à imagem da representação da artista 

mulher inserida no Cinema através do filme Artemisia (1997). 
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Cinema: a sétima arte 

 O Cinema instiga a imaginação, transformando o “real” em “irreal”, de acordo 

com Bernardet (1990, p.127) ‘’Não era uma arte qualquer. Reproduzia a vida tal como 

é - pelo menos essa era a ilusão [...]’’. Essa característica imaginária do Cinema que 

transcende o real faz com que o sujeito se torne mais envolvente, e constantemente 

se sinta pertencente à obra, pois assim pode interpretar o filme a sua maneira.  

 Para Xavier (1988), o Cinema estimula o indivíduo a assumir o papel de      

analista ocupando uma função sem causar prejuízo algum, pois este vive entre o real 

e o irreal. Essa dualidade foi retratada por Bernardet (1990), quando afirma que, para 

alguns é irrelevante saber se o Cinema é real, visto que o importante é o filme em si, 

bem como, o seu conteúdo. Todavia, uma coisa não se pode contestar: o Cinema 

inaugurou uma nova comunicação com a sociedade. Nas palavras de Martin (2005, 

p.21): ‘’[...] verdadeiramente, o Cinema foi uma arte desde o princípio [...]’’.  

 Assim como as outras artes, o Cinema compõe-se de diversas características, 

proporcionando ao espectador uma construção de sensações, emoções e ideias. 

Dessa maneira, o filme Artemisia (1997) possibilita compreender a inserção da artista 

mulher no mundo da arte, e com o auxílio da leitura fílmica crítica, o indivíduo introduz 

um novo olhar diante da sociedade, tornando possível refletir sobre suas inquietações. 

 Essa ligação do indivíduo com o Cinema é abordada por Benjamin (1987), ao 

expor que o Cinema é um meio de transformação do sujeito com o mundo, tornando-

o emancipado. Duarte (2002) não se distancia dessa afirmação ao relacionar o 

Cinema como uma leitura filosófica, contribuindo para formação cultural e social 

humana. É com a abertura das novas fronteiras sobre o Cinema que foi possível 

vivenciá-lo mais ativamente, ou seja, passou a ser uma linguagem artística mais 

acessível a todos. Por mais que um grupo maior de pessoas veja o filme por pura 

diversão, com o objetivo de entretenimento, o Cinema faz o seu papel, pois mesmo 

assim, consegue por efeito repercutir uma mudança neste indivíduo (BENJAMIN, 

1987) 

 Ao propormos analisar a artista mulher no Cinema, lançamos um olhar crítico 

de como o feminino é retratado na cinematografia, e se quando abordadas, 

eventualmente é criado um estereótipo de gênero. Para Duarte (2002) a mulher no 

filme ocasionalmente é vista em segundo plano, e quando é tida como protagonista, 

por vezes, é demonstrada de forma sexualizada ou masculinizada. Contudo, Duarte 
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(2002, p. 53) prossegue afirmando que: ‘’[...] o modo que o Cinema lida com o feminino 

é fruto de convenções, [...] muito mais cultural do que técnica.'' Nesse caso, o Cinema, 

por si só, não se responsabiliza por tais ações, mas, auxilia nas diversas maneiras de 

se perceber o mundo, sendo um meio que manifesta as transformações e avanços da 

sociedade. 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações 
exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua 
vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto 
das inervações humanas – é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao 
cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1987, p.174). 

 

 Como Benjamin (1987) narra em sua citação, o poder do Cinema em despertar 

as inervações humanas, atinge no indivíduo uma disposição de sentimentos 

inimagináveis, possibilitando estimular o desbravar um novo aprendizado. Com base 

numa leitura de imagem crítica, o indivíduo transforma-se em um ser emancipado, 

contribuindo com o modo de ver, perceber e analisar a sociedade. Assim, quando o 

assunto se refere à figura feminina no Cinema, o espectador dispõe de um olhar mais 

compreensível, pois, mediante a questões históricas, casualmente a mulher é omitida. 

Diante desse fato, as autoras Alves e Pitanguy (1985) nos exemplificam essa omissão, 

ao recordar sobre o ocasional esquecimento dos registros de mulheres/acadêmicas 

em uma Universidade até o séc. XIX. 

 O Cinema se torna uma prática social para a compreensão do mundo. Duarte 

(2002) instiga a olharmos o filme como forma de obter informações e conhecimentos, 

sendo ele um gerador de problemas, surgindo questionamentos a serem 

desbravados, além disso, ele se torna ‘’transmissor de saberes adotados por 

diferentes culturas’’ (DUARTE, 2002, p.105); fazendo-nos perceber os conceitos 

contidos, possibilitando refletir em nosso contexto social, e para este artigo, o contexto 

social do universo feminino.  
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Linguagem cinematográfica 

 O termo linguagem é usualmente compreendido como um meio que possibilita 

comunicar ideias (OXFORD, 2021). Desse modo o receptor compreende e decifra os 

significados para ele exposto, essa ideia não se diferencia da linguagem 

cinematográfica. No Cinema, a decifração de códigos se compõe por uma facilidade 

devido sua característica visual, contudo identificar a linguagem faz com que seja de 

maior significância, a forma e o conteúdo, contribuindo assim, para a compreensão 

cinematográfica (DUARTE, 2002). 

 O estudo da linguagem referente ao Cinema é valioso, pois assim conseguimos 

decifrar esses signos, usufruindo melhor da narrativa fílmica. Em Artemisia (1997), 

após se deter na compreensão dos elementos cinematográficos verificamos a 

importância da obra. O filme citado é composto por uma direção de fotografia 

perspicaz, e quando colocadas no plano geral, vislumbramos a mise-en-scène com 

cenários bem elaborados pela direção, com a preocupação da escolha da cor 

impregnada juntamente ao jogo de luz, claro e escuro, teatralidade, contrastes, 

possibilitando sentir o período Barroco em que a artista Artemísia viveu (século XVII).  

A linguagem cinematográfica surge com o desenvolvimento do Cinema, deste 

modo conseguimos realizar uma leitura fílmica crítica. Com base nisso, antes de 

realizarmos a análise do filme Artemisia (1997), faz-se necessário retratar alguns 

elementos que permitem criar esta significação.  

 O pilar da linguagem cinematográfica é a imagem. Conforme afirma Martin 

(2005, p.27), ‘’[...] a imagem constitui o elemento de base da linguagem 

cinematográfica. Ela é a matéria-prima fílmica e, simultaneamente, uma realidade 

particularmente complexa [...]’’, pois ao mesmo tempo em que se faz uso da imagem 

real, o idealizador direciona essa imagem para o que se tem por intenção. O autor 

Brito (1995) dedica em sua obra, uma breve recordação com relação à origem da 

linguagem do Cinema, sendo estruturada por D. W. Griffith (1875-1942), vista 

primariamente com bastante desconforto, mas que no desenvolver do processo, 

passou a ser aceito.  
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 Conforme Brito (1995), o cineasta Griffith foi um visionário ao fazer uso de 

planos que jamais foram usados até em um dado momento do Cinema, para o autor, 

o cineasta passa a articular algumas funções inovadoras. 

 
Griffith foi pioneiro no uso de toda uma gama de recursos de linguagem,em 
alguns casos inventados pela sua intuição, em outros, sistematizados pela 
utilização dentro de certas funções dramáticas. Foi com Griffith, por exemplo, 
que receberam função semiótica (dramática e estética), os seguintes 
componentes do discurso cinematográfico: primeiros planos, planos gerais, 
deslocamentos da câmera dentro de uma mesma cena,profundidade de foco, 
desfocamento, contrastes de luz, combinação de luz artificial e luz, natural, 
etc.[...] (BRITO, 1995, p.112). 
 

 No entanto, é importante ressaltar que o cineasta Griffith foi uma das 

vanguardas referente às funções da linguagem do Cinema, sendo estas 

posteriormente aprofundadas em estudos, e por meio do avanço tecnológico, 

consequentemente modernizadas. Visto isso e compreendendo que a linguagem 

cinematográfica desde o seu surgimento até o presente momento se detém em um 

campo muito amplo, para esse artigo é apresentado exclusivamente os recursos que 

contribuíram para o estudo da leitura fílmica, sendo estes dispostos a seguir. 

 O enquadramento segundo Martin (2005) é o que transforma a realidade em 

arte, por meio dele iremos compor a fotografia, a qual transmite sensações, eliminando 

aspectos indesejáveis da realidade para fora do filme. Devemos ter por noção que o 

enquadramento é constituído por elementos, neste caso podemos destacar dois: 

planos e ângulos. 

 De acordo com Brito (1995) o plano é o recurso mais importante para a 

linguagem cinematográfica, sendo capaz de determinar a distância da câmera e o 

objeto a ser fotografado, não somente isto, mas podendo articular o ângulo e tempo, 

criando-se, por conseguinte, uma diversidade de planos.  

 Desse modo, podemos destacar: Plano geral: revela a cena na sua amplitude; 

plano médio: enquadra a cena em um campo considerável, onde o personagem fica 

próximo da sua totalidade; plano americano: a câmera posiciona os personagens do 

joelho para cima; primeiro plano ou close: o enquadramento foca no personagem 

principal da cintura para cima ou no rosto e primeiríssimo plano: destacando o objeto 

a ser filmado (BRITO,1995). 
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 O ângulo possibilita explorar melhor a cena, auxiliando na ideia de como o filme 

está disposto a ser apresentado. Para Martin (2005, p.51) ‘’[...] os ângulos de 

filmagens excepcionais, podem adquirir um significado psicológico particular [...]’, 

dessa forma, transmitindo um determinado sentimento aos espectadores. Os ângulos 

contra-plongée e plongé são os mais familiares. Segundo (Martin, 2005) o primeiro dá 

a sensação de grandiosidade, colocando o elemento principal da cena em um patamar 

superior, e o segundo propõe uma adversão, nele, a cena expõe uma ideia de 

inferioridade.  

 Outra função importante que merece ser destacada para a leitura fílmica, 

refere-se ao movimento da câmera, sendo possível, por meio dele, construir um 

paralelo entre ângulo e plano. Martin (2005) destaca três: travelling, panorâmica e 

trajetória. O travelling nada mais é que a câmera em movimento nos seus diversos 

ângulos. Grillo (1958, p. 11) comenta sobre alguns ângulos, ‘’podendo o travelling ser 

lateral, à frente, atrás ou óptico – zoom –.’’ Mesmo com suas singularidades, 

panorâmica e trajetória, têm por base o travelling nas suas características de 

movimento.  

 Deste modo, as funções cinematográficas citadas anteriormente foram 

importantes para a base da significação no filme Artemisia (1997) nos auxiliando na 

leitura fílmica crítica. Os autores Vanoye e Goliot-Leté (1994) destacam sobre esta 

‘’decomposição’’ como um meio para a interpretação cinematográfica.  

 

 

Artemisia (1997) 

 O filme Artemisia (1997), é uma produção francesa, dirigida e escrita pela 

diretora francesa Agnes Merlet como gênero biopic, (derivado da palavra inglesa 

Biographical Motion Picture), refere-se a uma biografia fictícia da artista Artemisia 

Gentileschi, logo, parte-se da ideia de que a produção cinematográfica desenvolvida 

irá contribuir com partes do contexto histórico (OLIVEIRA, 2006). A narrativa fílmica 

(figura 1) conta a história da artista barroca Artemisia Lomi Gentileschi (1563-1653), 

em um recorte temático do ano de 1610. 
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Figura 1 – Cartaz publicitário do filme Artemisia (1997) 

 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt0123385/ 

 

 O filme desde o início manifesta o desejo da jovem em ser artista. O pai, Orazio 

Gentileschi é quem introduz a Artemisia ao mundo da arte, abrindo um espaço em seu 

ateliê. Ela acaba executando algumas pinturas para ele. O que mais envolvia fascínio 

na jovem artista era a retratação do nu, no entanto, no século XVII era proibido para 

mulheres esse gênero de pintura. Constantemente a artista sente a necessidade de 

aprender mais, passando a ter aulas com o artista Agostino Tassi, e que, por um dado 

momento, provoca a jovem de 17 anos, conduzindo o enredo a um romance. Com a 

descoberta do pai referente ao relacionamento da filha, Agostino passa a ser julgado 

na corte. Artemisia decide ir em sentido contrário às decisões do seu pai, sofrendo 

com a prisão imposta ao pintor. O fechamento da narrativa ocorre com Artemisia se 

afastando de seu pai e de sua cidade natal.  

 O filme obteve severas críticas em seu lançamento, fato referente ao estupro, 

um real acontecimento na vida da artista, mas, transformado em um romance na 

narrativa. Em uma entrevista para o Jornal Los Angeles Times, Merlet discorre ao 

afirmar a necessidade de expressar seu ponto de vista com relação a história de 

Artemisia, questionando as críticas: “O julgamento foi complexo e aberto a 

interpretações. Sabe-se que o primeiro sexo entre Artemisia e Tassi foi violento, mas 

https://www.imdb.com/title/tt0123385/
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depois houve um caso de amor que durou um ano [...]’’ (MERLET, 1998, tradução 

nossa)3.  

 Mesmo com julgamentos impostos, Merlet conduz o filme na sua própria 

perspectiva, introduzida no que condiz a licença poética da criação artística, mas 

aplicado ao Cinema. Não somente provindo das poesias, literaturas, sendo essa 

liberdade atribuída a qualquer artista, construindo um rompimento com o ‘’concreto’’ e 

realizando uma abertura para a imaginação criativa. (CEIA, 2009). 

 Não abstendo os conceitos expostos, este artigo conduzirá uma leitura fílmica 

crítica para as relações que permeiam Artemisia na narrativa. A artista é 

acompanhada, desde o início ao fim, por sujeitos masculinos, sendo levada a uma 

violência simbólica velada, e que por consequência, resulta em uma dominação 

masculina. Sobre esse termo podemos destacar que: 

 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objeto simbólico 

cujo ser (esse) é um ser percebido (percipi) tem por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo e para o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. (BOURDIEU, 1998, 

p.82). 

 

 Desta forma, Bourdieu (1998) relata sobre uma certa objetificação inserida na 

mulher. Rememoramos a performance realizada pela artista Marina Abramovic, 

"Rhythm 0" (1974) nos propondo a refletir sobre o uso do corpo como um objeto, onde 

o público, após algumas horas, permeia uma reação violenta diante da artista. Isto 

sendo, ao reduzir a figura feminina a um papel inferior, possibilita adentrar a uma 

violência, esta não somente física, como ocorreu na performance citada 

anteriormente, mas simbolicamente.   

 Para a leitura fílmica do filme Artemisia (1997) foi utilizada a metodologia 

desenvolvida na tese de doutorado por Suarez (2018), baseada nos pontos de vista 

objetivo, subjetivo, referencial e sintomático, abordados por Bordwell e Thompson 

(2013). Para este artigo foi priorizado o ponto de vista sintomático, sem deixar de 

elencar os outros pontos, assim, conseguimos expressar a construção de uma 

reflexão crítica na leitura fílmica. 

 

 
3 “The trial was complex and open to interpretation. It’s known that the initial sex between Artemisia and 
Tassi was violent, but after that there was a love affair that lasted a year’’ 
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 De acordo com Suarez (2018, p.77) a definição do ponto de vista sintomático é 

apresentada como: “[...] conjunto dos significados explícitos e implícitos de um filme, 

os quais contêm traços de um conjunto particular de valores sociais, esse conjunto de 

valores revelados pode ser chamado também de valores ideológicos sociais.” Assim, 

passamos a ver o filme de uma forma mais abrangente, propondo novos olhares e 

possibilitando ao indivíduo uma reflexão do contexto social. 

 

 

Leitura fílmica crítica de Artemisia (1997) 

 Essa subseção dará luz à leitura fílmica de Artemisia (1997), com a seleção de 

quatro (4) planos selecionados pelas autoras, os quais serão destacados momentos 

pertinentes ao estudo da figura feminina no que condiz a trajetória da artista Artemisia 

na cinematografia, desenvolvendo uma analogia sobre os planos selecionados com a 

dominação masculina e a violência simbólica.        

 

Figura 2 – Artemisia observa secretamente o nu masculino 

 
 

Fonte: Captura de frames do Filme: Artemisia. Tempo: 14‟39 

 

 Na mise-en-scène (figura 2), a artista vai em busca de Fulvio, seu amigo de 

infância. Através do ponto de vista objetivo, analisamos a aplicação do plano 

americano, dessa forma facilitando a visualização da inserção dos dois personagens. 

Ao lado direito da cena observamos Artemisia, inclinada para frente em um 

posicionamento de observação sobre o corpo do seu amigo. Posteriormente, ao lado 

esquerdo, nos deparamos com Fúlvio, despido e levemente encostado nas rochas, 

estas que se encontram no segundo plano, possibilitando compreender o local onde 
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os dois se situam, em uma caverna. Através do jogo de luz amplamente difuso, 

podemos compreender que os personagens se posicionam de frente à luz, dessa 

forma, situam os personagens ao centro da caverna. 

 No ponto de vista subjetivo, percebemos que o filme, a princípio, centraliza-se 

na revolta de Artemisia em não poder retratar o nu masculino, seu desejo. Verificamos 

objetivamente o lugar escuso que se dispõe a artista e Fúlvio, isolados em uma 

caverna, ela propõe um beijo, seguidamente solicita que seu amigo retire as roupas, 

dessa forma, ambos ficam próximos de uma intimidade. Com o recurso de um 

travelling, passamos a acompanhar Artemisia no conhecer do corpo masculino, e, 

através da observação de detalhes da figura humana, ela se afasta de Fulvio, 

registrando a anatomia masculina em um desenho de observação. 

 Ao realizarmos a leitura fílmica através do ponto de vista referencial, 

discorremos sobre o período em que se permeia a narrativa. No séc. XVII, a igreja 

exercia um determinado poder, e através da narrativa notamos uma breve referência 

à proibição de mulheres artistas no que condiz ao estudo do nu, ao qual, de acordo 

com Janson(1996, p.252), seria: ''[...] uma prática que estava no centro acadêmico 

tradicional e fornecia a base da pintura narrativa.'' Sendo aplicada exclusivamente aos 

homens, e que dentro de uma Academia, a prática do modelo nu também cabia a eles. 

 Historicamente na Arte, entre as artistas mulheres, Artemisia foi pioneira no que 

se refere a retratação do nu feminino através da obra Susana e os anciões (1610), 

elencada entre uma das mais famosas da artista (CRUZ, 2012). Baseado nesse fato, 

propomos novos olhares sobre a narrativa fílmica, nisso, verificamos um desejo 

excessivo ao nu masculino demonstrado pela personagem principal. Por mais que a 

Artemisia seja a protagonista da narrativa, ela é tida ocasionalmente por uma 

inferioridade diante das temáticas centralizadas. 

 Diante de todos os pontos elencados, adentramos ao ponto de vista 

sintomático, sendo realizada uma leitura de imagem crítica/subjetiva do filme. De 

forma subjetiva, passa a manifestar o nu masculino como superior ao feminino, a 

narrativa acaba indo além de uma simples evidência do contexto histórico, mas 

constrói na personagem Artemisia um desejo pela figura masculina. Essa diferença 

anatômica, onde biologicamente a mulher é inferior ao homem, é real, mas não 

deveria constituir um privilégio aos homens, muito menos reprimir uma mulher por 

esse fato (BEAUVOIR, 1970, p.140). 
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 Essa delimitação da personagem vem juntamente da inserção da sexualidade, 

pois Artemisia tenta atrair Fúlvio através de um beijo, onde este momento podemos 

interpretar a cena como uma forma de submissão, pois, essa ação é vista num 

conjunto patriarcal, ou seja, a mulher não teria por necessidade usar desses encantos. 

Essa estratégia utilizada é retratada por Bourdieu (1998, p.43): 

 
As próprias estratégias simbólicas que as mulheres usam contra os homens, 
como as da magia, continuam dominadas, pois o conjunto de símbolos e 
agentes míticos que elas põem em ação, ou os fins que elas buscam (como 
o amor, ou a impotência, do homem amado ou odiado), têm seu princípio em 
uma visão androcêntrica em nome da qual elas são dominadas. (BOURDIEU, 
1998, p.42) 
 

 Essa proposta da construção de um desejo sexual como forma de atrair o que 

a artista tem por interesse, emerge nas reflexões de Kaplan (1995), onde retrata sobre 

a inserção da figura feminina no Cinema, quando ela deseja compor um certo poder 

na narrativa, ocasionalmente, é trabalhado com a sexualidade, pois, o espectador 

eventualmente tem um “olhar masculino”, este que visto na perspectiva do patriarcado 

é um formato de reprimir a mulher, pois é vista como um objeto erótico. Para Bourdieu 

(1998) ele considera a sedução ser a ‘’arma dos fracos’’, uma tentativa de buscar sua 

imposição, mas que acaba reforçando os estereótipos e submetendo a uma 

dominação simbólica. 

  Na sequência narrativa, obtém-se um plot twist, desse modo para uma melhor 

compreensão, fizemos o uso do recorte em dois planos. Na decupagem da figura 3, 

disposta logo abaixo, podemos perceber através do ponto de vista objetivo que o 

ângulo é posicionado em um contra-plongée, um plano ao qual sugere grandiosidade, 

e que na fotografia é engrandecida a dor. Desta forma, com a mise-en-scène 

enquadrada em um primeiríssimo plano, temos uma melhor ideia da reação da artista, 

onde se mostra a boca entreaberta, gritando de espanto, seus olhos acabam saltando 

numa exorbitante confusão. 
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Figura 3 – A artista Artemisia sofre por uma violação 
 

 
 

Fonte: Captura de frames do Filme: Artemisia. Tempo: 51‟51 

 
 Verificamos então, que através do ponto de vista subjetivo que a jovem artista, 

de maneira tênue, tem por algumas tentativas interromper a situação, demonstrando 

fragilidade e inocência. Tassi, não se abstém, e continua solicitando para que 

Artemisia não tenha medo, e, após o momento da violação a jovem tenta compreender 

sobre a perda de sua virgindade.  

Através do ponto de vista referencial adentramos em alguns conceitos de 

virgindade, pois especificamente no que tange o período em questão (séc. XVII) a 

virgindade feminina compreende-se por uma importância, onde é conduzido uma 

visão de que uma mulher solteira virgem é uma mulher honesta. E quando condizia 

verificar um estupro como crime, há por parte dos homens daquele período uma noção 

bem escusa da gravidade. Nos estudos de Tedesco (2018 p.82) mostra que não era 

o estupro em si que consistia em crime, ou seja, a violação contra um ser humano, 

mas o sangue de uma virgindade rompida, sendo o sangue uma forma de amparo a 

uma defesa pessoal da mulher.  

 Para Beauvoir (1970, p.196) a virgindade é vista como algo misterioso, 

tornando-se desejável, pois reflete em uma perspectiva social que não pertence a 

alguém, sendo visto como uma conquista para o homem quando descoberta ou 

rompida. Desta forma na narrativa pode-se interpretar na cinematografia que ocorre 

mais que uma perda da virgindade, mas uma violação contra a artista Artemisia. 

Sendo um assédio sexual visto como uma sustentação para o seu domínio, pois 

mostra uma posse sexual (BOURDIEU, 1998, p.30). 
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 Na configuração da figura 4 através do ponto de vista objetivo, observamos que 

a fotografia é composta pelo plano geral, dessa forma, além de conseguirmos 

visualizar os personagens, temos um olhar mais amplo para com o fundo da cena. 

Contrariamente à figura 3, Artemisia se encontra acima de Agostino Tassi erguendo 

sua longa vestimenta, e Tassi, despido, pois, portava a posição de modelo para 

Artemisia justificando seu braço direito elevado. O fundo dos dois personagens é 

permeado por um tecido preto, juntamente ao jogo de luz provindo da janela e a 

sombras de dentro, o uso de cores quentes entre vermelho e o amarelo no primeiro 

plano e o fundo esmaecido, possibilita uma ampliação visual entre os dois 

personagens, dessa forma, auxiliando fortemente na analogia de uma pintura barroca, 

remetendo às pinturas da própria artista. Por fim, a cena se complementa através da 

composição do plano posterior, verificamos uma estante disposta com alguns 

materiais artísticos, logo, concluímos ser um ateliê. 

 

Figura 4 – Artemisia tem um relacionamento sexual com Agostino Tassi 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Captura de frames do Filme: Artemisia. Tempo: 56‟38 

 

 Através do ponto de vista subjetivo, rememoramos o anteceder dessa cena, 

onde é introduzido uma voz off dos pensamentos da artista: O amante excitado 

apertou a jovem contra ele, nela entrou e abraçou, numa confusão mista de formas e 

sonhos, tão fisicamente distantes, e tão milagrosamente próximas agora (Artemisia, 

55”18). Logo após essa reflexão, Artemisia em uma pausa, caminha diante de 

Agostino, e como em um ato de amor ambos acabam se entregando um ao outro. A 

artista Artemisia tem reflexões confusas dos acontecimentos, pois, a voz off pode-se 

interpretar a ideia de um misto de sentimentos entre o medo e as noções de seus 

pensamentos. Sendo assim, por uma fragilidade, Artemisia passa a aceder o 

momento fazendo com que “invalide’’ as ações de Tassi. Para Bourdieu (1998, p.54) 



87 

 

essa situação ‘’Anula quase toda responsabilidade da parte do opressor" e "na 

realidade joga uma vez mais a culpa sobre o oprimido(a)”. Tornando-se 

involuntariamente um meio subjetivo de violência simbólica.  

 A mise-en-scène da figura 4 é permeada por significados e referências, pois, 

ao estar disposta em um plano geral, possibilita compreender o cenário num todo. Ao 

caminharmos para o ponto de vista referencial concordamos com Vieira (2016) pois é 

verificado uma analogia da cena com a obra da artista, Judith decapitando Holofernes” 

(1612-1613). Ao realizarmos uma leitura imagética da obra (figura 3), percebemos a 

influência pictórica que a Diretora Agnès Merlet traz na fotografia da figura 4. As 

vestimentas de Artemisia, tanto na obra quanto na cena são correspondentes, a 

posição em que Tassi se situa para a composição da pintura na cinematografia 

também é similar à de Holofernes, este que é configurado numa defesa. Não obstante 

do restante da cena, verificamos a manta vermelha e o lençol branco auxiliando nessa 

influência. Contudo, na cinematografia é criado uma inversão, onde a protagonista 

Artemisia é disposta acima de Tassi, por consequência a engrandece, como se 

naquele momento ocorresse uma inversão de papéis, onde o dominador é dominado. 

 
Figura 5 – Obra: Judith decapitando Holofernes (1612-1613) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/591378994808439536/ 
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Desta forma, no ponto de vista sintomático, os planos 3 e 4, representa a 

personagem Artemisia, em uma dominação masculina, em que no primeiro momento 

passa por uma violação sexual e num segundo, por uma confusão mental, e dentro 

da narrativa, ela é configurada a submeter-se a um “ato de amor”. Consequentemente 

é permeado simbolicamente por uma violência invisível, essa percepção ocorre 

através dos signos implícitos, ocasionalmente enraizados nas questões culturais, se 

tornando imperceptíveis. 

    Na trajetória narrativa um plot twist do relacionamento entre Artemisia e 

Agostino Tassi manifesta como uma secundarização da personagem principal. Em 

vista disso, concordamos com Bourdieu (1998, p.74) quando a mulher apresentada 

em um palco televisivo juntamente de um homem, por vezes, é feita gozações, criado 

alusões a um formato de casal entre os dois, ou seja, há uma dificuldade de ver a 

mulher como independente, desta forma simbolicamente ocasionalmente a mulher é 

vista como um “sexo frágil’’ havendo uma dificuldade da imposição dos próprios 

pensamentos. 

 Na sequência, transpomos para a figura 5 da leitura fílmica. A mise-en-scène 

destacada se adentra ao final da narrativa. Após o relato da irmã de Tassi na corte, 

denunciando-o ser um homem perverso, o qual havia agido de forma desleal a ex-

esposa, conta fatos como relações sexuais com a irmã dela, na cidade de Florença. 

Artemisia atordoada com as declarações, a partir da câmera subjetiva, mostra sua 

confusão mental.  

 Com a câmera enquadrada em um primeiro plano, objetivamente percebemos 

na decupagem da figura 5 a fixação dos olhares entre os dois amantes, ambos se 

mostram muito abalados com a situação. No segundo plano do enquadramento, com 

a câmera desfocada, conseguimos perceber a presença de um guarda, Artemísia faz 

a utilização do suborno para ir ao um encontro sigiloso com o amante dentro da prisão. 

Desta forma, ao irmos para uma leitura mais singela do plano, referencialmente 

recordamos novamente a característica da pintura Barroca, na apresentação clara do 

estado emocional dos personagens e a utilização de uma cor amarelada 

predominante na cena.  
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Figura 6 – Artemisia vai ao encontro de Agostino Tassi na prisão 
 

 
 

Fonte: Captura de frames do Filme: Artemisia. Tempo: 78‟28 
 

 Através do ponto de vista subjetivo, convidamos o espectador a observar 

melhor o posicionamento do personagem, pois desde o início da narrativa Agostino 

Tassi demonstra ser um homem que não se satisfaz com uma única mulher, deixando 

claro que as tratava como seres inferiores. Podemos elencar, entre algumas cenas, o 

momento em que convida Orazio Gentileschi para os prazeres noturnos, e no segundo 

quando uma de suas amantes busca pelo artista, e este a oferece para um de seus 

aprendizes como se fosse um simples objeto.  

 Esses aspectos constroem a identidade do personagem ao longo da narrativa, 

e quando se abstém contar do seu passado à Artemísia, mostra-se como uma forma 

de manipular os pensamentos da artista. Através do ponto de vista referencial, 

realizamos uma alegoria por Beauvoir (1970 p.202) quando rememora uma literatura 

de Swift, dentro dessa perspectiva mostra o desejo do homem em que a mulher se 

torne um ‘’animal’’ ou ''planta’’, ou seja, tem desejo por uma mulher como um meio de 

satisfação, e outras mulheres que sejam passíveis de decisões.  

 Dessa maneira, como mencionado na passagem anterior, no ponto de vista 

sintomático, Agostino inserido no conjunto das dominações masculinas e Artemisia 

passando por uma violência simbólica. Contudo a narrativa é retratada como um 

romance, fazendo prevalecer uma fantasia amorosa. Em vista disso, o filme Artemisia 

que apresenta a figura principal de uma mulher artista, reflete nas indagações de 

Kaplan (1995) quando traz a passagem de alguns filmes hollywoodianos carregados 

numa ideologia patriarcal, ou clássicos como Noir com a mulher num papel misógino, 

onde hora é sexualizada, hora desafia o patriarcado. Desta forma o filme se centraliza 



90 

 

num conjunto de modelos inseridos na figura feminina e que encontramos 

ocasionalmente no Cinema. 

  

Considerações finais 

 O Cinema é um meio de articular pensamentos e ideias, dessa forma um 

espectador mais astuto constrói reflexões consideráveis diante de um filme. Portanto, 

através dos recursos cinematográficos dispostos, podemos construir uma analogia 

diante de acontecimentos que ocorreram num passado a episódios que acontecem 

em um presente. Contudo, faz-se necessário um olhar diante de um plano para uma 

compreensão crítica, dessa forma para esse artigo, através da leitura fílmica 

apresentada de forma objetiva, subjetiva, referencial e sintomática, podemos obter 

uma relativa compreensão do filme Artemisia (1997).  

 A trajetória da artista Artemisia na narrativa cinematográfica, se consolida como 

secundária, pois, ao criar uma tentativa de gênero romântico diminui suas 

contribuições históricas para o universo da arte, e, permeada de forma velada a uma 

violência. Desta forma, a artista foi inserida em diversos momentos designados na 

dominação masculina, intrinsecamente ligada a violência simbólica. 

 O ponto de vista sintomático da metodologia fílmica deu luz à compreensão dos 

ocorridos do contexto histórico e da cinematografia. Compreendemos que 

independente se o filme obtém os aspectos estéticos necessários, o enredo, pode 

ocasionar uma distorção de cumplicidade. Através dos quatro (4) planos selecionados 

percebemos que a personagem Artemisia, esta que é configurada atualmente como 

um ícone da resistência feminina no mundo da arte, foi apresentada como uma mulher 

artista atenuada às questões androcêntricas. 

 Por fim, através da analogia de dois pensadores contemporâneos, Beauvoir 

(1970) e Bourdieu (1998) e com a leitura fílmica crítica de um filme que permeia 

historicamente no séc. XVII, percebemos que há relações que culturalmente se 

transpõem atualmente como por exemplo visualizar a mulher como um ser frágil, ou 

ver de forma sexualizada.  
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ARTEMISIA. Direção: Agnes Merlet. Produção: Miramax, França. 1997. 1 DVD (98 
min.) 



Formatos televisivos cinematográficos: a recepção do público 

diante de novos modelos audiovisuais 

 

Matheus Rocha da Silva1 

 

 

Narrativas seriadas: formatos e distribuição 

 A narrativa seriada possui diversos mecanismos que a diferenciam de outras 

formas de contar histórias no campo audiovisual. Para Anna Maria Balogh (2002, p. 

95) “a descontinuidade, a interrupção, a fragmentação são características da 

linguagem televisual, a tal ponto que estão previstas nos próprios roteiros ficcionais”, 

levando em consideração que esses modelos de narrativa são amplamente difundidos 

por meios televisivos. Pensando sobre esse ponto específico, é possível afirmar que 

os formatos seriados surgiram a partir da própria divisão das narrativas. 

 Retomando a história das séries de televisão, mais especificamente as norte-

americanas, as produções eram exibidas uma vez por semana. (BALOGH, 2002, p. 

95). Nos primeiros anos em busca de sua popularização, um formato em questão se 

tornou bastante usual para a criação de novos produtos audiovisuais. “Eram 

construídos com base num núcleo reduzido de protagonistas fixos, funções narrativas 

reiteradas a cada episódio e um conjunto de elementos discursivos (tempo, espaço, 

figurativização) também recorrentes”. (BALOGH, 2002, p. 95). 

 Para que uma série fosse exibida semanalmente na grade de programação, ela 

precisava seguir uma sequência de padrões que levavam em consideração detalhes 

específicos, como a quantidade de episódios, o horário de exibição, o público-alvo, 

entre outros. Com o advento da TV por assinatura e, consequentemente, o surgimento 

das plataformas de streaming, a situação passou a se modificar no mercado 

audiovisual de um jeito que as convergências midiáticas têm ocorrido com grande 

amplitude.  

Se antes apenas um formato específico chegava à residência dos 

espectadores, na atualidade são muitas as possibilidades encontradas na televisão 

 
1 Graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Paraná. 
matheusbenjamin1@gmail.com 
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aberta, na televisão fechada e também em espaços digitais, como o VOD2. E em 

consonância a essa questão, o cinema, mais uma vez, surge com uma nova 

convergência em termos de formato televisivo. Nesse sentido, é válido destacar as 

inúmeras franquias de sucesso que são lançadas anualmente, como o Universo 

Cinematográfico da Marvel, que utilizaram a lógica seriada para atrair seu público 

anteriormente e construir uma base de fãs sólida conforme os anos foram passando. 

Os anos 1990, nessa orientação, foram fundamentais na concepção e continuidade 

de novos formatos audiovisuais na televisão, que segue sendo, aparentemente, muito 

atrativo para o público. Em uma análise geral, é possível afirmar isso apenas 

observando as produções que são disponibilizadas na televisão e no streaming. Mas 

para entender esse processo de mudança na preferência dos espectadores, é preciso 

retomar algumas ideias e fatos para investigar outros formatos que estiveram 

presentes na sociedade. 

 Em tempos áureos na consolidação da televisão em sua programação, as 

séries que surgiam assumiram o formato procedural. Consistindo na distribuição de 

temporadas das produções ao longo das semanas com um mesmo núcleo de 

personagens (BALOGH, 2002, p. 95), as narrativas não eram tão complexas e, por 

esse motivo, a cada episódio uma nova história surgia e se resolvia, sem prolongar 

suas exposições ou elementos que modificaram seus personagens.  

Além do próprio termo, que surge a partir da ideia do “caso da semana”, em 

consonância aos meios jurídicos, um bom exemplo para se pensar sobre o formato 

procedural é a persistência de certos elementos narrativos dentro de um conjunto de 

episódios, como os quatorze meses de aluguel que Seu Madruga deve a Seu Barriga 

em todos os episódios do seriado Chaves (1973-1980) — exibido como um programa 

independente pela Televisa, nos anos 1970, e transmitido a partir da década seguinte 

no Brasil pelo canal SBT. 

       Outro formato encontrado nas produções seriadas é o da antologia. 

Segundo Balogh (2002, p. 97), os formatos unitários podem ser também chamados 

de fragmentários, pois consistem em algo único dentro dos campos ficcionais que 

sairia do padrão da serialidade, mesmo que mantivesse uma boa parte de seus 

 
2 Video on-demand ou Vídeo sob demanda trata de um conjunto de produções audiovisuais que são 
disponibilizadas em um único bloco de transmissão ao consumidor para que ele escolha qual o melhor 
momento de se assistir. As plataformas de streaming popularizaram o termo e, hoje, podem ser 
consideradas até mesmo um sinônimo. 
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pormenores, como a própria previsão dos intervalos comerciais. Inicialmente, esses 

conteúdos unitários eram apresentados como especiais televisivos, nos quais um 

único núcleo de personagens construía sua trajetória e a encerrava no mesmo bloco 

de episódios ou até mesmo no mesmo episódio. 

 Algumas séries como The Twilight Zone (1959-1965), Rod Serling, e Alfred 

Hitchcock Presents (1955-1962), de Alfred Hitchcock, se tornaram grandes sucessos 

de público quando apresentadas na década de 1950. A cada episódio, os 

espectadores acompanhavam uma história única que era apresentada e resolvida em 

poucos minutos. Cada episódio, mesmo que seguisse com tramas e personagens 

diferentes entre si, tratava de temáticas similares. Contudo, a convergência de 

formatos fez com que, na atualidade, as diferentes formas narrativas se mesclassem.  

Dessa maneira, vale destacar algumas séries consideradas por seus próprios 

realizadores como sendo antológicas, que trazem diferentes blocos ou temporadas de 

episódios com núcleos de personagens e arcos dramáticos completamente únicos 

entre si. Nesse sentido, os temas universais abordados são muito importantes para a 

concepção temática do título em questão — em American Horror Story (2011-

presente), por exemplo, cada temporada trata de uma história de horror diferente, 

mesmo utilizando um elenco que quase não se modifica ao longo dos anos. Apesar 

de se constituir como uma série antológica, a temporada é serializada, contando uma 

história que apenas se divide por meio de seus episódios. 

 Buscando esse aspecto como ponto de partida para o entendimento dos 

formatos utilizados nas últimas décadas na televisão e no streaming, essa serialidade 

parece ser a preferida pelos realizadores, especialmente quando se têm em mente a 

questão do público. E é importante, em vista disso, lembrar de uma certa divisão, que 

também diz muito sobre a convergência das narrativas, entre os formatos conhecidos 

como serializados. 

 Inicialmente concebida como uma licenciadora de filmes, a Home Box Office, 

ou HBO, passou a produzir séries ficcionais originais a partir dos anos 1990. Mas, 

diferente da maioria de suas concorrentes, uma nova linha de pensamento foi 

implantada. Em 1997, foi lançada a dramática Oz (1997-2003), que trouxe nomes 

como o de J. K. Simmons, Dean Winters, Christopher Meloni e Eamonn Walker em 

seu elenco principal.  

 



96 

Ambientado numa prisão de segurança mínima e inteiramente gravado em 
recintos fechados, esse programa tinha o clima do teatro urbano experimental 
dos anos 1980, incluindo o requinte de um poeta com dreadlocks em cadeira 
de rodas, no melhor estilo “porto-riquenho exilado”, usando luvas com as 
pontas dos dedos cortadas e fazendo às vezes de coro. (MARTIN, 2015, p. 
90). 
 

 O que chamou a atenção do público, no momento de sua exibição semanal 

corrente, é que os episódios não eram independentes. Sendo assim, para a 

compreensão da narrativa proposta no episódio piloto3, era necessário o 

acompanhando da temporada como um todo. Essa estratégia definiu o formato 

serializado, que hoje, comumente, atinge a maioria dos espectadores com êxito, 

apenas observando os dados de audiência disponibilizados pela maioria das 

plataformas de streaming e emissoras de televisão. 

 “Oz expandiu imensamente, e de maneira crucial, os limites que definiam a 

marca HBO” (MARTIN, 2015, p. 91), tendo em vista que, a partir desse lançamento, 

as séries que viriam a seguir continuariam com este tipo de formato narrativo. A 

serialidade passou a ser algo quase imprescindível na concepção das séries, 

sobretudo porque a resposta do público foi bastante positiva. Apesar de Oz não ser 

tão referenciada quanto merece nos dias atuais, naquele momento, a HBO estava 

disposta a continuar mantendo bons índices de audiência. E com o lançamento de 

Família Soprano (1999-2007), a emissora se colocou definitivamente no mercado 

audiovisual com um posicionamento sólido que conseguiu se manter com o passar do 

tempo — bastando apenas observar como o público se comporta diante de algo ligado 

a esta marca. 

Oz ficou no ar por seis temporadas, chegando a ser contemporâneo de 
Família Soprano, e é difícil imaginar que este programa poderia ter existido 
sem o primeiro. Marcado por uma estética agressivamente artística, com uma 
violência de intensidade chocante, com muito sexo homoerótico e um 
carismático personagem principal que, além de tudo, era um psicopata 
neonazista gay [...] (MARTIN, 2015, p. 91) 
 
 
 

 

 
3 Para Anna Maria Balogh (2002, p.103), os episódios pilotos consistem em um lançamento prévio da 
narrativa seriada, apresentando todos os elementos principais que deverão ser abordados ao longo de 
uma primeira temporada. Dessa maneira, “o potencial da série é medido pela reação do público ao 
piloto, se for positivo, a série irá ao ar”. Pensando sobre isso, em caso de aprovação, um novo episódio 
pode ser filmado com base neste primeiro, modificando aquilo que foi investigado como sendo 
problemático e enfatizando o que deu certo.  
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 Conforme Balogh (2002, p. 105) descreve, as séries serializadas também 

podem ser chamadas de séries contínuas ou até mesmo terminativas, levando em 

consideração que há um ponto de partida, o desenvolvimento de arcos dramáticos e 

uma conclusão para todos os personagens e as tramas apresentadas. Pensando a 

respeito deste processo, em consonância aos estudos de narratologia, é possível 

identificar uma similaridade neste formato com o que é visto no cinema.  

 De acordo com David Bordwell (2005, p. 277), existem três aspectos 

fundamentais para a compreensão dos mecanismos gerais de narrativa. A 

representação, a estrutura e os atos são imprescindíveis para o autor, sobretudo 

quando se trata da recepção dos espectadores. Embora tenha pautado seus estudos 

principalmente na ideia do cinema clássico hollywoodiano4, as contribuições de 

Borwell são muito relevantes para se pensar na ideia de uma narrativa serializada 

contínua ou terminativa.  

 Apesar de consistir em uma narrativa ainda fragmentada com interrupções 

entre a apresentação dos episódios, elipses narrativas e uma verdadeira sequência 

de atos em um único núcleo dramático, pode-se dizer que o formato serializado é um 

como um grandioso filme repleto de tensões e inúmeros clímax, apresentado em meio 

a cortes específicos que chegam aos espectadores de uma maneira na qual a 

assimilação dos conteúdos pode ser plena. 

 E conforme esse formato foi sendo implementado na televisão, um novo jeito 

de narrar foi se consolidando ainda mais a partir de uma concepção híbrida entre o 

que era sucesso no passado — procedural — e o que aparentava ser uma tendência 

futura — serializado.  

 
Todos os formatos em que se plasmam as séries têm níveis de repetição e 
elementos de repetição diferentes. Com o enorme número de séries 
existentes na televisão, tornou-se mais complexo o estabelecimento de 
tipologias. Há algumas características que, no entanto, se repetem com 
frequência e foram detectadas pela crítica, algumas das quais convém 
resgatar para um melhor entendimento das séries em geral. (BALOGH, 2002, 
p. 104).  
 

 Nesse sentido, o formato serializado episódico seguiu um ciclo de produções 

recorrentes, nas quais havia um arco dramático bem delimitado desde o princípio, em 

seu episódio piloto, seguindo pelas temporadas até culminar em um desfecho 

específico. No entanto, a cada novo episódio, elipses temporais eram instituídas, 

 
4 Período que compreenderia os anos de 1917 a 1960 na História do Cinema.  
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abordando diferentes tramas que se iniciavam e eram concluídas no mesmo espaço 

da narrativa.  

 Para organizar as ideias acerca da diferenciação desses formatos, basta 

observar todos os elementos que fazem uma história avançar ou a estagnar. Na série 

médica da ABC, Grey’s Anatomy (2005-presente), por exemplo, há elementos de 

séries procedurais em seu entendimento geral, abordando doenças, pacientes e 

cirurgias diferentes a cada episódio.  

 Contudo, mesmo que esses pequenos conflitos se resolvam e não se 

prolonguem, na maioria dos casos, em mais episódios, o que se vê na tela é a 

progressão dramática nas relações entre os personagens. A protagonista Meredith 

Grey, interpretada por Ellen Pompeo, se apaixona pelo chefe de neurocirurgia, 

enquanto ainda é uma interna na residência cirúrgica. Durante a primeira temporada 

da série, os espectadores acompanham seu desenvolvimento romântico sem 

interrupções muito claras nesse bloco inicial, enquanto os médicos precisam 

solucionar questões unitárias a cada novo episódio. 

 Por esse motivo, apesar de manter os espectadores conectados a um único 

arco dramático de desenvolvendo contínuo ao longo da temporada, há uma certa 

flexibilidade na abordagem de certas questões, como acontece geralmente com o 

“caso da semana”.  

 Entretanto, essas considerações são básicas quando se analisa os meios 

televisivos como uma janela de distribuição e exibição desses conteúdos. Enquanto a 

programação lançada ao público os torna espectadores-passivos, no streaming, os 

espectadores são agentes ativos e escolhem o dia e horário em que irão consumir 

suas séries. Se no passado, era necessário “incorporar um ritual de consumo de 

televisão horizontal e estar disponível naquele dia, horário e duração para 

acompanhar com plenitude as produções” (CORRÊA, 2017, p. 135-136), hoje existe 

uma autonomia muito mais ampla para que as produções sejam assistidas. 

 E talvez, com essa identificação do público-alvo, é que em 2013, quando a 

primeira série original da Netflix foi lançada, a narrativa serializada ganhou ainda mais 

força. House of Cards (2013-2018) inovou com a disponibilização de uma temporada 

inteira, de uma única vez, em uma plataforma digital. Ignorando alguns dos elementos 

mais fundamentais para a fragmentação proposta por Balogh (2002), como a inserção 

de intervalos comerciais, esse método que dá ainda mais autonomia para os 

espectadores se tornou uma grande tendência. Conforme pesquisas levantadas pela 
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Netflix ao longo dos anos como uma licenciadora de conteúdos audiovisuais, os 

hábitos do público estavam todos em suas mãos, tendo em vista que os avanços 

tecnológicos relacionados à velocidade da internet permitiram que os streamings 

ganhassem popularidade. 

 Seguindo com essa linha de raciocínio, a abordagem da narrativa serializada 

fazia muito sentido nesse contexto de distribuição, sobretudo porque não haveria a 

necessidade de se aguardar por mais uma semana para se continuar acompanhando 

a história apresentada no decorrer da série. Ainda que isso seja recorrente na 

atualidade, com a competitividade das plataformas de streaming, fenômenos no modo 

de distribuição ainda estão sendo observados e avaliados. 

 À medida em que a Netflix, quando consiste na primeira janela de distribuição 

de uma produção, prefere lançar temporadas completas de uma única vez para suas 

séries, em contrapartida, outros serviços como o Amazon Prime Video, Apple TV+, 

HBO Max e Disney+ investigam, com seu público, novas maneiras de disponibilizar 

um conteúdo específico, criando novos modelos e tendências. “A serialidade implica 

o recurso reiterado a gêneros e formatos consagrados, a reiteração de fórmulas e 

esquemas que foram sendo sedimentados pela aceitação do público” (BALOGH, 

2002, p. 91). 

 Mas como os modos de distribuição poderiam impactar os formatos das 

narrativas seriadas em consonância ao público?  

 

 

Uma questão de público 

 Segundo Jason Mittell (2015, p. 18-19), com a análise da distribuição binge-

watching5 para as narrativas seriadas, os roteiristas passaram a pensar em novas 

estratégias para atrair a atenção dos espectadores e assim fisgá-los sem qualquer 

tipo de intervenção oriunda, em algum nível, da fragmentação presente nesse modelo 

de narrar. Dessa forma, a complexidade atingiu em cheio os arcos dramáticos, 

produzindo conteúdos repletos de informações que poderiam ser, ou não, relevantes 

para o contexto global de uma obra ficcional. “Em seu nível mais básico, a 

 
5 Binge-watching aborda o consumo de uma produção seriada em formato de maratona, ou seja, o 
espectador assiste diversos episódios da temporada disponibilizada de uma única vez ou da maneira 
que for mais confortável a ele. 
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complexidade narrativa redefine as formas episódicas sob a influência da narração 

seriada” (MITTELL, 2015, p. 18)6. 

 Porém, apesar do espectador-ativo ser considerado, em alguma medida, 

benéfico para os realizadores de uma determinada produção seriada em plataformas 

de streaming, por outro lado, como essa complexidade narrativa poderia beneficiar os 

hábitos de consumo do público? Em linhas gerais, existem algumas hipóteses a serem 

consideradas sobre o assunto — que envolvem a condição de perda de detalhes 

significativos para a construção da narrativa com dependência de seu formato de 

distribuição, a configuração atual dos espectadores-ativos nas plataformas de 

streaming e ainda a perda de engajamento progressivo dos espectadores para com 

outros espectadores em conteúdos lançados no modelo binge-watching — e cabe 

uma análise mais elaborada, junto aos consumidores atuais, sobre essas construções. 

 Com base na divulgação de um questionário obtido por meio de formulário 

online, cujas perguntas foram elaboradas pensando em algumas considerações 

levantadas a respeito dos formatos seriados e também da distribuição dos conteúdos, 

a recepção do público diante desses novos modelos audiovisuais pôde ser mais 

amplamente discutida. O formulário em questão foi divulgado em redes sociais, como 

Facebook e Instagram, bem como compartilhado em grupos de WhatsApp, entre os 

meses de abril de 2021 a junho de 2021, tanto em grupos com participantes inseridos 

na cultura audiovisual, em sua maioria universitários, quanto grupos com moradores 

de condomínios das mais diferentes faixas etárias. Ao todo, de forma anônima, foram 

recebidas cerca de 131 respostas. E assim, a cada pessoa que recebia o link 

específico para a coleta dos dados, ele também era convidado a enviá-lo para mais 

pessoas. 

Nesse sentido, o método de pesquisa seguiu com a utilização da plataforma 

Google Forms, na qual as perguntas foram organizadas em algumas etapas em sua 

apresentação. Na primeira delas, era necessário saber alguns dados básicos dos 

espectadores, como sua faixa etária, a região do Brasil em que residem, o seu estado 

civil, o seu grau de escolaridade, também o seu regime trabalhista, a fim de determinar 

um perfil básico que pudesse fornecer detalhes sobre um tipo de público. 

 

 
6 Tradução feita pelo autor diretamente do inglês. “At its most basic level, narrative complexity redefines 
episodic forms under the influence of serial narration” (MITTELL, 2015, p. 18). 
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 Portanto, nessa primeira etapa, a maioria representada por 44,3% (n=58) 

possui entre 18 e 23 anos de idade, seguida por 38,2% (n=50) com faixa de idade 

entre 25 e 29 anos, o que demonstra que a maioria massiva do público que respondeu 

ao questionário possui menos de 30 anos de idade. Em contrapartida, 17,5% (n=23) 

possui mais de 30 anos e também deixou informações sobre seus hábitos de consumo 

no formulário online. 

 Esse dado consegue fornecer algumas informações interessantes quando se 

pensa no sentido geral da pesquisa. Ainda nessa primeira etapa, 45,8% (n=60) dos 

consumidores estão cursando ensino superior e 29,8% (n=39) trabalhar com regime 

trabalhista CLT ou são apenas estudantes, conforme a segunda maior porcentagem 

apresenta em 22,9% (n=30).  

 Na segunda fase do questionário, os consumidores foram convidados a refletir 

sobre as plataformas de streaming que assinam, compartilham ou pretendem assinar 

algum dia. Nessa etapa, perguntas relacionadas aos conteúdos específicos 

distribuídos em cada um dos serviços foram realizadas, sobretudo para entender 

sobre a busca que os espectadores fazem sobre um determinado tipo de produção 

audiovisual. Questões ligadas ao que é mais atrativo nas plataformas digitais e ainda 

como esses consumidores se informam sobre novos conteúdos disponibilizados 

também enriqueceram a proposta. Vale destacar que cada pergunta possuía mais de 

uma possibilidade de resposta. 

 Conforme os dados foram levantados, percebeu-se que 78,6% (n=103) 

assinam a Netflix como plataforma de streaming principal. Outros serviços de 

streaming como Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Amazon Prime Video foram menos 

citados pela maioria, ficando esse último na segunda colocação da preferência 

daqueles que responderam ao questionário em 56,5 % (n=74). E cerca de 10,7% 

(n=14) dos participantes não assinam nenhuma plataforma de streaming. Os motivos 

que levam os consumidores assinarem mensalmente ou anualmente alguma dessas 

plataformas refere-se, em sua maioria, ao catálogo e o conteúdo ofertado, 

representando 80,9% (n=106) das respostas, ficando o custo-benefício com 64,9% 

(n=85) em segundo lugar e a disponibilidade da plataforma com 30,5% (n=40) em 

terceiro lugar de preferência. Nota-se, portanto, os fatores que os participantes 

consideraram como fundamentais para que consigam ser atraídos para as 

plataformas. Pensando na preferência da maioria, a Netflix parece atender bem essas 

demandas. 
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 Quando questionados sobre os locais nos quais costumam se informar sobre 

novos conteúdos das plataformas de streaming e também sobre novas plataformas 

disponíveis no Brasil, mais da metade dos participantes respondeu que se informa por 

meio das redes sociais, representando 77,9% (n=102) do total. Dessa maneira, é 

possível observar que o mundo digital é bastante convergente com os novos modelos 

de consumo de conteúdos audiovisuais. Hoje em dia, é possível, inclusive, acessar      

diversas plataformas de streaming muito além de computadores e aparelhos de 

televisão. Consequentemente, diversas produções podem ser acompanhadas por 

meio de smartphones e tablets, por exemplo. Mesmo que a tela seja diminuída, nesses 

casos, os conteúdos ainda podem ser aproveitados em sua totalidade. Contudo, uma 

pergunta relacionada ao meio em que os consumidores preferem assistir suas séries 

e filmes não foi realizada neste questionário online. 

 A terceira etapa do questionário realizado por meio de formulário online 

debruçou-se sobre os dados mais específicos referentes às preferências dos 

consumidores, pensando no modo de distribuição que os conteúdos audiovisuais 

podem chegar até eles. Para isso, levou-se em consideração as motivações dos 

participantes com relação às produções audiovisuais e determinados tipos de 

formatos seriados, além de perguntas gerais sobre hábitos de consumo, como aquilo 

que exige maior preferência do público nas plataformas de streaming. Pensando que 

uma boa parte do público não está familiarizada com as nomenclaturas desses 

formatos seriados, alguns títulos foram utilizados como exemplo. 

 Em um primeiro momento, os participantes foram questionados sobre a estreia 

de novas produções em plataformas de streaming, com 46,6% (n=61), a maioria nesta 

pergunta, respondendo que prefere assistir à temporada integralmente quando ela é 

disponibilizada e 30,5% (n=40) assistem à temporada semanalmente se assim for 

distribuída. Pensando sobre esse aspecto, nota-se que uma boa parte desse público 

tem um comportamento correspondente ao posicionamento do binge-watching, 

optando por assistir a série disponibilizada em maratona, ao mesmo tempo que, em 

caso de lançamento semanal, os episódios são assistidos semanalmente.  

 Em contrapartida, 15,3% (n=20) dos participantes dão preferência para 

assistirem à temporada em pequenos blocos de episódios quando a distribuição for 

feita de uma única vez e 5,3% (n=7) esperam a temporada ser lançada totalmente, 

em uma distribuição semanal, para começarem a assistir. Nesse último caso, embora 

a temporada seja lançada seguindo os padrões tradicionais televisivos, com impacto 
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na narrativa ou não, o espectador toma uma postura bastante ativa, mesmo que exista 

uma lacuna temporal no desenvolvimento da questão, pois é ele quem decide quando 

irá assistir à produção seriada. Mesmo assim, poucos participantes optaram por essa 

alternativa, observando, em uma análise mais geral, que a maioria dos consumidores 

de plataformas de streaming faz um acompanhamento quase imediato dos conteúdos 

ofertados nesses espaços. 

 Para pensar sobre os formatos seriados e as narrativas audiovisuais, uma 

pergunta relacionada ao que mais chama a atenção em uma série — ou aquilo que 

motivaria um determinado espectador a procurar por algum tipo de conteúdo — foi 

elaborada, oferecendo mais de uma possibilidade de resposta. Dessa forma, 80,9% 

(n=106) dos participantes se apoiam no bom desenvolvimento do roteiro como uma 

motivação mais clara, enquanto 61,1% (80) analisam os personagens e 33,6% (n=40) 

observam fatores técnicos da série, como fotografia, arte, som, e quem está no elenco. 

Portanto, os consumidores demonstram estar bastante atraídos com a compreensão 

da narrativa ou com algum aspecto que tenha ligação direta com seus interesses 

individuais. 

 Os formatos seriados descritos anteriormente possuem detalhes específicos 

que os constituem, podendo um gênero específico dentro da serialidade pertencer 

mais a um do que outro. Seguindo essa lógica, na preferência da maioria dos 

participantes, o formato procedural — utilizando como exemplo a série CSI: Crime 

Scene Investigation (2000-2015) —, corresponde 35,9% (n=45) das respostas. Já o 

formato antológico — lembrado pela série Black Mirror (2011-presente) — é atrativo 

para 44,3% (n=58), enquanto os formatos serializado episódico — exemplificado pela 

série Friends (1994-2004) — corresponde a 47,3% (n=62), e serializado (contínuo ou 

terminativo) — representado pela série Fleabag (2016-2019) — tem 75,6% (n=99) de 

preferência. Nota-se, em vista disso, que o formato serializado continua sendo 

bastante interessante para o público, ainda mais com as plataformas digitais, por, 

entre outros fatores, uma fragmentação menos explorada.  

 Por fim, para refletir sobre os formatos em consonância aos modelos de 

distribuição, hipóteses descritas anteriormente sobre essas questões foram levadas 

em consideração. A primeira pergunta desta última etapa do questionário estava 

interessada em entender como os espectadores poderiam assimilar os conteúdos de 

obras ficcionais, pensando sobre as proposições de narrativas complexas de Jason 

Mittell (2015).  
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Mas a complexidade narrativa não pode ser definida simplesmente como 
serialidade episódica do horário nobre; dentro de um modo mais amplo de 
complexidade, muitas séries trabalham ativamente contra normas 
serializadas, mas também adotam estratégias narrativas para repassar a 
convencionalidade episódica. (MITTELL, 2015, p. 20). 
 

 Todavia, 83,2% (n=109) dos participantes acredita que seja mais fácil assimilar 

um conteúdo audiovisual quando os episódios são tão bem construídos 

narrativamente, pensando em desenvolvimento de personagens e arcos dramáticos, 

que prendem o espectador a tal ponto que não há a necessidade de muitas 

explicações sobre a complexidade dos fatos apresentados. Nessa perspectiva, ao 

avaliar esses pormenores, observa-se que os espectadores possam estar mais 

interessados em aproveitar as histórias naquilo que elas podem oferecer, ficando a 

possibilidade de uma revisão mais aprofundada em um segundo momento. Indo por 

esse caminho, a hipótese de que exista uma perda de assimilação em um conteúdo 

mais complexo, ou seja, algo prejudicial aos espectadores, pode ser correspondente 

levando apenas esse nicho específico de respostas em consideração. 

 Mas, na pergunta seguinte, que investiga o que os participantes acham que 

acontece com assimilação do conteúdo quando uma série de distribuição semanal é 

assistida em maratona, 71% (n=93) das respostas enfatiza que não exista nenhum 

fator prejudicial nesse aspecto, pois os espectadores estão assistindo à série 

justamente para saber o que vai acontecer, sem necessariamente, existir um 

suspense provocado pelo tempo de exibição.  

 Essa pergunta foi elaborada visando uma única possibilidade de resposta — 

sim ou não —, observando séries como WandaVision (2021), do Disney+, e Game of 

Thrones (2011-2019), da HBO, distribuídas semanalmente em suas respectivas 

janelas de exibição, no caso, o streaming e a televisão por assinatura. Ambas as 

produções seguiram com a expectativa do público por diversas semanas, alimentando 

um certo hype motivador e trazendo, ao final de cada episódio, algo que fisgasse a 

audiência para que no próximo todos estivessem interessados no que viria a seguir — 

os chamados cliffhangers ou ganchos. 

 A segunda pergunta relacionada diretamente com a hipótese de os 

espectadores serem prejudicados com o formato de distribuição binge-watching, 

trouxe como exemplos séries da Netflix, como Sex Education (2019-presente), 

Bridgerton (2020-presente) e Stranger Things (2016-presente), cujas temporadas 



105 

foram lançadas de uma única vez. O questionamento propriamente dito pedia que os 

participantes refletissem sobre um melhor aproveitamento da narrativa dos episódios 

se eles fossem vistos com parcimônia, mesmo que lançados de uma única vez. A 

maioria das respostas — 80,2% (n=105) — pensa que nada será prejudicial, tendo 

em vista que, em um serviço de streaming o, espectador pode controlar quantos 

episódios assiste e, sendo assim, cabe a apenas ele absorver a série do jeito que 

quiser, mesmo que exista uma certa complexidade na narrativa. Em análise, refletindo 

sobre o pensamento da maioria, diz mais uma vez sobre a questão do espectador-

ativo, que continua interessado em ter autonomia plena dos conteúdos que irá 

consumir, sobretudo em plataformas de streaming. 

 Por fim, a terceira e última pergunta ligada a alguma das hipóteses descritas 

anteriormente, fala sobre o aproveitamento e discussão da obra audiovisual em uma 

percepção que pode atingir diretamente o interesse dos espectadores como um todo. 

Para essa pergunta, foram utilizadas as séries Dark (2017-2020) e The Crown (2016-

presente), da Netflix, e Desalma (2020-presente), do Globoplay, todas lançadas no 

modelo de distribuição binge-watching. Por meio desses pontos de vista, 67,7% 

(n=88) dos participantes acreditam que o hype e/ou as conversas relacionadas às 

produções seriadas não são prejudicadas nesse modelo, pois os espectadores 

poderão estar sempre interessados em formular novas teorias para as temporadas 

seguintes; as conversas, dessa forma, mudariam de sentido, apoiando-se em um arco 

dramático mais amplo. 

 Em níveis de complexidade narrativa, pode-se afirmar que as três produções 

utilizadas como exemplo possuem nuances específicas que garantem especulações 

sobre detalhes profundos apresentados aos espectadores, ao mesmo tempo que 

trazem um grande arco narrativo para ser abordado durante suas temporadas. Porém, 

a série alemã Dark poderia prolongar as inúmeras teorias que invadiram a internet 

com a conclusão de suas duas primeiras temporadas na espera de sua terceira leva 

de episódios, tendo em vista que havia muitos pontos cegos na narrativa, diversas 

dúvidas e outros assuntos que os fãs passaram a investigar ao longo do tempo. 

Quando a terceira temporada finalmente foi lançada, em junho de 2020, os 

espectadores correram para assistir todos os episódios e, dias depois, as teorias que 

poderiam ter se prolongado por mais algum tempo não ocorriam mais. Percebe-se, 

em contraponto, que Game of Thrones e WandaVision, citadas em perguntas 
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anteriores, aproveitaram essa questão para se manterem como assunto durante o 

período de suas exibições. 

 Percebe-se, nesse rumo da análise, que as hipóteses possuem variáveis. Se 

por um lado os espectadores não sofrem, ou pelo menos acreditam não sofrer, 

nenhum tipo de lesão relacionada ao modelo de distribuição audiovisual ligado a 

formatos específicos, os realizadores ou as plataformas parecem estar satisfeitos com 

os métodos de abordagem que vêm utilizando em seus meios midiáticos. Em uma 

reflexão mais ampla, ao que tudo indica, as coisas caminham para convergências 

ainda mais significativas. 

 

Considerações Finais 

 Em 1977, George Lucas lançou o primeiro longa da franquia Star Wars, algo 

que, de alguma maneira, revolucionou o mercado da época por uma série de fatores 

(TAYLOR, 2015). Anos depois, em 1980, os espectadores retornaram às salas de 

cinema para conferirem a segunda parte de uma história épica. E, em seguida, no ano 

de 1983, um novo episódio surgiu na saga de Luke Skywalker e Leia Organa.  

 Com a consolidação dessa franquia cinematográfica como algo que foi muito 

além do cinema — consistindo no que se conhece por cauda longa, quando um 

produto audiovisual consegue dar origem a novos produtos e fomentar vendas em 

larga escala —, os realizadores assumiram o caráter episódico que seus filmes 

possuíam, implementando esses detalhes até mesmo em seus respectivos títulos. 

Talvez, muito brevemente, essa tenha sido uma das primeiras convergências entre as 

narrativas ficcionais seriadas e cinematográficas — por consequência, serializando o 

cinema. 

A percepção de que a narrativa é fundamental para o sucesso nos meios 
massivos já vem do cinema, o antecedente mais próximo da TV, que deixou 
de ser um pequeno comércio para ser um grande negócio quando se 
consolidou seu desenvolvimento em linhas narrativas, em filmes como The 
Great Train Robbery, de Porter (BALOGH, 2002, p.52). 
 

 Se hoje os formatos serializados são bastante atrativos para o público é porque, 

em algum momento, essa maneira de narrar foi apresentada à audiência como um 

modelo altamente manipulável, mostrando como as questões mais específicas 

poderiam render grandes possibilidades criativas para que os consumidores fossem 

contemplados em todos os sentidos. A fragmentação da narrativa seriada continua a 

se fazer presente, por mais que, em casos de complexidade instituída, isso seja algo 
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a ser desconstruído e até mesmo subvertido — nas plataformas digitais, esses 

quesitos se tornaram um fator indispensável na discussão e apresentação de ideias, 

concepção de narrativas e criação de séries propriamente ditas. 

 Por esse ângulo, vale destacar que, a tendência a ser observada daqui para 

frente é a convergência cada vez mais implícita entre as mídias, construindo novos 

modelos de narrativa e acompanhando a recepção do público diante dessas 

verdadeiras revoluções. Logo, afirmar que os formatos televisivos são 

cinematográficos demonstra uma observação analítica profunda com essa 

confluência de ideias e proposições que vêm se infiltrando cada vez mais na cultura 

audiovisual contemporânea. E o público ainda terá muito a desbravar dentro de tudo 

isso. 
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Investigações audiovisuais na quarentena: o Pink Umbrellas 

Art Residency como proposta artística alternativa em meio ao 

isolamento social 

 

Murilo Bronzeri 1 

Tatiana Giovannone Travisani 2 

 

 

Introdução 

 No início do      ano de 2020, a OMS decretou      a pandemia do novo 

coronavírus, causador do COVID-19. No Brasil, o primeiro caso ocorreu no dia 

26 de fevereiro do mesmo ano (BRASIL, 2020), em São Paulo. Não demorou 

muito para que começassem a decretar quarentenas pelo país, isolando, assim, 

as pessoas para      prevenir a contaminação pela nova doença. 

 Nesse novo contexto, as redes sociais e o uso da internet aumentaram. 

Serviços de entretenimento como Netflix e YouTube agora são responsáveis por 

momentos de lazer e cultura e aplicativos de chamadas de vídeo, como o Zoom, 

são usados para estudar e trabalhar. Nos estágios mais avançados da 

pandemia, a navegação na internet tem aumentado 70% e o engajamento nas 

redes sociais em 61%, quando comparados às taxas de uso normais (KANTAR, 

2020). A vida social agora acontece através das quatro linhas das telas de 

computadores e celulares. Ir de casa até o trabalho pode significar levantar da 

cama e se sentar perto do computador no mesmo cômodo, enquanto sair do 

trabalho para ter um momento de lazer acontece em apenas poucos cliques. 

 Embora as possibilidades de trabalhar de casa e desfrutar do lazer e da 

cultura através da internet já estivessem aumentando nos últimos anos, foi o 

isolamento social, fruto da pandemia do novo coronavírus, que potencializou 

essas tendências. A migração para uma vida mais online foi a forma que a 

 
1 Estudante de Rádio, TV e Internet na Universidade Anhembi Morumbi, campus Paulista. 
2 Docente orientadora. Pós-Doutora e Doutora em Artes Visuais pela ECA/USP. Mestre em Artes 
Visuais pela UNESP. Especialista em Vídeo Digital On-Line/Off-Line no MECAD. Graduada em 
Comunicação e Multimídia pela Universidade Metodista de São Paulo. Docente da Universidade 
Anhembi Morumbi. 
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sociedade encontrou de adaptar sua rotina para esse novo contexto. A internet      

cumpriu um papel fundamental de manter um parâmetro de "normalidade" 

durante o período de interrupção das atividades presenciais. 

 Assim como as outras áreas, a arte também se adaptou ao novo período. 

Museus e instituições culturais vêm oferecendo programações através dos seus 

canais digitais e muitos músicos têm usado as redes sociais para fazerem 

transmissões ao vivo como uma alternativa aos shows. Um dos projetos criados 

durante esse período é o Pink Umbrellas Art Residency, que reúne, em um canal 

do YouTube, diversas obras audiovisuais pensadas exclusivamente para a 

internet e desenvolvidas em parcerias entre artistas de diversas áreas. Porém, 

para debater sobre o projeto, antes é necessário entender sua relação com a 

arte conceitual, videoarte e web arte. 

 O objetivo geral do texto é, então, entender como o projeto do Pink 

Umbrellas se relaciona com a história recente da arte e com o contexto de 

isolamento social. 

 

Arte conceitual 

 De acordo com Sol LeWitt, uma obra se define como arte conceitual 

quando "a ideia ou conceito é o aspecto mais importante do trabalho" (apud 

FREIRE, 2006, p. 40). LeWitt continua: "quando o artista usa uma forma 

conceitual de arte, significa que todas as decisões serão tomadas antes e a 

execução é um negócio mecânico. A ideia torna-se o motor que realiza a arte." 

Cristina Freire (2006, p. 33), no livro Arte Conceitual, sintetiza muito bem tal 

conceito: "a escolhas tomadas pelo artista não estão mais conectadas ao fazer 

manual, mas a uma ideia [sic], um saber mental que o artista detém sobre sua 

criação". 

 A arte conceitual problematiza exatamente a visão de que a obra é apenas 

uma pintura, um desenho ou uma escultura, autêntica e única, realizada por um 

artista genial. Ela deixa de operar com objetos e formas e passa a operar com 

ideias e conceitos (FREIRE, 2006). Essa nova forma de pensar a arte agradou 

muito aos artistas que achavam o "negócio" da arte desagradável, pois não 

estava claro como vender uma ideia (RUSH, 2006). A persistente tendência nos 

artistas conceituais de questionar a longa tradição da pintura como meio 
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privilegiado de representação dá a liberdade dos artistas irem contra a lógica do 

mercado da arte e a pensarem as obras para espaços que não sejam os museus. 

 No final dos anos 50, sob influência de autores como Nietzsche e Freud, 

que colocam o sujeito no centro da história, os artistas começam a entrelaçar a 

arte com "o pessoal" (RUSH, 2006). Iniciam-se produções artísticas que 

sugerem uma relação mais íntima entre a arte e a vida. As ações passam a 

misturar as esferas públicas e privadas, a arte confunde-se com a vida cotidiana, 

e os espaços de exposição começam a se reinventar. Eles começam a se 

questionar não mais "o que é a arte?" mas, sim, "onde está a arte?" (FREIRE, 

2006). 

 Mais tarde, na década de 60, sob influência das revoluções sociais, os 

artistas também começam a afastar o sujeito da tela a fim de incorporá-lo na 

obra de arte (RUSH, 2006). O espectador passa a fazer parte do processo 

criativo. A "interatividade" passa a tomar o lugar da "observação passiva". 

 Devido a essa nova abordagem das obras, populariza-se a ideia do 

"coeficiente de arte". O coeficiente de arte é a fração resultante da relação entre 

o que o artista desejou manifestar na obra e o que o observador apreende do 

trabalho, mas que não foi deliberadamente intencionado pelo artista. A obra, 

então, é realizada duas vezes: primeiro pelo artista, depois pelo observador 

(FREIRE, 2006). 

 

Videoarte 

 A história da videoarte geralmente aponta como seu início o ano de 1965, 

no dia em que o artista e músico coreano do Fluxus, Nam June Paik, comprou 

uma das primeiras filmadoras Portapak da Sony em Nova York e apontou em 

direção à comitiva do Papa, que passava pela Quinta Avenida (RUSH, 2006). 

Segundo Michael Rush, o que leva a filmagem do Papa a ser classificada como 

videoarte é porque Paik, um artista já reconhecido pelo trabalho associado à 

performance e à música experimental, fez o vídeo como uma extensão da sua 

prática artística. Ele não estava apenas registrando o momento, como uma 

cobertura jornalística, mas captando uma imagem que teria um valor cultural e 

artístico. 
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 Já no Brasil, a videoarte se inicia, segundo Freire (2006), na década de 

1970 e está intimamente ligada ao interesse e incentivo de Walter Zanini, na 

época diretor do MAC-USP, que adquiriu uma Sony Portapak para uso dos 

artistas em São Paulo. 

 Uma distinção importante de se fazer quando se fala sobre videoarte é 

entre o vídeo, como forma de arte, e os usos do vídeo, mesmo os executados 

de forma artística. Técnicos artísticos podem, por exemplo, dar vida à televisão 

comercial e propaganda, mas essas não são, em si mesmas, o que se chama 

normalmente de arte, pois a arte está, segundo Rush (2006, p. 77), na intenção 

do artista: "fazer ou conceber algo sem a limitação de algum outro objetivo." 

 Muitos artistas da videoarte, inclusive, foram críticos à televisão e sua 

prevalência no ambiente doméstico durante o século XX. Esta atitude foi bem 

comum no meio da videoarte até meados dos anos 80, principalmente entre os 

artistas do Fluxus (RUSH, 2006). 

 Outro posicionamento comum da videoarte, que se inicia na década de 

70, seguindo a lógica da arte conceitual de ligar a arte ao pessoal, foi o de 

chamar a atenção para a representação das mulheres. Além da inclusão da 

perspectiva da questão feminina na videoarte, abriu-se espaço também para 

discutir as questões de sexualidade. A busca por uma identidade e liberdade 

política continuou a ser um tema amplamente discutido pela videoarte até nas 

décadas seguintes, de 80 e 90 (RUSH, 2006). 

 Em suma, pode-se dizer que a videoarte é uma forma de participar de, e 

também reagir, aos meios de comunicação de massa e, também, de transmitir 

mensagens e anseios pessoais (RUSH, 2006).  

 

Digital e remix 

 Com o passar dos anos, a aliança entre arte e tecnologia amadureceu e 

a arte caminhou em direção à inclusão da cultura digital, abrindo, assim, uma 

nova gama de possibilidades dentro da videoarte. Como explicou o escritor e 

curador George Fifield: "a possibilidade de reposicionar e combinar sem esforço 

imagens, filtros e cores, dentro do espaço sem atrito ou gravidade da memória 

do computador, dá aos artistas uma liberdade para criar imagens jamais 

imaginadas" (apud RUSH, 2006, p. 162). Para entender melhor tal mudança 
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proporcionada pela tecnologia digital, pode-se dividi-la em três etapas: 

desmaterialização, ubiquidade e replicabilidade (TRAVISANI, 2010). 

 O conceito de desmaterialização surgiu ainda antes das primeiras 

manifestações da arte digital, na segunda metade da década de 60. Foi 

desenvolvido por parte da crítica de arte para definir as manifestações que 

pretendiam questionar a obra enquanto objeto único e supremo. Nesse mesmo 

período, também surgia o termo "arte conceitual" para definir este tipo de arte 

que promovia a "queda" do pensamento da arte como estética primordialmente 

visual e que dava prioridade à ideia e ao conceito por trás da obra (TRAVISANI, 

2010). 

 A ubiquidade é, segundo Tatiana Travisani (2010, p. 112), "a possibilidade 

de estar presente em toda parte, em qualquer tempo, simultaneamente ou não." 

Este conceito traz um distanciamento ainda maior da arte como um objeto único 

e supremo. 

 Por último, a replicabilidade é a perda total da relação entre o original e 

cópia. Uma vez que uma imagem é disponibilizada em rede, tais como a internet 

ou a tecnologia do bluetooth dos aparelhos celulares, ela se torna muito mais 

passível de ser apropriada e replicada pelas pessoas (TRAVISANI, 2010). 

 Walter Benjamin, em A Obra de Arte na Era da Reprodução Mecânica, 

escrito em 1936, já levantava questões sobre a autoria e a singularidade de um 

objeto de arte. Se uma imagem pode ser facilmente reproduzida, então onde 

estaria a arte? A "aura" da obra se perderia na reprodução (apud RUSH, 2006). 

É importante, porém, deixar claro que Benjamin entendia a reprodutibilidade 

como algo positivo, pois ela desmascara a ideologia elitista da estética ocidental, 

desmistificando teorias supostamente universais do belo. (ANDERÁOS apud 

NUNES, 2003). A lógica desse pensamento é que, a partir do momento em que 

uma imagem "bela" é facilmente reproduzida, então a "beleza" deixa de ser algo 

único e difícil de se alcançar. 

 A cultura do remix, então, é exatamente uma cultura onde essas 

características, possibilitadas pela tecnologia digital, estão bastante presentes. 

Prada (2012) classifica a cultura do remix como uma expressão que caracteriza 

formas de produção baseadas na apropriação, mescla, fusão, modificação e 

derivação, cuja intensificação foi possível graças à     s qualidades das 

ferramentas digitais. O autor ainda destaca que o termo "remix" surgiu no mundo 
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da música, para descrever os processos que criavam versões alternativas de 

peças musicais. 

  Sobre essa nova cultura, Nicolas Bourriaud (2009, p. 8) discorre: 

 
Pode-se dizer que esses artistas que inserem seu trabalho no dos 
outros contribuem para abolir a distinção tradicional entre produção e 
consumo, criação e cópia, ready-made e obra original. Já não lidam 
com uma matéria prima. Para eles não se trata de elaborar uma forma 
a partir de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em 
circulação no mercado cultural, isto é, que já possuem uma forma dada 
por outrem. Assim, as noções de originalidade (estar na origem de...) 
e mesmo de criação (fazer a partir do nada) esfumam-se nessa nova 
paisagem cultural marcada pelas figuras gêmeas do DJ e do 
programador, cujas tarefas consistem em selecionar objetos culturais 
e inseri-los em contextos definidos. 
 

 Dentro desse pensamento, a pergunta que os artistas se fazem não é 

mais "o que fazer de novidade?" e, sim, "o que fazer com isso?" (BOURRIAUD, 

2009). A apropriação feita pelos artistas é, então, uma nova forma de aproximar 

a arte do cotidiano, assim como os artistas dos anos 60, da arte conceitual, e é 

a forma contemporânea da lógica do ready-made, de Marcel Duchamp. 

  Sobre o ready-made, Bourriaud (2009, p. 22) afirma: 

 
Quando Marcel Duchamp expõe um objeto manufaturado (um porta-
garrafas, um urinol, uma pá de neve...) como obra do espírito, ele 
desloca a problemática do processo criativo, colocando a ênfase não 
em alguma habilidade manual, e sim no olhar do artista sobre o objeto. 
Ele afirma que o ato de escolher é suficiente para fundar a operação 
artística, tal como o ato de fabricar, pintar ou esculpir: "atribuir uma 
nova ideia" a um objeto é, em si, uma produção. 
 

 Em sua obra, Prada (2012, p. 175, tradução nossa) também diz: 

 
Em um mundo saturado de imagens caracterizadas por sua 
disponibilidade, a criação visual digital se identifica cada vez mais com 
a montagem, a combinação e a transformação de imagens raptadas. 
A linguagem da arte passa a ser fundamentalmente linguagem sobre 
linguagem existentes, como se <<expressar>> só pudesse ser agora 
resultado do uso de um dicionário já composto, de um repertório de 
elementos que combinam de diferentes maneiras.3 
 

 
3 "En un mundo saturado de imágenes caracterizadas por su disponibilidad, la creación visual 
digital se identifica cada vez más con el montaje, la combinación y la transformación de imágenes 
raptadas. El lenguage del arte pasa a ser fundamentalmente lenguage sobre lenguages 
existentes, como si <<expresar>> sólo pudiera ser ahora resultado del uso de un diccionario ya 
compuesto, de un repertorio de elementor que combinan de diferentes maneras." (PRADA, 2012, 
p. 175). 
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 O digital e o remix permite, portanto, que qualquer um possa ser criador 

e tornar público o seu trabalho. A cultura remix representa um contrapoder. Ela 

apresenta-nos uma contraimagem das ficções, representações e formas ditadas 

pelo poder. É uma cultura de apropriação da produção dos produtos e uma 

cultura de participação, uma forma de combater a hegemonia dos meios de 

comunicação tradicionais, obtendo, detendo e repassando conhecimento e 

tendo um espaço para difundir produções próprias. Pode-se citar como exemplo 

desses espaços o Creative Commons4, o Overmundo5 e o Wikipedia6 

(TRAVISANI, 2010). 

  

Web arte 

 A internet surge no final da década de 60, devido à preocupação da 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), dos Estados 

Unidos, que existia em relação a um ataque nuclear massivo da União Soviética 

(URSS), já que eram tempos de Guerra Fria. 

 A primeira rede de computadores, inicialmente chamada ARPANET, era 

descentralizada e super-ramificada, capaz de manter os centros de inteligência 

militar conectados. Em 1985, a rede já estava ligada a redes em universidades 

americanas e europeias para fins de pesquisa e, em 1991, a internet chega ao 

Brasil em universidades públicas. Em 1994, começam as primeiras tentativas de 

usar a internet comercialmente (NUNES, 2003). 

 Não demorou muito para que a internet também interessasse aos artistas. 

A web arte tem como principal característica, segundo Nunes (2003), ser 

constituída de obras especialmente realizados para a internet ou que, pelo 

menos, a utilizam como parte integrante da obra. O principal motivo dos artistas 

escolherem a internet como espaço para sua criação artística são as suas 

características específicas, tais como: o uso do      hipertexto, instantaneidade, 

interatividade, imaterialidade, alcance mundial e reprodutibilidade infinita. Muitas 

características já estavam presentes em outros meios bem antes da internet, 

mas é nela que todas essas características se encontram juntas. Pode-se 

 
4 Disponível em:      https://creativecommons.org/     . Acesso em: 3 dez. 2020. 
5 Disponível em: http://www.overmundo.com.br/. Acesso em: 3 dez. 2020. 
6 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal. 
Acesso em: 3 dez. 2020. 
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enxergar na internet uma junção dos veículos de comunicação impressos, dos 

rádios, da televisão e até do telefone, fax e cinema (NUNES, 2003). 

 O hipertexto é uma forma de apresentação de informações, que são 

organizadas de uma maneira que permite a escolha entre vários caminhos, uma 

complexa estrutura de navegação. Ao aparecer uma informação em um monitor 

de vídeo, o usuário pode acioná-lo — geralmente por meio do mouse — e 

provocar a exibição de uma nova informação. O hipertexto, segundo Nunes 

(2000), estabelece a escolha como ponto essencial para o comportamento ativo 

do usuário. Ao não usar o hipertexto a obra passa a ter uma navegação linear. 

 A internet também permite o uso de dispositivos de software e hardware 

que proporcionam a comunicação entre pessoas e a transmissão de imagem e 

som em tempo real (NUNES, 2003). À essa característica, dá-se o nome de 

instantaneidade. 

 A interatividade é um fenômeno comportamental que te     m se tornado 

cada vez mais efetivo com a existência e aprimoramento dos suportes 

eletrônicos e digitais. Na internet, esse comportamento está extremamente 

relacionado ao uso do hipertexto, aplicativos de multimídia e animações 

(NUNES, 2000). 

 Sobre a imaterialidade, Nunes (2000) diz que ela é um conceito 

diretamente relacionado com a existência do ciberespaço. A ausência de 

referenciais físicos torna a experiência do usuário um grande fluxo de 

informações. 

 Na internet, também pode-se dizer que toda criação nasce internacional. 

Não existem fronteiras no mundo virtual, todos os caminhos podem ser 

descobertos e percorridos. O alcance mundial pode ser negado, em partes, 

quando a criação se relaciona muito mais com um público local (NUNES, 2000). 

 A rede também proporciona a cópia infinita. À essa característica, dá-se 

o nome de reprodutibilidade infinita. Assim como em Walter Benjamin, essa 

reprodutibilidade nega a existência de um original, diluindo os conceitos de 

autoria e "aura" da obra de arte (NUNES, 2000). 

 A internet também se mostra como um meio que permite a distribuição 

das obras de maneira independente, visto que não é necessário que o mercado 

da arte aceite uma obra para que ela esteja disponível para o público. O 

desprendimento do mercado — até porque a comercialização de uma obra de 
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caráter imaterial e pública é difícil — e a fácil veiculação, sem necessidade de 

intermediários, abrem a possibilidade para que as obras tenham, ao mesmo 

tempo, a liberdade de produção e acessibilidade ao público (NUNES, 2010). E 

embora, até o momento, existam um número considerável de obras de web arte 

que foram adquiridas por diferentes museus e colecionadores, é certo que esse 

processo de aquisição comercial é um dos processos mais paradoxais do 

mercado da arte (PRADA, 2012). 

 Um ponto negativo em se usar os sites como meio de expor a arte — e 

talvez a maior ameaça para preservação da web arte — é o alto custo para 

renovar periodicamente os domínios e alojamentos das obras, que pode se 

tornar cada vez mais inacessível por parte de muitos artistas (PRADA, 2012). 

 Por último, é muito importante, quando se fala de web arte, esclarecer a 

diferença entre dois grupos principais distintos que levam a insígnia "artes" na 

internet. O primeiro grupo usa a internet como meio de divulgação de trabalhos 

que existem independentemente da rede, como pinturas e esculturas, e 

apresentam-se na rede sob a forma de fotografias ou galerias virtuais. O 

segundo grupo é composto de trabalhos que existem dentro das especificidades 

da internet e que, desde sua concepção, voltam-se para a sua existência dentro 

da rede (NUNES, 2002), ao      voltar-se desde o início para a internet e por não 

existir fora dela, apenas o segundo grupo pode ser considerado web arte. 

 Entre os trabalhos mais famosos deste segundo grupo pode-se citar: o 

Jodi7, um trabalho de autorreferência na rede que originou um estilo de criação 

de sites artísticos, dando uma dimensão estética para elementos comuns da 

internet; o Lands Beyond8 (1997), dos artistas Thiago Boud'hors e Celso Reeds, 

que mistura os elementos da interface computacional e citações literárias; o 

<Content=No Cache>9 (2000), de Giselle Beiguelman, também uma obra de 

metalinguagem e autorreferência; e o Aller10 (1997), de André Vallias, uma obra 

de navegação labiríntica (NUNES, 2002). 

 

 

 
7 Disponível em: http://text.jodi.org/. Acesso em: 5 dez. 2020. 
8 Disponível em: http://www.distopia.com/LandsBeyond/. Acesso em: 5 dez. 2020. 
9 Disponível em: http://desvirtual.com/nocache/. Acesso em: 5 dez. 2020. 
10 Disponível em: https://www.refazenda.com.br/aleer/. Acesso em: 5 dez. 2020. 



118 
 

Web 2.0 e arte nas redes sociais 

 Olhando para trás no tempo, é possível ver que há uma diferença entre 

os conteúdos oferecidos no passado e atualmente. Antes da popularização da 

rede internet, os meios de comunicação tradicionais repercutiam o discurso dos 

poucos grupos que detinham o poder econômico ou político, deixando de lado 

as parcelas da sociedade que não possuíam canais de contato de grande 

abrangência (NUNES, 2010). Mesmo no início da internet, o conteúdo oferecido 

era gerado por profissionais que incorporavam uma variedade de informação aos 

web sites e os usuários eram meros consumidores dessas informações (PRADA, 

2009). 

 É só na época atual que os discursos da multidão consolidam sua 

participação. Na época das redes sociais, o usuário é convidado a mostrar seu 

lado mais particular e íntimo, que compartilhe suas preferências pessoais, que 

exponha suas opiniões. Esse novo momento da internet, chamado de Web 2.0, 

é uma web "para" usuários e alimentada "por" usuários (PRADA, 2009; 2012). 

 Hoje em dia, as plataformas permitem, com muito mais facilidade, que os 

próprios usuários criem conteúdo, colaborem entre si, participem da 

comunidade, compartilhem vídeos, textos, fotos, etc. (PRADA, 2009). E, para 

Prada (2012, p. 44, tradução nossa), 

 
é evidente que a incorporação de câmeras fotográficas e de vídeo em 
telefones celulares e agendas eletrônicas e a possibilidade de 
compartilhá-las através da internet foram condição sine qua non para 
o desenvolvimento das grandes plataformas da web 2.0.11 
 

 Prada (2012, p. 46, tradução nossa) ainda afirma que "o desenvolvimento 

das possibilidades participativas da web atual permitiram a construção de novos 

circuitos de produção criativa carregados de grande autonomia e uma notável 

capacidade subversiva."12 Os blogs, por exemplo, são vistos pelo autor como um 

meio democrático e acessível, pois seriam uma forma de dar poder ao cidadão 

— pondo em xeque o oligopólio dos meios profissionais de comunicação—, de 

 
11 "Es evidente que la incorporación de cámaras fotográficas y de vídeo en teléfonos móviles y 
agendas electrónicas y la posibilidad de compartirlas a través de Internet fueron condición sine 
qua non para el desarrollo de las grandes plataformas de la Web 2.0." (PRADA, 2012, p.44). 
12 "El desarrollo de las posibilidades participativas de la web actual ha permitido la construcción 
de nuevos circuitos de producción creativa cargados de gran autonomía y de una notable 
capacidad subversiva." (PRADA, 2012, p.46). 
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promover debates intensos, que podem servir de catalisadores de mobilizações, 

e até de permitir que a informação seja interpretada coletivamente, possibilitando 

uma inteligência coletiva ou "sabedoria das massas", colocando a rede como 

"cérebro global" (PRADA, 2012). 

 No entanto, é preciso apontar o fato de que a comunicação digital, para 

Byung-Chul Han (2018, p. 86), 

 
destrói o espaço público e aguça a individualização do ser humano. 
Não o amor ao próximo, mas sim o narcisismo domina a comunicação 
digital. A técnica digital não é uma técnica do amor ao próximo. Ela se 
mostra, muito antes, como uma máquina de ego narcisista. 
 

 Sobre os indivíduos narcisistas do digital, Han (2018, p. 28) ainda diz: 

 
O homo digitalis ["homem digital"] é tudo, menos um "ninguém". Ele 
preserva a sua identidade privada, mesmo quando ele se comporta 
como parte do enxame. Ele se externa, de fato, de maneira anônima, 
mas via de regra ele tem um perfil e trabalha ininterruptamente em sua 
otimização. Em vez de ser "ninguém", ele é um alguém penetrante, que 
se expõe e que compete por atenção. O ninguém do meio de massa, 
em contrapartida, não reivindica nenhuma atenção para si mesmo. A 
sua identidade privada é dissolvida. Ele é absolvido pela massa. 
 

 Han (2018, p. 27) dá à multidão conectada o nome de "enxame digital". 

Sobre isso, ele discorre: 

 

 
Os indivíduos que se juntam em um enxame não desenvolvem nenhum 
Nós. Não lhes caracteriza nenhuma consonância que leve a massa a 
se unir em uma massa de ação. O enxame digital, diferentemente da 
massa, não é em si mesmo coerente. Ele não se externa como uma 
voz. 
 

 O autor, então, expõe uma forte contradição da lógica da Web 2.0, pois, 

embora a participação dos usuários tenha aumentado, possibilitando a quebra 

da hegemonia dos poucos grupos que detêm o poder político e econômico, a 

individualidade faz com que um agir comum para lutar contra a velha ordem se 

torna cada vez mais improvável. A egotização crescente e a atomização da 

sociedade acabam levando ao encolhimento dos espaços para o agir conjunto e 

impedem a formação de um contrapoder que pudesse efetivamente derrubar a 

ordem capitalista (HAN, 2018). 
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 É uma visão diferente daquela de Prada. Apesar de reconhecer que 

fenômeno dos blogs — que são criados, principalmente, por causa da vontade 

das pessoas de quererem ser escutadas — são um claro retorno ao "eu", um 

retorno à subjetividade no campo da mídia e a ativação de uma certa "egologia", 

e que a multidão conectada nada tem a ver com o conceito de "massa", pois ela 

não apresenta uma ameaça ao individualismo e não está presente a 

homogeneização nesta multidão, Prada (2009, 2012) considera a presença da 

subjetividade como nossa mais eficiente e promissora possibilidade de 

resistência diante das tentativas de unificação indiferenciada, de destruição da 

singularidade individual, que sempre foi o objetivo dos meios de comunicação de 

massa tradicionais. 

 Para Han (2018), também é perdida a confiança dentro das redes sociais. 

Como todo clique é salvo, rastreável, a possibilidade de um protocolamento total 

da substitui a confiança inteiramente pelo controle. O Big Brother13 perde seu 

lugar para o Big Data14. 

 Além disso, as redes sociais são um ambiente no qual, apesar de permitir 

que diversas opiniões sejam transmitidas, as opiniões desviantes ou ideias 

inabituais não chegam nem mesmo a ter voz. Há uma forte pressão na Web 2.0 

para o conformismo. Ela faz, assim como a vigilância por câmeras, surgir uma 

sensação de estar sendo sempre observado. É o efeito panóptico15 no digital. 

Os habitantes do panóptico digital não são, porém, como os prisioneiros comuns. 

Eles vivem numa ilusão de liberdade. E o efeito panóptico é abastecido com as 

informações emitidas e expostas voluntariamente pelos próprios usuários (HAN, 

2018). 

 

 

 
13 "Big Brother", ou "Grande Irmão" é um personagem fictício no romance 1984 de George Orwell. 
No romance, todas as pessoas estão sob constante vigilância das autoridades, sendo 
constantemente lembradas pela frase propaganda do Estado: "o Grande Irmão está te 
observando". 
14 O termo "Big Data" surgiu em 1997, em um artigo de Michael Cox and David Ellsworth, e seu 
uso foi utilizado para nomear essa quantidade cada vez mais crescente e não estruturada de 
dados sendo gerados a cada segundo. 
15 Panóptico é um termo concebido pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, e 
utilizado para designar uma penitenciária que permite a um único vigilante observar todos os 
prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. 
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 O desejo de compartilhar e trocar informações também é aproveitado pelo 

modelo econômico para a Web 2.0. Ele lucra com a colaboração voluntária dos 

usuários e seu potencial de compilar dados e torná-los públicos. Esse modelo de 

negócio tende a, em vez de vender produtos para o consumidor, vender o 

consumidor para o produto (PRADA, 2009). Os anunciantes são os novos 

clientes. 

 Como explicado pelo cientista da computação Tristan Harris, ao acumular 

as informações disponibilizadas pelos próprios usuários, as empresas criam um 

modelo que prevê um padrão de comportamento, prevê as ações dos usuários. 

Assim, as empresas podem vender os anúncios para quem têm a maior 

probabilidade de comprar o produto, ou até "vender" uma notícia — mesmo que 

falsa — para quem tem mais probabilidade de ler (DILEMA, 2020). As redes 

sociais também usam seus modelos para sugerir conteúdos que façam com que 

o usuário passe o máximo de tempo possível conectado, fazendo também com 

que ele seja exposto a mais anúncios. 

 Esses modelos também levam a outra questão intimamente relacionada 

à dificuldade de se criar um contrapoder na internet. Como conteúdos 

extremistas naturalmente chamam mais atenção e o algoritmo é otimizado para 

que os usuários passem o maior tempo possível na rede, a plataforma cria uma 

bolha conectando esses vídeos. Assim, os usuários mergulham cada vez mais 

num mesmo assunto (CÓRDOVA, 2019). A dificuldade para a criação de um 

contrapoder é criada, então, pois esses vídeos de conteúdo extremista, em geral, 

são os de extremistas de direita, que visam a manutenção do status quo da 

sociedade. No YouTube Brasil, por exemplo, durante o segundo semestre de 

2018 — época de eleições —, cinco dos dez canais que mais cresceram eram 

dedicados a promover Bolsonaro e pessoas como ele (GHEDIN, 2019). 

 Portanto, o objetivo das formas hegemônicas de poder não é mais a 

repressão da subjetividade, e sim a capacidade de regulá-la. Esse novo 

capitalismo — que poderia ser chamado de "social" ou "afetivo" — não pretende 

mais seguir explorando os sujeitos como força de trabalho, mas sim lucrar com 

a regulação das suas formas de vida, interações pessoais e afetivas, emoções 

sociais, hábitos e formas de se relacionar. O conceito de produção — 

tradicionalmente ligado ao de mercadoria — está sendo ampliado para englobar 

a produção sociabilidade (PRADA, 2012). 
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 O efeito da internet sobre os usuários é tanto que: 

 
Somos desprogramados por meio dessa nova mídia, sem que 
possamos compreender inteiramente essa mudança radical de 
paradigma. Arrastamo-nos atrás da mídia digital, que, aquém da 
decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, 
nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em 
conjunto. Embriagamo-nos hoje em dia da mídia digital, sem que 
possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez 
(HAN, 2018, p. 10). 
 

 E, embora seja verdade que o artista da web produz e veicula o que quer, 

cabe a ele se tornar visível dentro desse cenário das redes sociais, no qual as 

empresas produzem vida social, relações humanas, em uma estratégia baseada 

na indistinção entre economia e comunicação. 

 Essa nova dinâmica empresarial também é muito explorada como tema 

das novas práticas artísticas na internet, que se baseiam na fusão entre os 

fatores emancipatórios e igualitários que a conectividade promete e os fatores 

autoritários ao qual os usuários estão submetidos dentro da rede, uma 

confluência entre liberdades e dominação (PRADA, 2012). 

 

Arte pós-internet 

 Nos últimos anos, também tem se adotado o uso do termo "pós-internet" 

para designar uma fase em que a internet teria chegado a ser um elemento 

onipresente, central, em nosso contexto de vida. O termo nomeia uma época em 

que a conectividade seria inerente à cultura em geral, indissociável do trabalho, 

socialização e entretenimento (PRADA, 2017). 

 A arte pós-internet, então, seria a resposta de muitos artistas a esse 

tempo configurado pela conectividade digital, mas levando em conta que — 

diferentemente da web arte — a arte pós-internet faria uso de qualquer meio de 

expressão (PRADA, 2017). 

 Por este motivo, há quem prefira nomear este tipo de arte como "internet 

aware art" ou "internet engaged art". Esses termos são mais precisos, eficazes, 

já que deixam claro que não se tratam de obras "de" internet mas, sim, "sobre" 

internet. Para esse tipo de arte, a rede não é o meio, mas o centro temático. 

(PRADA, 2017). 
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 O uso do prefixo "pós" também gerou críticas pois podia gerar uma 

perigosa confusão, induzindo a pensar que há uma progressão da web arte a 

arte pós-internet, como se a segunda estivesse substituindo completamente a 

primeira, anunciando a morte da web arte (PRADA, 2017). 

  Ainda houve fortes críticas ao uso desse neologismo por parte de quem 

considera que o termo não passava de uma etiqueta comercial que usam para 

classificar as obras que tendem a "recapturar a arte de internet à galeria" e que 

só é aplicada em um pequeno grupo de artistas jovens — a maioria nascida nos 

anos 80 — e quase todos radicados em Nova Iorque, Londres e Berlim (PRADA, 

2017). 

 Mas, independentemente dessas críticas, o termo "arte pós-internet" 

ainda pode ser útil para etiquetar, mesmo que de maneira generalista, obras que 

se comprometem com o assunto do impacto da internet na vida das pessoas, em 

um momento no qual boa parte do nosso cotidiano está conectado à rede e sua 

disponibilidade tem caráter permanente e ubíquo (PRADA, 2017). 

 

Pink Umbrellas Art Residency 

 O projeto Pink Umbrellas Art Residency16 — estilizado como PINK 

UMBRELLAS ART RESIDENCY — foi idealizado por Mirella Brandi e Muep 

Etmo. Mirella Brandi é artista multimídia e designer de luz e Muep Etmo é músico, 

compositor e engenheiro de som. A dupla trabalha, desde 2006, com obras 

audiovisuais, principalmente explorando suas capacidades narrativas em 

instalações, performances imersivas e cinema expandido. 

 O projeto se define como uma ocupação artística, que apresentou, toda 

segunda-feira às 17:00, experiências inéditas de artistas de áreas distintas e 

lugares diferentes. Esta ocupação utilizou o YouTube como meio e, segundo sua 

descrição na página do site, essa iniciativa teve como propósito reunir artistas 

para criar, à distância, e mergulhar em uma experiência de linguagem deslocada 

do "lugar comum" de cada artista. Além disso, ela reflete sobre a própria internet 

como uma possibilidade criativa e amplificada. 

 

 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/c/PINKUMBRELLASARTRESIDENCY/featured. 
Acesso em: 11 dez. 2020. 
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Figura 1 – Frame do vídeo [[ONLINE OCCUPATION]] keren chernizon / pedro 
galiza.Minuto: 0’07’’ 

 
Fonte: Página do vídeo no YouTube (PINK UMBRELLAS ART RESIDENCY, 2020)17. 

 

 Brandi e Etmo criaram o projeto como uma saída para manter as 

experiências de arte ativas mesmo nesses tempos de pandemia de COVID-19. 

Durante a quarentena, o universo online cresceu como um meio para a 

expressão artística devido à impossibilidade de atividades presenciais, mesmo 

os artistas que nunca haviam trabalhado com web arte começaram a pensar 

formas de se expressar na internet. 

 Segundo Brandi e Etmo (2020), as obras postadas no canal do Pink 

Umbrellas são todas inéditas e pensadas exclusivamente para a internet, além 

de serem feitas em colaborações entre artistas de áreas diferentes. Brandi e 

Etmo (2020) pontuam que as colaborações têm um papel fundamental: o de 

fazer com que os artistas lidem com as diferenças, saiam da sua zona de 

conforto, e possibilitar o conhecimento de novos universos. Também não houve 

nenhuma diretriz quanto ao tema, técnica e tempo de duração, essas 

características ficam totalmente à critério dos artistas. Houve, no entanto, 

direcionamentos claros para que não haja uma hierarquia entre os colaboradores 

de uma obra e para que o processo ocorra à distância. 

 
17 PINK UMBRELLAS ART RESIDENCY. [ [ONLINE OCCUPATION]] keren chernizon / pedro 
galiza. 2020. (8 min. 5 segs.). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tN6UM7ZUm8o. Acesso em: 14 dez. 2020. 
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 Os artistas que participam do Pink Umbrellas foram convidados por Brandi 

e Etmo. Em geral, esses artistas eram já conhecidos da dupla ou indicados por 

amigos. Houve também artistas que são convidados após uma pesquisa em 

sites, redes sociais, e outras plataformas; outros frutos de parcerias com 

curadores de outros países; e também os que escreveram para a dupla 

demonstrando interesse em participar do projeto (BRANDI; ETMO, 2020). 

 Assim como muitos artistas da web arte, videoarte e arte conceitual, o 

canal do Pink Umbrellas também não tem nenhuma relação com o mercado de 

arte convencional. Os vídeos são desmonetizados e não há proposta comercial 

no projeto. O projeto corrobora com a visão de que a política das galerias, com 

o tempo, foi se tornando extremamente elitista e o mercado se transformou em 

algo burocrático e cheio de convenções (BRANDI; ETMO, 2020). Para Brandi e 

Etmo, é interessante quebrar essa lógica para que se possa repensar novas 

condutas. 

 Como o projeto está situado no YouTube, seus vídeos concorrem com 

todos os outros da plataforma e está sujeito as condições da plataforma. Não há, 

no entanto, nenhum marketing do Pink Umbrellas para que suas obras possam 

ganhar mais visibilidade dentro da rede social e nem mesmo apelam para que o 

usuário se inscreva no canal — para o YouTube notificar quando novos vídeos 

forem publicados — ou para que os usuários cliquem no botão de "gostei", 

sinalizando uma avaliação positiva do vídeo. 

 O primeiro vídeo foi postado no canal no dia 1 de junho e no dia 30 de 

dezembro, após 7 meses de ocupação online, foi postado um vídeo de 

fechamento da programação Pink Umbrellas Art Residency 2020. 
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Critic Invasion e Pink Talks 

 Além das obras artísticas, que são etiquetadas como [ [ ONLINE 

ARTISTIC OCCUPATION ] ], o canal Pink Umbrellas ainda traz mais dois tipos 

de vídeo: as invasões críticas, nomeadas de [ [ [ CRITIC INVASION ] ] ], e um 

talk show, chamado [ [ [ PINK TALKS ] ] ]. 

 As invasões críticas ocorreram em parceria com a revista Antro Positivo, 

que é uma publicação digital de artes cênicas e pensamento contemporâneo, 

criada em 2011.  Esses vídeos foram feitos pelos próprios criadores da revista, 

o crítico e curador Ruy Filho e pela artista gráfica e fotógrafa Pat Cividanes. Os 

vídeos foram postados às segundas-feiras, às 16:00, e sempre faziam uma 

reflexão crítica em audiovisual sobre a última obra lançada no canal. 

 

Figura 2 – Frame do vídeo [ [ [CRITIC INVASION] ] ] keren chernizon / pedro 
Galiza. Minuto: 0’21’’ 

 
Fonte: Página do vídeo no YouTube18. 

 

 O Pink Talks é um bate-papo informal sobre dos caminhos da arte 

contemporânea. O programa é mediado pelo Craca Beat, artista visual e produtor 

musical brasileiro, que também assina o visual e a edição final junto com a Tuca 

Paoli. Os vídeos reúnem curadores, programadores e pensadores de arte para 

uma conversa fluida e espontânea, sem nenhum discurso pronto, na qual a ideia 

é que, através desta conversa gravada, surjam inquietações e questões que 

refletem não apenas a proposta do Pink Umbrellas, mas também o momento 

 
18 PINK UMBRELLAS ART RESIDENCY.  [ [ [ CRITIC INVASION ] ] ] keren chernizon / pedro 
galiza. 2020. (21 min. 14 seg.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LjMekbIvqaU. 
Acesso em: 14 dez. 2020. 
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atual da arte contemporânea e possíveis futuros apontamentos. Quanto à 

periodicidade, o Pink Talks é mensal. 

 

Figura 3 – Frame do vídeo [ [ [ PINK TALKS #1 ] ] ] talk show. 
Minuto: 0’10’’ 

 
Fonte: Página do vídeo no YouTube19. 

 

 Para Brandi e Etmo (2020), esses dois tipos de vídeo são importantes 

para o canal para que a criação e pensamento possam caminhar juntos. É um 

cruzamento entre prática e teoria, o fazer e o refletir, que contribui para o 

amadurecimento da arte. Segundo os artistas, o mundo acadêmico pode ajudar 

a evidenciar questões importantes que a prática artística demoraria anos para 

perceber — ou mesmo poderia nem perceber — e, da mesma forma, a prática 

artística pode ajudar o mundo acadêmico a estudar e refletir sobre o passado e 

o mundo contemporâneo, podendo conectar suas pesquisas ao contexto prático 

contemporâneo de um modo mais realista. 

 

Considerações finais 

 A quarentena trouxe diversas mudanças à rotina das pessoas. No mundo 

da arte, os artistas tentaram se renovar e recorreram à internet. Ainda que esse 

meio fosse novidade para muitos, as investigações artísticas na web já existiam 

desde seu início e são produtos das suas ancestrais: a arte contemporânea e a 

videoarte. 

 
19 PINK UMBRELLAS ART RESIDENCY. [ [ [ PINK TALKS #1 ] ] ] talk show. 2020. (18 min. 33 
segs.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=skhElkFE9-Y. Acesso em: 14 dez. 
2020. 
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 O projeto do Pink Umbrellas se insere nesse contexto. Criado para que a 

atividade artística pudesse continuar durante a pandemia, o canal se mostrou 

um relevante projeto para compreendermos os novos caminhos da arte 

contemporânea e o audiovisual, além de nos mostrar formas da arte se manter 

viva em tempos adversos. 

 O projeto também demonstra uma vontade de negar a lógica de mercado 

da arte convencional e democratizá-la, por se encontrar em uma plataforma de 

acesso gratuito na internet, o YouTube, embora essa rede social seja uma 

plataforma na qual existem bolhas de conteúdos extremistas, que competem 

pela atenção do usuário de maneira desigual com o conteúdo artístico na rede, 

e que, assim como os outros sites da web 2.0, vêm contribuindo cada vez mais 

para o aumento do Big Data, do panóptico digital e da egotização da sociedade. 

 O Pink Umbrellas buscou, ainda, maneiras de conectar a prática artística 

ao mundo acadêmico e de criar uma experiência de colaboração entre artistas. 

Suas parcerias, que ocorrem de forma remota, também são formas de lutar 

contra essa egotização da rede social e ajudam a conectar as pessoas que estão 

isoladas em seus lares durante a pandemia. 
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O filme Sociedade dos Poetas Mortos e a educação em tempos 

de pandemia da COVID-19 

 
Smailen Kauê de Oliveira1 

Adriana Rodrigues Suarez2 

 

Introdução 

 Sabe-se bem que os tempos modernos estão sempre sujeitos às 

mudanças do mundo e dos modos de viver, estas, que em demasiadas vezes 

não estão sob o controle da sociedade. Deste modo, é perceptível que o ato de 

ensinar necessita de acompanhar o andamento do corpo social buscando 

sempre uma Educação transformadora, estimulante e que culmine na 

preparação de seres humanos e profissionais com olhares atentos para as 

necessidades do mundo.   

 Ao passo que a Pandemia da      COVID-19 teve início e, a partir dela, a 

Educação necessitou de se adaptar a       um modelo remoto de ensino, algumas 

indagações passaram a estar presentes nestes momentos enfrentados na 

sociedade moderna.       De que modo a Educação construída em tempos 

pandêmicos poderá transformar o ensino contemporâneo? Qual o papel do 

professor enquanto mediador dos conteúdos e responsável pela condução 

educativa      frente      às dificuldades da Educação?       De que modo as novas 

tecnologias adaptaram uma metodologia de ensino contemporâneo e,      qual 

passou a ser a compreensão da importância destes novos instrumentos de 

ensino?  

 A problemática da presente pesquisa surgiu em uma reunião do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)3, onde foi realizada a 

apreciação e leitura fílmica das questões educacionais presentes no filme 

 
1 Acadêmico do 6º período do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa – UEPG, instituição financiadora: Fundação Araucária, indicação: Prof.ª Dr.ª 
Adriana Rodrigues Suarez. 
2 Professora Doutora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG, instituição financiadora: Fundação Araucária. 
3 Programa de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, realizado entre os anos de 
2018-2019, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Adriana Rodrigues Suarez e supervisão da 
Professora Rossana Stori Moletta no Colégio Estadual Espírito Santo (CEES). 
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Sociedade dos Poetas Mortos (1989)4, com direção de Peter Weir, no qual o 

ensino tradicional e a educação transformadora são discutidos na construção da 

obra. Dito isto, é visível que há semelhanças entre o enredo retratado no filme 

de 1989 e o ensino que se fez presente durante a Pandemia COVID-19, no ano 

letivo de 2020, a partir de uma leitura fílmica sensível, a fim de não ocasionar um 

anacronismo, mas um diálogo poético na pesquisa. Uma vez que o objeto de 

estudo é fruto de uma realidade vivida nos Estados Unidos na década de 50. 

       Através de uma leitura fílmica de três frames do filme Sociedade dos 

Poetas Mortos (1989) buscou-se perceber o ensino tradicional apresentado no 

filme e de que modo cede lugar para a educação transformadora. Além disso, 

analisamos os pontos de vista: objetivo, subjetivo, referencial e sintomático, 

descritos por Bordwell e Thompson (2013), estudando a construção técnica 

utilizada para a produção da obra, destacando a luz e o posicionamento de 

câmera, ensinamentos importantes para a compreensão do filme. Tudo o que é 

mostrado na tela tem, portanto, um sentido e, na maioria das vezes, uma 

segunda significação que só percebemos através da reflexão; poderíamos dizer 

que toda imagem implica mais do que explicita (MARTIN, 2011). 

 

 

Afetividade e emoção 

 Antes de mais nada, as reflexões relacionadas com uns docentes 

afetivos, inteligentes e inovadores são de grande importância para o presente 

estudo, uma vez que se pensa neste professor enquanto um mediador dos 

conteúdos em busca de uma Educação transformadora na vida de seus 

discentes, logo, também, partindo da realidade de seus alunos. Com isto, 

analisamos as concepções de afetividade, emoção e inteligência para a 

educação a partir das contribuições dos autores Henri Wallon (2010) e Sergio 

Antônio da Silva Leite (2012), dentre outros e, assim pudemos entender a 

relevância que esses termos e conceitos possuem no momento de ensinar. 

 

 

 
4 Longa-metragem com roteiro de Tom Schulman e direção de Peter Weir, com uma narrativa 
linear e cronológica se passando no outono de 1959 nos Estados Unidos. 
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A afetividade 

 Ao passo que se pensa em afetividade, temos como definição da palavra 

o conjunto de fenômenos afetivos, sendo eles, tendências, emoções, 

sentimentos e paixões de determinado sujeito em relação a alguém, ou alguma 

situação. Quando se trata de analisar o domínio dos afetos, nada parece haver 

de muito misterioso: a afetividade é comumente interpretada como uma 

"energia", portanto como algo que impulsiona as ações (TAILLE; OLIVEIRA; 

SANTAS, 1992). Isto é, a afetividade seria uma energia responsável por instigar 

ou possibilitar a ação do sujeito, juntamente, a razão possibilitaria ao sujeito 

identificar seus desejos e sentimentos mais variados e obter êxito em suas 

ações. Deste modo, uma vez que o professor é afetivo em sua prática docente, 

demasiadas possibilidades passam estar presentes, uma vez que o professor 

sendo afetivo, possui essa “energia” para a elaboração dos conteúdos a serem 

trabalhados que, em conjunto com a razão, possibilitam-no de alcançar os 

objetivos inicialmente propostos.  

 Conforme apontado por Leite, a partir das considerações de Dér, (2012, 

p. 6): 

Assim, a afetividade é um conceito mais amplo, constituindo-se mais 
tarde no processo de desenvolvimento humano, envolvendo vivências 
e formas de expressão mais complexas, desenvolvendo-se com a 
apropriação, pelo indivíduo, dos processos simbólicos da cultura, que 
vão possibilitar sua representação. É um conceito que “além de 
envolver um componente orgânico, corporal, motor e plástico, que é a 
emoção, apresenta também um componente cognitivo, 
representacional, que são os sentimentos e a paixão” 
 

 Com isso, torna-se possível percebermos essa afetividade na Educação, 

uma vez que o professor movido pelos sentimentos e pela paixão do ensinar, 

permite-se buscar novos meios para trabalhar os conteúdos inicialmente 

propostos, contudo, de modo que os seus discentes se tornem seres humanos 

sensíveis aos conteúdos, às metodologias utilizadas e em certos momentos, 

afetivos ao professor, este um mediador do ensino e uma inspiração de vida. 
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A emoção 

 Podemos considerar que as emoções são reações que se externalizam 

do corpo humano como, por exemplo, quando há um sentimento de felicidade 

ou até mesmo de medo. A alegria ou felicidade, ocorrem a partir da liberação de 

dopamina que é uma biomolécula, na corrente sanguínea (ESPIRIDIÃO-

ANTONIO, 2008). Além disso, a felicidade pode ser definida como a frequência 

de ocorrência das experiências emocionais positivas sobre as negativas 

(SANTOS; SCORSOLINI-COMIN, 2010). Quando uma pessoa está se sentindo 

feliz, quer dizer que as emoções positivas existentes em seu corpo superaram 

todas as emoções negativas, sendo este o processo formador da alegria. 

 De acordo com Casanova; Sequeira e Silva (2009, p.8): 

 
A Alegria é uma das emoções que engloba o amor, paixão, amizade, 
bom humor, felicidade. É a emoção mais “procurada” pelo humano. A 
emoção que ajuda a ultrapassar dificuldades, ódio, rancor, ciúme, e 
muitos outros sentimentos negativos. A alegria não se manifesta 
apenas num sorriso. Por exemplo, as crianças quando estão alegres 
adoptam um jeito de andar diferente, pulam, saltam, não precisam 
mostrar um sorriso para mostrarem a sua felicidade. 
 

 Desta forma, com o medo ocorre da mesma maneira, quando o sujeito 

está com a expressão assustada, ou, no momento que se prepara para fugir ou 

lutar contar algo ou alguém. A amígdala é a responsável pela detecção, geração 

e manutenção das emoções relativas ao medo, também pelo reconhecimento 

das expressões faciais de medo e coordenação de respostas apropriadas à 

ameaça e ao perigo (ESPERIDIÃO-ANTONIO, 2008). Com isso, as emoções 

dividem-se em: emoções primárias (medo, raiva, tristeza e alegria) e emoções 

secundárias (ciúme, inveja e vergonha). As emoções primárias são inatas e 

estão ligadas à vida instintiva, à sobrevivência. (BALLONE, 2005). Já as 

emoções secundárias são estados afetivos de estrutura e de conteúdos mais 

complexos que as primárias (LOPES, 2011). 

 Logo, é de demasiada importância perceber que as emoções constituem 

um dos principais pilares ao que se diz respeito à Educação, isto pensando na 

inquestionável relação professor-aluno, sendo muito necessária para o ensino. 

Assim, na teoria Walloniana, a emoção é o primeiro e mais forte vínculo que se 

estabelece entre o sujeito e as pessoas do ambiente constituindo as 
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manifestações iniciais de estados subjetivos, com componentes orgânicos5 

(LEITE, 2012). Ou seja, a emoção é responsável por permitir uma maior 

proximidade entre o professor e o aluno, ao mesmo tempo, viabilizando um 

afastamento dessa relação, podendo ser formada por meio de um 

desentendimento ou descontentamento em sala de aula.  

 Uma importante lição no que diz respeito às emoções no ensino, ou seja, 

o professor enquanto um mediador dos conteúdos para a formação de seu aluno, 

necessita de uma constante reconstrução emocional antes de sua prática 

docente. Por exemplo, a emoção sendo esta ponte entre a relação professor-

aluno precisa ser tratada com um zelo, uma paixão e um amor que ultrapasse 

às dificuldades um dia enfrentadas e os tropeços em práticas anteriores, 

permitindo-se ao novo. Uma emoção constantemente reconstruída, 

reconhecendo às experiências passadas e buscando o novo. 

 

O cinema na educação 

 Ao passo que se pensa em Cinema, subentende-se como uma das 

maneiras mais práticas, comuns e atuais de diversão e entretenimento, onde 

desde as primeiras exibições cinematográficas, o ser humano notou sua 

capacidade de apresentar elementos da realidade, partindo de representações. 

Os filmes com o passar deste século, das décadas e dos anos que passam, têm 

ganhado cada vez mais notoriedade e, com isso, suas multiformes percepções 

passam a receber cada vez mais a atenção dos estudiosos e amantes do 

Cinema.  

 Compreender a história do Cinema além de ser fundamental para estudar 

a sétima arte, possibilita-nos que nossas percepções enquanto espectadores 

sejam direcionadas para além dos filmes, diretores e atores; ou seja, possibilita-

nos adentrar em um universo demasiadamente admirável e repleto de situações, 

pesquisas e criações idealizadas pelo Cinema. “Em dezembro de 1895, dois 

irmãos franceses Louis e Auguste Lumière projetaram dois pequenos filmes num 

café parisiense, para assombro de uma plateia encantada” (napolitano, 2006, p. 

68). Uma vez que os irmãos realizam a projeção dos dois filmes (A saída dos 

 
5 Estes componentes orgânicos, sendo as contrações musculares e viscerais do indivíduo, por 
exemplo quando o aluno consegue resolver determinado exercício que o professor o assegurou 
que conseguiria e, logo, o aluno sorri demonstrando alegria. 
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operários da fábrica Lumière e a chegada de um trem à estação), o público passa 

a ver elementos de sua realidade, a partir de representações, sem que houvesse 

a necessidade de se deslocar à estação de trem, para poder visualizar sua 

chegada. 

 De acordo com Duarte, (2009, p. 21):  

 
A imprensa, convidada, não apareceu, mas a boca a boca espalhou a 
novidade e, em breve, haveria mais de duas mil pessoas, todos os dias, 
à porta do salão, aguardando a chance de ver aquelas curiosas 
fotografias animadas. 
 

 A realidade presente na rotina das pessoas e a ilusão do real no Cinema, 

constituem a ponte que permitiu os espectadores da primeira sessão de Cinema, 

exibido pelos irmãos Lumière, aproximarem a sociedade da sétima arte. Ver a 

realidade, para a imprensa, implicava em deslocar-se a uma sessão de algo 

jamais visto (Cinema), para ver o que não era novo, isto é, o trem chegando até 

a estação ou, a saída de um número de funcionários da fábrica em que 

trabalhavam. O que há de novo nisto?  

 Segundo Bernardet, (1994, p. 124): 

 
É aí que residia a novidade: na ilusão. Ver o trem na tela como se fosse 
verdadeiro. Parece tão verdadeiro - embora a gente saiba que é de 
mentira - que dá para fazer de conta, enquanto dura o filme, que é de 
verdade. Um pouco como num sonho: o que a gente vê e faz num 
sonho não é real, mas isso só sabemos depois, quando acordamos. 
Enquanto dura o sonho, pensamos que é verdade. Essa ilusão de 
verdade, que se chama impressão de realidade, foi provavelmente a 
base do grande sucesso do cinema. O cinema dá a impressão de que 
é a própria vida que vemos na tela, brigas verdadeiras, amores 
verdadeiros. 
 

 Nesse sentido, o Cinema pôde ser apreciado com olhares atentos e ser 

entendido como um instrumento que transformou a visão de mundo, da 

sociedade. Por exemplo, Rosália Duarte (2009) nos apresenta que a primeira 

produção cinematográfica de ficção, partiu de uma experiência do diretor de 

Cinema David Wark Griffith, onde o diretor estadunidense realizava a filmagem 

de uma cena, destacando um ônibus e alguns homens, até que a lente da 

câmera trava. Ao passo que a lente da câmera de Griffith destrava, o ônibus e 

os rapazes que estava sendo filmados, se transformam em um carro funerário e 

mulheres que estão passando na rua. Aqui, as relações do real, representação 

do real e o irreal, nos oferecem uma perspectiva muito mais ampla das relações 
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do Cinema, isto é, o Cinema enquanto transformador de cenários, ideias, 

oferecendo-nos novas concepções do mundo e contexto ao qual nos situamos. 

Com isso, a mesma transformação na sociedade clássica, entre os primórdios 

do Cinema, é a transformação necessária na Educação contemporânea.  

Ver cinema, em alguma medida, nos coloca à disposição de criar. Se no 

início criarmos apenas imagens, ideias, sentimentos, [...] ativamos nossa 

imaginação, em breve estaremos tomados pela necessidade de filmarmos 

(FRESQUET, 2015). Assim, o Cinema poderia ser utilizado como um instrumento 

de mediação e comparação de objetos, culturas e gostos, oferecendo um papel 

demasiadamente significativo para a Educação, uma vez que é possível 

perceber a representação de uma realidade e espaço/tempo que são 

trabalhados no contexto do filme e, a partir disto, podemos fazer uma leitura do 

nosso eu em diferentes contextos e situações.  

 Segundo Duarte, (2009, p. 73): 

 
O cinema é um instrumento precioso, por exemplo, para ensinar o 
respeito aos valores, crenças e visões de mundo que o orientam as 
práticas dos diferentes grupos sociais que integram as sociedades 
complexas. [...] Tudo depende dos objetivos que orientam a escolha 
dos conteúdos com os quais se deseja trabalhar – relação 
professor/aluno, currículo, imagens de professores, prática 
pedagógica, conflitos etc. – e da forma de abordá-los. 
 

 Deste modo, como apontado anteriormente, ao passo que o professor 

enquanto mediador dos conteúdos, passa a utilizar o Cinema para a construção 

reflexiva, perceptiva e crítica dos conteúdos inicialmente propostos para a aula, 

é de grande importância a afetividade e a emoção para a escolha do filme a ser 

utilizado, a história trabalhada, em conjunto com os objetivos e os conteúdos a 

serem trabalhados.  
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Filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989) 

 O filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989)6, com direção de Peter 

Weir7, apresenta-se como exemplar obra cinematográfica de cunho pedagógico 

retratando um período de ruptura da Educação centrada no professor e conteúdo 

para uma educação centrada no sujeito, ou seja, o aluno. Com isso, o filme 

possui uma narrativa contando o retorno do ex-aluno John Keating, cujo papel é 

interpretado pelo ator Robin MCLaurin Williams8, agora como professor da 

disciplina de Inglês no tradicional internato masculino Welton Academy, nos 

Estados Unidos. O internato possui quatro princípios: a tradição, a honra, a 

disciplina e a excelência. Logo, ao passo que as aulas são iniciadas, o Sr. 

Keating (professor John Keating), se apresenta em contraposição ao modelo 

tradicional de ensino da Welton Academy, instituição preocupada em manter um 

modelo metódico de ensino do saber científico, sem que houvesse a 

possibilidade de que o aluno pudesse expor suas experiências e reflexões 

acerca dos assuntos trabalhados. 

 Deste modo, Sr. Keating surge como um incentivador da paixão pela 

poesia, pela arte e a “rebeldia” contra as convenções sociais do internato. Uma 

vez que o professor possui esta atitude “liberal”, acaba influenciando seus 

discentes em seus objetivos profissionais e humanos, em especial Todd 

Anderson (Ethan Hawke), com seu anseio em se tornar escritor e, Neil Perry 

(Robert Sean Leonard), que almejava ser um ator. Um grupo de alunos, Neil 

Perry, Todd e outros colegas de classe, empolgados com Sr. Keating, 

ressuscitam a “Sociedade dos Poetas Mortos”, fundada por John Keating em seu 

tempo de estudante da Welton Academy. Essa “Sociedade” era dedicada ao 

 
6Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme estadunidense de 1989[1], do gênero drama, dirigido 

por Peter Weir, escrito por Tom Schulman e estrelado por Robin Williams. O filme recebeu 4 
indicações ao 62.º Oscar, incluindo os de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro 
original e melhor ator, alcançando o prêmio de melhor roteiro original. 
7 Peter Weir é um diretor de cinema e roteirista australiano, com seu filme A Testemunha (1985), 

sendo nomeado para o Oscar de Melhor Realizador, recebendo demasiados elogios da crítica. 
Sociedade dos Poetas Mortos (1989), conferiu a Weir uma nova nomeação para o Oscar. 
8 Robin MCLaurin Williams (1951-2014), foi um ator e comediante americano, destaque por conta 

dos seus trabalhos com stand-up comedy, foi notável em diversos filmes da década de 80. 
Venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante, conquistou dois Prêmios Emmy do Primetime, seis 
Globos de Ouro, dois prêmios do Screen Actors Guild e cinco Grammys. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dead_Poets_Society#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_diretor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_roteiro_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_roteiro_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_ator
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culto da poesia, do mistério e da amizade, com o lema Carpe Diem9, um termo 

do latim que significa “aproveite o dia”. 

 

Metodologia da pesquisa 

 A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da metodologia de leitura 

fílmica de Bordwell e Thompson (2013), a partir dos pontos de vista: objetivo, 

subjetivo, referencial e sintomático, foi realizada uma leitura crítica dos 

elementos educacionais presentes no filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989) 

como, por exemplo, o ensino tradicional, educação transformadora e os 

docentes afetivos, inteligentes e inovadores presentes no personagem John 

Keating. A leitura fílmica foi desenvolvida a partir da compreensão dos elementos 

técnicos apresentados e suas finalidades na produção da obra cinematográfica. 

Na sua perspectiva, a expressão do essencial e a emergência do poético [...] 

(XAVIER, 2005). 

 Foi de grande importância o levantamento de autores e trabalhos 

científicos sobre o Cinema, como Ismail Xavier (2005), Rosália Duarte (2009) e 

Adriana Rodrigues Suarez (2018), os quais destacam os termos técnicos do 

Cinema, para a Educação, destacamos ainda, Henri Wallon (2010) e Paulo 

Freire (1996) com relação ao rompimento das questões tradicionais de ensino e 

o papel do professor para a Educação transformadora, pensando ainda em 

afetividade, emoção e inteligência, foram de grande contribuição as teorias de 

Henri Wallon (2010) e Sergio Antônio Leite (2012). A partir de todo esse 

referencial foi possível relacionar os conteúdos dos planos selecionados para a 

leitura fílmica com a importância dos docentes afetivos, inteligentes e inovadores 

para o ensino em tempo de Pandemia da COVID-19. 

 

 

 

 
9 Carpe diem é uma expressão em latim que significa "aproveite o dia". Essa é a tradução literal 

e não significa aproveitar um dia específico, porém aproveitar ao máximo o agora, apreciar o 
presente. O termo foi escrito pelo poeta romano Horácio (65 a.C.-8 a.C.), no Livro I de “Odes”, 
em que aconselha a sua amiga Leucone na frase: “...carpe diem, quam minimum credula 
postero". Uma tradução possível para a frase seria “...colha o dia de hoje e confie o mínimo 
possível no amanhã”. 
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Leitura fílmica 

 Com a finalidade de perceber a importância dos docentes afetivos, 

inteligentes e inovadores na Educação em tempos de Pandemia da COVID-19, 

realizamos a leitura fílmica de três frames, isto é, quadros, do filme Sociedade 

dos Poetas Mortos (1989), a partir dos pontos de vista: objetivo, subjetivo, 

referencial e sintomático, descritos por David Bordwell e Kristin Thompson em A 

Arte do Cinema: uma introdução (2013), na leitura do pesquisador. 

 

 

Figura 1 – Rasgando as páginas 

 

Fonte: Frame do filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989), 0:22:58 minutos. 
 

  

 Inicialmente, ao passo que se pensa na leitura fílmica do ponto de vista 

objetivo, a partir do frame selecionado, podemos dizer que seria o conteúdo 

visível na produção do filme, ou seja, a mensagem que ele quer passar ao 

espectador, deixando-a explícita para o entendimento. Os significados explícitos 

de um Cinema surgem do filme como um todo, e são colocados numa relação 

formal dinâmica uns com os outros, seria a mensagem geral do filme (SUAREZ, 

2018). Deste modo, uma vez que o professor John Keating inicia suas atividades 

docentes na Welton Academy, suas metodologias “inusitadas” passam a receber 

demasiada atenção dos alunos e demais professores da escola. Neste primeiro 
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quadro, em Plano Detalhe, nota-se que o aluno Richard Cameron10 está com 

uma régua sobre o livro de poesias, em posição para realizar o pedido de Sr. 

Keating, pedido este que seria “rasgar” as páginas do capítulo Entendendo a 

Poesia. Deste modo, uma vez que o internato masculino é conhecido pelos seus 

quatro principais pilares: tradição, honra, disciplina e excelência, o ponto de vista 

objetivo apresentado no decorrer do filme, seria viabilizar ao espectador a 

percepção para as questões do ensino tradicional, o qual esteve muito presente 

na história da Educação.  

 Sobre as tendências pedagógicas, Freitas e Gaya (2020, p. 6), em seu 

trabalho Tendências Pedagógicas de Libâneo e Saviani: possíveis influências na 

educação contemporânea nos traz uma afirmação muito importante com relação 

ao ensino tradicional: 

 
A Tendência Tradicional [...] existe no Brasil desde os jesuítas, e a 
escola tinha como objetivo preparar o aluno para a sociedade, 
assumindo seu papel de garantir a ascensão da burguesia, já que 
nessa época eram os únicos que tinham acesso à educação, 
repassando seu conhecimento moral e intelectual [...] Nesse contexto 
pode se observar que o professor é o dono do saber, é desconsiderado 
o conhecimento prévio do aluno, que tinha que concordar com tudo que 
o professor ensinava, sendo assim um aluno passivo e não crítico. 
 

 Com isso, se torna relevante ressaltar que nesse momento, estamos 

envolvendo duas culturas diferentes na presente discussão, o ensino tradicional 

apresentado no filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989), logo, o ensino 

tradicional dos Estados Unidos e, a partir de Freitas e Gaya, podemos perceber 

o modelo do ensino tradicional brasileiro. Por conseguinte, ao apresentarmos 

duas culturas distintas, é possível perceber que a educação é unida por um laço 

“fraternal”, ou seja, há muitas semelhanças no modelo educacional, ainda que 

em países diferentes a característica do ensino ser centrado no professor é 

bastante presente. 

 No significado implícito, as interpretações variam. Um espectador pode 

propor a sua análise sobre a forma apresentada no filme. De fato, o filme nos 

convida a interpretá-lo de várias maneiras de uma só vez (SUAREZ, 2018). 

Deste modo, o ponto de vista subjetivo, descrito por Bordwell e Thompson 

(2013), apresenta a compreensão do conteúdo a partir dos conceitos do 

 
10 Personagem interpretado pelo ator e escritor Dylan Kussman, sendo claramente um aluno que 
segue à risca as normas e regras do internado masculino Welton Academy. 
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espectador, por exemplo no frame 1, percebemos que o ato de rasgar as 

páginas, possui uma função simbólica, mais implícita, do que explícita, uma vez 

que esse “rasgar” representar a ruptura do ensino tradicional, onde o professor 

é o centro e detentor do conhecimento, com o ensino voltado para o aluno e seus 

saberes prévios. Deste modo, ler o capítulo Entendendo a Poesia rechearia a 

mente dos alunos com o saber científico produzido pelo autor, assim então, 

privando os alunos de serem antes questionados com relação aos saberes 

prévios como, por exemplo, “Vocês conhecem a poesia? Sabem explicar o que 

é uma poesia?”. 

 Dito isto, quando a Pandemia da COVID-19 se iniciou e, por conseguinte 

com a instauração da quarentena e do isolamento social, um modelo remoto de 

ensino se fez necessário na prática docente, foi necessário romper com os 

modelos tradicionais do ensino, e do ambiente escolar, para um ensino onde os 

alunos estariam em sua própria residência. Logo, um “rasgar” de páginas se fez 

presente na realidade da Educação, não como rebeldia, mas sim como uma 

necessidade à frente das dificuldades enfrentadas. No Brasil, diversas medidas 

foram adotadas pelos estados e municípios, como o fechamento de escolas e 

comércios não essenciais (SZWARCWALD et al, 2020). A partir dos conceitos 

levantados, ou seja, o ensino tradicional e o “rasgar” de páginas, se torna 

possível refletirmos sobre um assunto que permeia a educação constantemente, 

o ensinar partindo da realidade dos alunos. 

 De acordo com Neves et al, (2015, p. 3): 

 
A revolução técnica e científica provocou mudanças, também, na 
relação escola-aluno, propondo como desafio a inserção das 
ferramentas midiáticas na educação. É fundamental atentar-se para o 
fato de que as novas tecnologias, por si só, não são capazes de 
desenvolver o conhecimento dos educandos, mas podem ser 
facilitadores do aprendizado. 
 

 As novas tecnologias que em muitos casos eram vistas como prejudiciais 

ao ensino, passaram a ser necessárias para ele. A visão tradicional de que o uso 

do celular em sala de aula era prejudicial, agora está sendo transformada pela 

compreensão de que as novas tecnologias estão sendo muito importantes para 

a Educação nestes momentos de Pandemia da COVID-19. Desta forma, os 

docentes afetivos, inteligentes e inovadores, enquanto mediador dos conteúdos, 
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passa a ser o responsável por tornar produtivo e gratificante o uso destes 

recursos, enquanto instrumento de ensino.  

 Por conseguinte, no segundo Frame, possuímos Sr. Keating agachado no 

chão, rodeado pelos seus alunos, neste momento, há um diálogo entre eles com 

relação à raça humana estar repleta de paixão, Sr. Keating diz aos seus 

discentes em 0:25:48 minutos: “E medicina, advocacia, administração e 

engenharia são objetivos nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a 

poesia, beleza, romance, amor... é para isso que vivemos”. 

 

 

Figura 2 – A raça humana está repleta de paixão. 

 

Fonte: Frame do filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989), 0:25:48 minutos. 

 

 Segundo Suarez, (2018, p. 76): 

 
Nas colocações dos autores referidos esclarecem que no significado 
referencial, o espectador menos familiarizado com certas informações 
de referência que o filme apresenta, como objetos, termos linguísticos, 
lugares, questão social e moral, deixaria de entender alguns dos 
significados para as quais narração fílmica aponta. 
 

 A partir de Bordwell e Thompson (2013), destacam o ponto de vista 

referencial como sendo as influências e pensamento externos para a construção 

do filme. Por exemplo, a frase dita aos alunos pelo professor John Keating, em 

Sociedade dos Poetas Mortos (1989), tem características do pensamento de 

Friedrich Nietzsche, “A Arte existe para que a realidade não nos destrua”, como 
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destacado por Rosa Maria Dias (2015), a arte a favor da vida – eis a chave do 

pensamento de Nietzsche. 

 Na figura 02 percebemos que a cena é feita por meio de um Plano 

Americano11 com a câmera utilizando ângulo em que o professor está cercado 

pelos alunos, de modo que a imagem transmite uma proximidade entre o 

professor e o aluno. Através do movimento da câmera, caracterizam-se os 

ângulos determinados pela posição da mesma em relação ao objeto filmado 

como a utilização da movimentação da câmera Panorâmica12, em que a câmera 

ao mesmo tempo que filma a cena, faz um movimento minucioso na vertical, 

como se fosse um aluno que se agacha juntamente do professor, para participar 

do diálogo, assim então, levando o espectador ainda mais para o universo do 

filme. 

 Dito isto, segundo Freire, (1996, p. 52): 

 
E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, 
não me acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar 
aberto ao gosto de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem 
aos educandos e à própria prática educativa de que participo. Esta 
abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, porque 
professor me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. 
Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho 
medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira 
que tenho de automaticamente selar o meu compromisso com os 
educandos, numa prática específica do ser humano. 
 

 É perceptível que a relação afetiva construída por John Keating com os 

alunos é de grande importância na prática docente, mediar os conteúdos com 

relação a poesia, juntamente dos anseios pessoais dos alunos permite que o 

aprendizado se desenvolva com êxito. Pensar no ensino em tempos de 

Pandemia da COVID-19, na relação professor-aluno se fez mais que necessário 

para esse tempo, contudo, as aulas remotas possuem ainda demasiadas 

dificuldades a serem enfrentadas como, por exemplo, essa proximidade criada 

pelo Sr. Keating com os alunos da Welton Academy. Os docentes afetivos, 

inteligentes e inovadores reconhecem essas dificuldades, entende que o ensino 

 
11 Plano Americano: corresponde ao ponto de vista em que as figuras humanas são mostradas 
até a cintura aproximadamente, em função da maior proximidade da câmera com relação a ela 
(XAVIER, 2005). 
12 Trata-se de um movimento da câmera que pode ser horizontal (da esquerda para a direita ou 
da direita para a esquerda), vertical (de cima para baixo ou vice-versa) ou oblíquo. A Panorâmica 
vertical é também conhecida como Tilt (SUAREZ, 2018).  
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remoto por si só representa um ensino distante dos alunos e, com isso, construir 

a aula valorizando os saberes prévios dos alunos, de seus gostos, possibilitam 

trabalhar os conteúdos propostos com maior abertura para diálogos, onde os 

alunos poderão se expressar e discutir questões relevantes para a aula. 

Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Mesmo que, 

em certas condições, precise falar a ele (FREIRE, 1996). 

 Não obstante, contudo, o ensino remoto em tempos de Pandemia da 

COVID-19, adaptou e modificou a rotina de muitas pessoas, professores e 

alunos, isto é, uma das dificuldades mais que presentes nesta metodologia é o 

fato de ser necessário passar horas concentrado em frente aos aparelhos 

eletrônicos, celulares e computadores. Deste modo, o professor enquanto 

mediador dessa relação aluno e conteúdo é o responsável por otimizar o tempo 

gasto em frente aos dispositivos com o intuito de trabalhar os conteúdos 

propostos (isto é, uma parte teórica sendo necessária) e os exercícios de fixação 

dos aprendizados (nesse momento, é de grande valia o uso de recursos 

alternativos, ou seja, jogos e brincadeiras). 

 

Figura 3 – Devemos constantemente mudar nossa visão. 

 

Fonte: Frame do filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989), 0:43:11 minutos. 
 

 Para a figura 03, devemos relembrar das contribuições sobre leitura 

fílmica de Bordwell e Thompson (2013), e para que seja possível percebermos 

o ponto de vista sintomático, devemos entender que é o ponto mais abrangente 

que os outros três pontos de vista abordados anteriormente: objetivo, subjetivo 

e referencial, pois, é na leitura do ponto de vista sintomático que se percebe o 
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valor sociocultural das discussões e indagações levantas nos espectadores, o 

significado sintomático se define por um significado a partir de uma manifestação 

de um conjunto mais amplo de valores de uma sociedade inteira (SUAREZ, 

2018). Importante destacar que a comunhão dos pontos de vista é que constrói 

o saber crítico na leitura cinematográfica, esta junção de olhares, torna o Cinema 

mais significativo. 

 Deste modo, na figura 03, é possível perceber que o professor John 

Keating está sobre a mesa, com os braços abertos, questionando os alunos 

sobre o motivo de sua ação. Em seguida, Sr. Keating relata aos 0:43:11 minutos: 

“Eu estou em pé na minha mesa para lembrá-los que devemos constantemente 

mudar nossa visão. O mundo é bem diferente daqui”. Dito isto, para a produção 

do quadro, foi utilizado o ângulo de câmera contra-plongée, buscando um ângulo 

em que a câmera filma o sujeito ou o objeto de baixo para cima, deixando assim 

a impressão de estar enaltecendo o sujeito filmado.  Logo, a utilização da câmera 

além de transmitir a sensação de engrandecer o sujeito que está sobre a mesa, 

também possui uma função simbólica implícita, ou seja, ao passo que o Sr. 

Keating solicita que os alunos também subam na mesa do professor, permitindo 

que seus alunos mudem sua visão do ambiente de sala de aula, da mobília, de 

seus colegas de classe e, além disso, de seus objetivos pessoas e profissionais.  

 Sobre mudar constantemente a visão, Freire (1996, p. 17) nos traz em 

seu livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa: 

 
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do 
novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim 
como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho 
que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 
presença no tempo continua novo. 
 

 Ou seja, os docentes afetivos, inteligentes e inovadores arriscam parte de 

seu tempo diário em busca de novas metodologias, novos recursos e materiais 

didáticos, a fim de proporcionar aos seus discentes uma noção da cultura, da 

sociedade e da ciência em sua verdade. Além disso, mudar o campo de visão é 

demasiadamente importante ao passo que se pensa em Educação, uma vez que 

a sociedade contemporânea está em constante mudança. Pensando a partir do 

ponto de vista sintomático, como já mencionado anteriormente, Sociedade dos 

Poetas Mortos (1989) é uma obra cinematográfica que contribui para a 
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construção deste laço afetivo na relação professor-aluno, ainda, estimula para 

que alunos e professores reconheçam que possuem um papel de relevância no 

mundo e que são os principais pilares, mais que fundamentais para que a 

mudança possa acontecer, primeiramente na Educação, posteriormente em 

todas as áreas de conhecimento, em sua formação pessoal e profissional.  

 

Resultados da discussão 

 Os resultados da pesquisa, são vistos a partir do projeto de pesquisa do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), o qual buscamos 

a partir da leitura fílmica, perceber e entender o papel do professor afetivo, 

inteligente de inovador na prática docente, em frente aos desafios e dificuldades 

diariamente enfrentados. A leitura fílmica de Sociedade dos Poetas Mortos 

(1989) foi realizada a partir dos pontos de vista: objetivo, subjetivo, referencial e 

sintomático, quando conseguimos perceber no personagem John Keating um 

modelo de professor a se seguir, uma influência necessária para a Educação 

nos dias atuais, não significa que os professores necessitam “copiar” suas 

metodologias de ensino, contudo, os traços da afetividade enquanto uma energia 

motivadora e a paixão pela prática docente deve ser o combustível que alimenta 

os professores, sobretudo, a escola à adentrar no contexto do aluno, conhecer 

seus anseios, sonhos e objetivos, tornar a escola um lugar que possibilite e 

viabilize a formação humana, profissional e crítica dos alunos. Devemos 

enquanto professor e aluno, “rasgar as páginas”, “discutir e refletir”, “subir sobre 

a mesa”, nos permitir ir além dos padrões pré-estabelecidos, inovar, 

experimentar. 

 Destacamos no ensino remoto em tempos de Pandemia da COVID-19 

que o professor necessita à aceitação ao risco do novo, ou seja, acreditar que 

as metodologias de ensino partindo das novas t surtiram um efeito positivo na 

formação dos seus discentes. Como trabalhado no desenvolvimento da presente 

pesquisa, apontamos o Cinema como um instrumento de demasiada importância 

para a compreensão da cultura, política e da história, ou seja, o anacronismo 

presente nas obras cinematográficas nos permitem visitar outros países, culturas 

e realidades alternativas, sendo possível perceber a aura trabalhada pelo diretor 

durante a obra, assimilando-a com a realidade ao nosso redor, construindo assim 
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um possível diálogo poético, como já destacado anteriormente por Duarte 

(2009), a linguagem cinematográfica nos viabiliza aprender e ensinar acerca de 

diferentes culturas e contextos, ultrapassando os limites do espaço e tempo, 

onde a produção cinematográfica apresenta a representação da nossa realidade 

e, ramificação desta mesma realidade, partindo da ficção (NAPOLITANO, 2006). 

O Cinema é um instrumento de um novo lirismo e sua linguagem artística é 

poética justamente porque faz parte da natureza (XAVIER, 2005).  

 Como apontado em Sociedade dos Poetas Mortos (1989) pelo professor 

John Keating: “E medicina, advocacia, administração e engenharia são objetivos 

nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, 

amor... é para isso que vivemos”, interpretamos como, o Cinema, a Arte, o 

romance e o amor como sendo algo de extrema importância nos tempos 

pandêmicos vivenciados, a Arte com o poder de nos manter vivos em meio às 

dificuldades enfrentadas. 

 É inegável que o professor que é inteligente, é afetivo com a prática 

docente, se torna inovador em suas metodologias, viabilizando uma Educação 

que ultrapasse os limites do presencial, remoto ou à distância. O professor que 

se permite ser afetivo na docência, cria laços com seus discentes, estes laços 

podem ser entendidos como fundamentais para construir uma base sólida de 

aprendizagem, construindo pontes para uma educação transformadora.  

 

Considerações finais 

 Em suma, os resultados obtidos a partir da leitura fílmica do filme 

Sociedade dos Poetas Mortos (1989) são vistos a partir das discussões entre o 

ensino tradicional, educação transformadora e dos docentes afetivos, 

inteligentes e inovadores na prática docente. Deste modo, os três frames 

selecionados, contribuem para o entendimento do professor inovador, em 

paralelo com o modelo de ensino remoto vivenciado em tempos pandêmicos.  

 Ainda ressaltamos que o Cinema e a leitura fílmica contribuem 

grandiosamente para o presente estudo, possibilitando o entendimento das 

questões de afetividade, emoção e inteligência na Educação, mostrando o 

Cinema como um fundamental instrumento no processo de ensino 

aprendizagem nos mais diferentes níveis de ensino. 
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 É inegável não evidenciar a importância do Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIBIC), o qual possibilita e financia a pesquisa e a 

elaboração do presente trabalho. Constituindo assim um dos mais importantes 

pilares da Educação no ensino superior, permitindo o estudo, o conhecimento e 

o desenvolvimento de novas metodologias e a percepção de recursos didáticos 

inovadores para o ensino, assim como o entendimento do Cinema enquanto 

instrumento didático/pedagógico, abrindo espaço para mais pesquisas sobre o 

assunto 
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O Partido-alto e o Cinema Novo: a subjetividade artística no 

discurso estético de Leon Hirszman  

 

 

Amaro Jose de Souza Neto1 

 

 
A obra e a arte: introdução e justificativa 

O presente estudo mobiliza como fonte principal um documentário, de 

estrutura similar a um curta metragem, com aproximadamente 23 minutos de 

duração sobre um gênero brasileiro de prática musical conjunta. Seus 

personagens são todos reais, músicos e compositores que contam a importância 

do Partido-alto por meio de seus testemunhos vividos. Considerando que uma 

obra fílmica contém características propositais e outras não intencionais, 

carregando na sua criação inevitavelmente um olhar de época, serão analisadas 

as escolhas técnicas feitas pelo diretor e roteirista Leon Hirszman dentro da ótica 

do Cinema-Novo.  

 Um filme quando utilizado como fonte histórica revela novas dimensões 

para interpretação, possibilita análises que se diferem da metodologia usada 

com os textos. No curta-metragem que será debatido, o principal ambiente das 

cenas retratadas são modestos quintais e varandas de casas de ensaio em 

bairros do subúrbio carioca, causando um tipo de impacto coloquial, um teor 

caseiro que relaciona o genial e com a simplicidade. A imagem sendo a 

exposição de uma cena real ou ficcional, revela características locais de sua 

produção e do contexto da época, como explicita o autor Marcos Napolitano: “A 

ficção e o documentário podem revelar aspectos sócio-históricos não previstos 

pelo realizador, na medida em que o historiador possa perceber a realidade bruta 

por trás da obra lapidada” (NAPOLITANO, Marcos. In: PINSKY, Carla B. (Org.) 

2005, p. 243).  

São esses aspectos objetivos e subjetivos presentes no documentário que 

vão ser observados e comentados através de uma análise dos discursos, 

 
1 Pós-graduando Especialização em Ensino de História (PROPGPEC Colégio Pedro II – Tijuca), 
Bacharel e Licenciado em História, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do 
Laboratório de História, Cinema e Audiovisualidades (LHISCA-UFRJ) 
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debatendo algumas construções de cenas. Em síntese, o propósito consiste em 

analisar de quais maneiras o cineasta Leon Hirszman retrata o Partido-alto como 

exemplificação de uma autêntica cultura popular brasileira. Buscando elucidar as 

relações entre o que é representado e o que fontes historiográficas indicam sobre 

o assunto, em um processo de crítica interna e externa da fonte, estabelecendo 

elos e discordâncias.  

De modo geral, um documentário enquanto gênero do cinema costuma 

ter sua proposta relacionada com o verossímil, em que se coloca em evidência 

pessoas reais para contar histórias verídicas. Todavia, o processo de 

decupagem em que edição e composição modificam a obra final criam uma 

encenação do real, estruturada por uma narrativa controlada pelo roteiro, que só 

mostrará o que se deseja mostrar. Dessa forma, é possível identificar também, 

uma dimensão do ficcional presente em um documentário, que simula ou emula 

o real para representá-lo de forma inteligível ao discurso que se quer defender.   

A estrutura de roteiro da obra analisada se caracteriza por um conto 

narrado sobre a origem da prática do partido, em que sambistas aparecem 

indicando que o surgimento se deu em confraternizações de casas de 

candomblé e umbanda. Eram locais que reuniam grupos musicais interessados 

em gêneros do estilo de Samba de Roda, que praticavam seus ensaios de 

partido com instrumentos, alguns deles interessantemente específicos como o 

famoso prato e faca e as palmas de mão cadenciadas. 

Ao analisar o legado cultural diverso do país, pesquisas indicam que a 

prática litúrgica-musical de canto e dança foi muito presente nas culturas de 

matrizes afro-brasileiras (VELLOSO, Mônica 2004, pp. 30-33 & ABREU, Martha 

1996, p. 62-66). Segundo essa interpretação, o Partido-alto é explicado e 

justificado como uma atividade de abstração de origem secular, um momento de 

diversão, em que pessoas que possuíam empatia entre si desfrutavam de 

determinado ócio frente à precariedade da vida, forjada pela escravidão.  

O sambista Paulinho da Viola aparece anunciado nos créditos como 

colaborador, tendo sido mediador entre o diretor, a equipe de produção e os 

músicos portelenses. Na seguinte cena, ele junto com a velha guarda da Portela 

defende este gênero musical como um embrião dos primeiros estilos de 

composição das comunidades, que estava cada vez mais refém das regras da 
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indústria fonográfica moderna. Este momento compõe a metade do filme, em 

que os sambistas são entrevistados enquanto se alimentam a mesa, antes de 

começar o segundo ensaio gravado. 

Figura 1 – Cena do intervalo de ensaio, Paulinho da Viola e a Velha guarda da 
Portela almoçando. 

 

Fonte: frame 12:42mins Partido Alto (1982) Leon Hirszman 

 

O filme é composto de duas partes, uma primeira que ocorre na casa de 

Candeia com poucos participantes, em que o compositor busca passar alguns 

fundamentos do Partido-Alto, explicando suas características na forma de tocar 

e dançar o estilo. Posteriormente, como na cena acima, a reunião ocorre na casa 

de Manácea, iniciadas por uma pausa em que os sambistas em tom jocoso de 

resenha familiar param para comer antes de começar um ensaio, que dessa vez 

ocorrerá com mais participantes e sem elucidações didáticas. 

As Escolas de Samba já após a metade do século XX se mantinham com 

sua estrutura para a realização do carnaval com diversificação de alas e setores, 

voltados para a parte cenográfica, figurino, de administração e da própria 

composição artística e musical do desfile. Nessas circunstâncias e com um tema 

para o samba enredo pré-estabelecido, outras formas de convivência interna das 

escolas como a prática do Partido-alto acabavam por fugir do calendário anual 

carnavalesco, perdendo certo espaço na rotina. Todavia, no documentário é 
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defendido o argumento contrário, de que a roda de partido consistia na essência 

da aglomeração espontânea de sambistas que desaguaria nas Escolas de 

Samba, sendo sua manifestação uma forma mais popular e natural de praticar o 

samba, diretamente relacionada com as primeiras gerações de artistas do 

gênero. 

 

O Cinema Novo enquanto movimento  

Buscando identificar as relações entre as intenções do diretor e a forma 

como o gênero é representado sob o olhar de época, irá se apresentar 

brevemente algumas características mais gerais do Cinema-novo. Esse 

movimento cinematográfico teve influências do Neorrealismo italiano, que surgiu 

como uma resposta a Mussolini, e da Nouvelle Vague francesa, que abordava 

temas mais existenciais do que os clichês abordados. É possível localizar o 

surgimento dessas correntes fílmicas como conjunturais, visto que em Portugal 

havia surgido o Novo-Cinema e na zona latino-americana também borbulhavam 

produções com influências similares. 

De modo geral, a proposta fílmica desse estilo consistia num tipo de 

cinema comprometido em mostrar algumas situações de forma mais direta, 

exibindo dilemas cotidianos das pessoas através de uma abordagem 

profundamente verossímil ou em forma de distopia. Havia um vínculo em mostrar 

a realidade de forma crua, mesmo que fosse impactante, os autores 

consideravam que o modelo apolítico era alienante, e exploravam as sensações 

que os filmes poderiam causar nas pessoas. O objetivo era romper com um 

modelo de construção dos grandes estúdios de Hollywood da época, que 

importavam uma estrutura de narrativa com roteiro linear: início, meio, fim, heróis 

e vilões, todos bem definidos. 

A opção por chocar e instigar gerava uma nova relação entre a obra e 

quem a observa, de maneira que os produtores entendiam o filme como um 

possível mecanismo mobilizador das massas (SIMONARD, Pedro 1964, p. 2-3).  

O poder da mídia em revelar a subjetividade nas telas poderia criar modelos de 

ícones, aprofundando o nível reflexivo que os filmes causariam, esses temas 

também visavam criar uma interpretação nacionalista pós-colonial (ROCHA, 

Glauber 1981, p. 79-81), buscando debater os problemas sociais causados por 
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esse processo, dilema característico dos países subdesenvolvidos ao longo do 

século XX.  

O surgimento dessas correntes cinematográficas vem munido de críticas 

sociais, contemporâneas dos contextos das Grandes Guerras e do temor 

nuclear. Portanto, cunhavam uma utopia progressista de contracultura, no 

sentido de buscarem ser menos convencionais e mais contestadores. Como 

apresenta o autor Wagner Pinheiro, sobre a concepção do Cinema Novo latino-

americano emergente até então, a intenção consistia em se aproximar do público 

representando-o enquanto sujeito ativo: 

“Em definitivo, o cinema deve plasmar um compromisso social e 
político de caráter revolucionário, e deve também interpelar o 
espectador e transformá-lo em participante de suas propostas, 
construindo uma relação dialética.” (PEREIRA, Wagner. et al In: 
ALVES, Gracilda (Org.) 2015, p. 135) 

Um dos modelos técnicos de produção do movimento correspondia com 

a noção exprimida pela famosa frase “uma câmera na mão e uma ideia na 

cabeça”, defendendo que uma boa idealização já seria suficiente para produzir 

obras significantes, contrastando com filmes que tinham alto custo de produção 

e pouco conteúdo reflexivo. A proposta de filmar fora do estúdio, de mostrar a 

pobreza, de ter um roteiro subjetivo com final aberto a interpretação, diálogos 

truncados com sentidos múltiplos e cortes de cenas menos lineares eram alguns 

dos recursos técnicos fílmicos utilizados nessas obras que se diferenciavam do 

modelo hollywoodiano. 

Em resumo os filmes eram de baixo custo, de temática popular e 

buscavam construir um tom de realismo, em que o espectador experimentasse 

uma catarse. Outro recurso técnico pertinente é a forma de cortes das cenas 

presentes nos filmes, o uso da montagem e de movimentações para criar efeitos, 

funcionando como um conjunto de cenas diferentes, mas que se conectam para 

a formação de uma mensagem comum no discurso. 

Devido a sua diversidade de estilos internos, não é possível definir de 

forma unitária o movimento brasileiro do Cinema-Novo, que consistiu em uma 

corrente de muitas ramificações. Com o fim de estabelecer um marco 

cronológico, é possível citar dois filmes pioneiros do estilo no cenário nacional o 

filme "Agulha no Palheiro" em 1953, de Alex Viany, e o filme de Nelson Pereira 
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dos Santos com "Rio 40 graus" em 1955. Entre outros filmes icônicos-

manifestos, estão obras como “Deus e o Diabo na terra do Sol” de Glauber 

Rocha em 1964, e “Os Fuzis”, de Ruy Guerra em 1974. 

Esse movimento que surge em meados da década de 50, vai se 

amadurecendo com a amarga realidade da ditadura brasileira da década de 60 

em diante, agindo como uma espécie de antítese, encerrando já ao longo dos 

anos 70 com uma estética experimental, próxima do movimento tropicalista. 

Além do contexto polarizado da Guerra Fria e dos movimentos por direitos civis 

nos Estados Unidos, em nosso continente havia uma censura generalizada, fruto 

de diversos movimentos autoritários surgidos na América Latina na época como 

na Argentina, Bolívia, Peru, Chile e Uruguai. E enquanto proposta, o movimento 

cinematográfico abordado aqui trazia em seu núcleo críticas sociais e 

questionamentos identitários quanto às noções de nacionalidade; o que era de 

fato o Brasil? quem eram os brasileiros? 

 

O samba no Rio de Janeiro e sua relação com o Partido-alto 

Com o intuito de historicizar o objeto da pesquisa, que é uma variante do 

samba conhecida como Partido-alto, faz-se necessário contextualizar essa 

prática dos sambistas retratada no documentário dentro do contexto da cidade 

do Rio de Janeiro, abordando a importância que esse gênero possuiu para a 

formação do samba carioca e das escolas musicais que surgiram. A virada do 

século XIX para o XX trouxe mudanças no convívio social catalisadas pelas 

inovações tecnológicas como a fotografia, o automóvel, telefone, avião, o 

cinematógrafo, entre outros elementos que propiciariam o desenvolvimento de 

uma cultura de massa. Com esses avanços tecnológicos, os costumes rotineiros 

se impactavam com novas “práticas urbanas”, estimulando novos padrões 

comportamentais no cotidiano citadino. 

O Rio de Janeiro carregava uma importância simbólica como capital no 

período, isso acrescido de um progressivo crescimento demográfico, em 1920 

tinha aproximadamente 1.157.873 habitantes dentro do censo (IBGE, Censo 

Demográfico 1920/2010, Tabela 1.6), dividido na sua maioria entre culturas de 

matrizes africanas, reminiscências indígenas, tradições portuguesas, 

espanholas, italianas e alemãs. Essas variáveis corroboravam para formação de 
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um ativo meio urbano que antes era inexistente naquela intensidade. No antigo 

complexo de escravizados da cidade, na região próxima do Porto, no Cais do 

Valongo, existiam casas de candomblé e as de Zungu, que consistiam em 

galpões e armazéns para alimentação e convivência localizadas nos sobrados 

dos velhos casarões coloniais, alguns desses locais serviram como espaço de 

encontro de músicos e simpatizantes (SOARES, Carlos Eugênio Líbano, 1998). 

Desde o final do século XIX, havia um fluxo de imigrações nacionais e 

internacionais que culminariam anos mais tarde em crescimento urbano 

desenfreado e num encontro multicultural inevitável na cidade. A estudiosa do 

tema, Mônica Pimenta Veloso, apresenta que foram as somas dessas 

singularidades que criavam um caldo cultural misto da tradição carioca, no que 

ficou conhecido como a Belle-époque carioca (VELLOSO, Mônica Pimenta. 

1998, p. 23-30). Entretanto, toda essa região portuária ficava a margem desse 

sonho influenciado pelo estilo parisiense, eram nos bairros adjacentes a região 

da Central, como Estácio, Saúde, Cidade-Nova e Providência, que iam se 

formando alguns núcleos de convivência entre os grupos marginalizados. Esse 

processo também ocorre em bairros mais distantes do centro como Mangueira 

e Irajá, a grande maioria desses processos teve como consequência direta a 

formação de Escolas de Samba, a historiografia mais atual sobre o tema já 

identifica que esse processo se espalhou progressivamente por quase toda a 

cidade. 

A Primeira República, no que tange à cidadania, foi caracterizada pelo 

autor José Murilo de Carvalho por uma não inserção das camadas populares na 

participação das decisões públicas. Dessa forma, mesmo que houvesse uma 

simbologia, que representasse a República como um sistema político em teoria 

mais igualitário que o Império Monárquico, a dinâmica dos governos da época 

reforçava a permanência da exclusão social das massas (CARVALHO, José 

Murilo 2001, p. 140-141). Essa exclusão da população de baixa renda foi 

também fomentada por um parâmetro cultural e civilizacional eurocêntrico, das 

autoridades e instituições.  

O período foi antecedido por uma abolição que não teve como objetivo 

inserir as camadas escravizadas na zona formal da sociedade, forçando uma 

imensa quantidade de pessoas a subsistirem num limbo social. Uma das 

consequências diretas foi o problema da falta de condições de emprego, moradia 
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e o crescimento das favelas. Todo esse processo de urbanização carioca do 

período foi marcado por essas medidas de políticas públicas que buscavam 

conter a população urbana mais pobre, criando zonas específicas de convívio. 

        As obras iam expulsando os indivíduos marginalizados para regiões 

periféricas junto com a especulação imobiliária. É nessas primeiras décadas do 

século XX que se consolida um processo de gentrificação, dividindo a cidade por 

zonas de renda que se mantém até hoje. Existem alguns exemplos icônicos 

dessa divisão que se conectam ao nosso tema, como o morro da Providência 

onde surgiu a primeira favela da cidade, ocupada pelos soldados que retornaram 

da batalha da Guerra de Canudos em 1890 e a migração de casas baianas de 

candomblé como as de Tia Ciata e Tia Bebiana que criavam uma zona de 

sociabilidade possível e proteção entre esses grupos.  

A historiografia do samba a partir dos 1950 descreve as casas de 

candomblé como importantes centros de desenvolvimento das batucadas 

(MOURA, Roberto, 1995, p. 102-103), grande parte dessas residências 

contavam com matriarcas proprietárias, que ficaram conhecidas como “Tias”. 

Nessas regiões mistas, onde também havia casas apenas para ensaio, era 

possível identificar um diálogo cultural visível entre os costumes, longe de uma 

moralidade puritana e anti-sincrética, que tentava ser exposta nas largas 

avenidas recém-construídas, alicerces daquele centro comercial emergido por 

um modelo europeu em voga.  

No curta-metragem abordado, que relata um momento posterior dessas 

práticas do início do século, é esse mesmo tipo de espaço caseiro reservado a 

convidados que aparece como palco dos ensaios ou mesmo apresentações. 

Entretanto, por mais que agora com mais adesão e liberdade, indo para as ruas 

em momentos de festividades carnavalescas ou eventos musicais, a obra fílmica 

deixa transparecer uma independência frente a indústria cultural na essência 

dessa manifestação, em que a preservação do Partido-alto se dará pelos 

próprios partideiros que alimentam e são alimentados pela cultura das Escolas 

de Samba. 
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Figura 2 – Paulinho da Viola e a Velha-Guarda da Portela antes de iniciar a 
roda de Partido-alto  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: frame 13:55mins O Partido Alto (1982) Leon Hirszman 

Na imagem acima, é possível visualizar indiretamente ao fundo o quintal 

do tipo de residência do encontro, de estrutura simples, que acaba ficando em 

segundo plano na temática do filme. Em quase todo o curta-metragem, é 

possível ver microfones de tamanhos diferentes pelas margens da cena, que 

buscavam valorizar os múltiplos instrumentos e as vozes com a acústica local, 

através da técnica de captação de áudio por som direto em planos sequências. 

Outro ponto importante, recorrente em quase todas as cenas do segundo ato, é 

a vestimenta característica utilizada pela Velha-Guarda Portelense, que dá 

prioridade por roupas com as cores Branco e Azul, cores símbolos da escola. 

 

A música do povo, cantada pelo povo, na casa do povo 

A cultura afro-brasileira que era reprimida através de legislações 

anteriores, como no Código Penal de 1890 (SERAFIM, Jhonata Goulart et al, 

2009, p. 10-12), resistia paralela a uma esfera mais oficial, obtinha nesses 

espaços periféricos oportunidades de autoafirmação. Como apresentado em 

depoimentos orais colhidos dos sambistas Donga e João da Baiana 
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(FERNANDES, Antônio Barroso (Org). 1970), que nascidos respectivamente em 

1890 e 1887 eram netos de escravizados, e faziam parte das primeiras gerações 

alforriadas que circulavam pela cidade, os compositores definiam o Partido-alto 

como uma confraternização simples, singela na origem e acompanhada apenas 

por palmas da mão e canto.  

Na tradição deste ritmo (MOURA, Roberto 2004, p. 14-15 & LOPES, Nei 

2005), quando acontecia a roda da batucada, o coral de vozes presente cantava 

uma primeira parte de um refrão com letra fixa, construídos por um mote rítmico 

melódico e a segunda parte era sempre improvisada na hora pelos partideiros, 

podendo conter temas variados. A forma pioneira de partido consistiria até numa 

espécie de competição, havia um refrão com determinado tema e os partideiros 

teriam que improvisar na hora sobre o tema, quem fizesse uma rima que não 

tivesse relação com o assunto do refrão saía da roda e ganhava quem ficasse 

até o final, sem ser eliminado da roda. 

Como já afirmado anteriormente, esta prática musical era uma forma de 

relação amigável entre esses indivíduos, um encontro frente a dureza do 

cotidiano, momento de liberdade e criação. Era muito frequente na formação da 

cultura das escolas de samba nos morros e favelas, que refrões de Partido alto 

se tornassem marchinhas de carnaval de rua e sambas famosos. Segundo 

alguns autores, foi através desses encontros musicais dos partideiros, que 

surgiram progressivamente as agremiações oficiais carnavalescas no Rio de 

Janeiro (CABRAL, Sérgio 1993, p. 50-51), que eram os grupos musicais de cada 

bairro, organizados para desfilar nas ruas durante as festas de fim de ano como 

a da Penha e em fevereiro com o Carnaval.  

Como esses compositores circulavam com frequência entres os bairros, 

havia também confusões sobre a autoria de certas composições, alguns 

compositores pegavam refrões do partido alto modificavam e faziam uma 

segunda parte e registravam os direitos autorais. Estudos recentes mostram 

essa ocorrência mesmo em músicas consagradas como o "Pelo Telefone", umas 

das primeiras partituras registradas como gênero samba, o mote rítmico usado 

por Donga no samba já existia nas rodas de partido só que com outras letras 

(VIANNA, Hermano 1995, p. 44). É significativo citar esse caso pois elenca a 

questão das mediações na construção do samba, como algo fruto do coletivo, 

característica essencial do Partido-alto. 
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    Sobre a aparição e uso do termo samba e suas variantes na imprensa 

carioca da época, é importante ressaltar que esses tipos de fontes demonstram 

que o gênero era citado tanto nas colunas policiais sobre crimes e violência, 

quanto de forma elogiosa em notícias sobre costumes e cultura. Um estudo de 

Eduardo Silva indica que a palavra “samba” aparece somente 3 vezes durante o 

carnaval de 1916, enquanto já nos anos seguintes nota-se um crescimento 

vertiginoso do uso do termo durante as festividades, com 22 aparições em 1917, 

e com 37 em 1918 (SILVA, Eduardo 1988, p. 65). De modo geral, é só nas 

primeiras décadas do século XX que o gênero começa a se consolidar no 

imaginário do senso comum, catalisado por ter caído no gosto popular durante o 

carnaval, virando aos poucos o ritmo síntese da festa. 

É necessário também reiterar sobre a polissemia que a palavra samba 

carrega, significando ao mesmo tempo música, dança, confraternização e lugar. 

A etimologia do termo em si é vasta, sendo assimilada enquanto dança e como 

nome de regiões africanas, não sendo possível precisar com exatidão uma única 

origem. Concomitantemente, mesmo quando nos referimos a samba apenas 

como música existem ramificações, o Partido-alto consiste em uma dessas 

variantes (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL, 2006, p. 34) do estilo samba. 

Esse movimento de maior aceitação do gênero é fortalecido com as 

influências do movimento modernista (VELLOSO, Mônica 1996, p. 38), em que 

tendências nacionalistas realizavam uma construção cultural, em busca de 

uniformidade na identidade que estivesse ligada ao cosmopolitismo sem 

abandonar as peculiaridades brasileiras. A década de 1920 é marcada pelo 

desenvolvimento da indústria fonográfica de gravação e pela difusão do rádio, 

ferramentas que auxiliavam na propagação dos sambas, porém ao mesmo 

tempo estabeleciam um novo modelo de produção musical para as Escolas de 

Samba. 

O carnaval de rua carioca acontecia em forma de ranchos e blocos desde 

o século XVIII, sendo um costume de grande adesão popular nas ruas e que 

contava progressivamente com mais adeptos, das mais diversas classes sociais. 

A festa gratuita e sem dono seria absorvida pelo governo após a Revolução de 

1930, no período de 1929 a 1933 a imprensa já divulgava de forma ampla o 

evento, fazendo a cobertura dos desfiles. A oficialização do carnaval pelo estado 
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ocorre em 1935, já em 1937 passa a ser regulado pelo Departamento de 

Imprensa e Propaganda que influenciava o tema dos sambas-enredo para um 

cunho patriótico. Neste momento após se cooptado, o carnaval passa a ser um 

espetáculo relacionado ao projeto de nação de Getúlio Vargas (SOIHET, Rachel 

1999, p. 169-186). 

Em síntese, a prática do Partido-alto fez parte da formação do samba 

carioca e ainda se encontra presente nas Escolas de Samba. A contextualização 

desse estabelecimento do gênero se faz pertinente para ressaltar que a 

capoeira, o candomblé, as casas de Zungu e os pontos de encontro de samba 

formavam elos de uma sociabilidade possível e foram nessas pequenas 

comunidades em que grupos com vontades recíprocas produziam um espaço de 

pertencimento fora do controle do estado (SIMAS, Luiz Antonio et al 2015 pp. 

11). 

O presente artigo não interpreta as variantes do samba organizadas numa 

linha evolutiva ou hierárquica, cada uma tem seu valor, são formas diferentes de 

um mesmo gênero musical. O samba-enredo tem sua função, o Partido-alto não 

deixou de ser praticado até hoje, permanece também o Samba-canção voltado 

para temas gerais com apelo existencial em andamento lento, o Samba de Roda 

e o de Gafieira construídos para dança, cada estilo se desenvolvendo conforme 

sua demanda. 
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Figura 3 – Roda de Partido com atabaque, cavaquinho, prato e faca guiada por 
Candeia 

 

Fonte: frame 5:05 min O Partido alto (1982) 

Ao realizar uma análise dos trechos do documentário, há um depoimento 

importante sobre o tema feito pelo compositor Antônio Candeia Filho, um dos 

protagonistas da obra e figura importante dentro dessa prática, no seguinte 

trecho referido de 6:17min a 7:10min sobre as características do Partido-alto, o 

artista afirma: 

"Existem diversas formas de Partido-alto, variando o número de 
versos, versos de quadra, versos duplos, como também depois tomou 
uma forma, que o partido se estendeu de uma tal maneira, que ficou 
sendo conhecido o que hoje é a primeira parte de um samba. Era 
comum que os grandes sambistas dissessem que os sambas 
antigamente não tinham segunda parte, era uma espécie de partido, 
onde só havia uma primeira e o resto dos versos eram improvisados” 
(O Partido-alto 1982 6:17min - 7:10min) 

Nesse mesmo trecho, Candeia apresenta a formação instrumental da 

forma de partido praticado na Portela, que usava a faca e o prato como 

percussão, existia uma diferença no naipe dos instrumentos usados entre as 

escolas, cada bairro tinha um jeito de praticar o partido, com uma sonoridade 

específica. Aqui há um exemplo local do referencial usado pelo diretor, a obra se 

refere ao Partido-alto de forma geral, entretanto apenas são retratados músicos 
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portelenses, que de certa forma enfatizam sua própria narrativa regional da 

escola. 

Como apresentado por Sergio Puccini (2019, p. 287-288), entre 1976 e 

1982 houve um impedimento financeiro para que o documentário fosse mais 

longo. O projeto inicial de Leon contava com participações de outros integrantes 

de outras escolas, mas como os recursos da Embrafilme só foram liberados 

posteriormente quando o diretor estava engajado no projeto de filmagem do 

longa Eles Não Usam Black-tie (1981), as gravações não foram retomadas. A 

nova montagem do curta-metragem ocorreu pela junção das gravações que já 

haviam sido realizadas, tendo como interlocutores Candeia e Paulinho da Viola.  

A obra permanece sendo totalmente válida e faz uma radiografia legítima 

do estilo, mas acaba por ter esse viés pelo fato dos compositores presentes, 

estarem ligados fortemente com a história da Portela. De todo modo, é possível 

vincular o Partido-alto como umas das práticas que fomentaram o samba e o 

documentário tem como objetivo realçar a importância do Partido como forma 

essencial de expressão artística dos sambistas, mesmo com o passar do tempo 

e das gerações. 

Se formos analisar a estrutura técnica usada pelo diretor Leon, é possível 

apurar que ele busca criar uma atmosfera coletiva e espontânea, utilizando 

elementos do Cinema direto. As cenas são gravadas em casas simples sem 

cenário montado, captando o som das rodas de músicos com seus instrumentos 

acústicos, intercalados por entrevistas em momentos de refeição. Esse tipo de 

escolha feita pelo diretor e roteirista também foi utilizada em outras obras com 

temas semelhantes, é frequente esse uso alegórico da categoria povo, para 

explicitar uma análise técnica mais específica: 

“A presença de personagens do povo, abordados em leitura humanista 
e política, é recorrente nos documentários em curta-metragem "Nelson 
Cavaquinho" (1969), da série Cantos de Trabalho (1975), e em Partido 
Alto (1976/1982). Com eles, Hirszman constrói movimentos ágeis, 
influenciados pela câmera na mão preconizada pelo Cinema Verdade. 
Também produz enquadramentos estudados, planos longos e 
estáticos.” (ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, 
2019). 
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É importante ressaltar que esta obra analisada faz parte de um bloco de 

produções do autor que consistiam em retratar a realidade de alguns 

compositores brasileiros, dentre elas; Nelson Cavaquinho (1969), Partido-alto 

(1978-82) e Bahia de todos os sambas (1984), esses filmes visavam reavivar um 

imaginário social criado ao redor do samba carioca e seus artistas, fazendo 

releituras de práticas que consideravam essencialmente populares. 

A proposta do diretor em O Partido-alto consistia em mostrar um cenário 

mais espontâneo possível, optando por um retrato fiel narrado pelos próprios 

músicos sobre a origem da prática.  O roteiro segue o modelo já citado 

anteriormente que se repete por todo o curta-metragem, as cenas dos músicos 

tocando intercaladas por algumas entrevistas. O compositor Paulinho da Viola, 

que é mobilizado como principal narrador e arauto das novas gerações, encerra 

sua fala trazendo uma reflexão sobre a relação entre Samba e o Partido-alto, 

aproximadamente no trecho entre 20:40min e 21:20min: 

"O Samba tem hoje muitos compromissos que reduzem a criatividade 
dos sambistas aos limites ditados pelo grande espetáculo. Porém no 
Partido-alto, tudo acontece de um jeito mais espontâneo, por isso 
sempre haverá partideiros, e os versos, de improviso ou não, refletirão 
as verdades sentidas na alma de cada um” (O Partido-alto 1982, 
20:40min - 21:20min). 

A presença feminina no documentário é breve, mas presente nos dois 

ambientes demonstrados, aparecendo apenas nas rodas fazendo o canto coral 

e dançando, é possível prever que caso as gravações fossem estendidas como 

previsto, a participação feminina fosse maior, visto que os depoimentos de Dona 

Ivone Lara e Clementina de Jesus, estavam inclusos no projeto inicial, que 

acabou por não ser gravado. Na cultura do samba, as mulheres têm papel de 

destaque na essencialidade das práticas, sem subordinação à figura masculina, 

de certa forma por causa dos percalços de produção, essa presença matriarcal 

ficou ofuscada no curta-metragem. 
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Figura 4 – Mulheres cantando refrão e dançando o Partido Alto 

Fonte: frame 9:05min O partido alto 1982 Leon Hirszman 

 

Mesmo que o documentário só tenha sido lançado na década de 1980, ao 

fazer uma análise dos elementos técnicos utilizados na obra vinculados a 

corrente do Cinema-Novo, é possível identificar a alegoria de manifestação 

popular e povo. Dentre alguns recursos podemos reiterar o uso de Planos 

sequência com a câmera em movimento com enquadramentos variados, o uso 

de luz indireta suave, e a captação de som e imagem direta sem estúdio de 

gravação ou produção. Leon Hirszman que possuía uma versatilidade estética, 

nesse curta metragem opta por um tipo de postura naturalista durante o ato de 

filmagem. A cena acontece naturalmente guiada com os músicos, buscando não 

demonstrar controle sobre a encenação do real, criando uma imagem 

contemplativa da intimidade de uma cultura popular, fazendo cortes e transições 

pontuais.  

Como aponta Cardenuto (CARDENUTO, Reinaldo 2014 p. 47), a opção 

pela entrevista e uma narrativa de background como forma de dar voz a esses 

compositores também são elementos chave dessa composição do 

documentário, que se propõe a construir uma narrativa de um ato espontâneo e 
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do povo. O diretor Leon Hirszman, vê no samba e no partido práticas que seriam 

o reflexo da favela, como forma de união entre esses grupos. Nesse sentido, o 

samba adquire um viés político no documentário, como símbolo de crítica social, 

sendo representado como ato genuíno de criação resistindo a uma realidade 

bruta do sistema de trabalho formal (Op. cit.  p. 124), sendo apresentado 

enquanto forma de resistência artística. 

O fato de as cenas se passarem em terreiros de favelas urbanas cariocas 

é muito representativo, pois contém integrantes da velha-guarda enquanto 

personagens principais. De grande respeitabilidade local, este conjunto da velha-

guarda em qualquer Escola de Samba é o nome dado ao grupo da geração mais 

antiga viva dentro da escola, normalmente possuem alas separadas e mais 

autonomia dentro do ambiente. A proposta do autor fica evidente ao evocar esse 

sentimento de resistência popular na obra fílmica, os recursos técnicos que 

utilizou foram para focalizar o sentido de comunidade, que queria vincular ao 

samba de Partido-alto. 

A música do povo, cantada pelo povo e na casa do povo. São esses elos 

que o documentário buscar evidenciar. A pesquisa conclui que é através dessa 

construção que Leon Hirszman apresenta a subjetividade artística presente no 

Partido-alto, utilizando mais especificamente as matrizes e forma praticadas na 

Portela. O uso do Partido-alto como uma alegoria de povo estava diretamente 

alinhado com o projeto de Cinema Popular que o diretor e roteirista tentou 

mobilizar ao longo de suas obras dentro da égide do Cinema Novo, numa história 

de personagens contando por eles mesmos sua trajetória. Podemos entender 

que a prática musical conjunta do Partido-alto está presente na formação do 

samba, das casas de terreiro aos ensaios da grande maioria das Escolas de 

Samba atualmente, sendo uma das matrizes da formação deste gênero musical 

mesmo com a era do samba-enredo. 
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Representações da beleza e da feiura em diferentes versões de 

A Bela e a Fera 

 

Daniel Rossmann Jacobsen1 

 

Introdução 

 O conto A Bela e a Fera, amplamente conhecido no Ocidente, remete a 

antecessores literários bem marcados e que se agrupam sob um conjunto 

temático demarcado: 

 
Na verdade, no âmbito dos contos de fadas e das histórias folclóricas, 
os dois eixos em torno do qual o enredo se articula - o tema do amante 
animalesco e a redenção de sua animalidade graças à pureza do amor 
- chegam a caracterizar um subgênero específico, a que os ingleses 
chamam de animal bridegrooms2, ou “noivos animalescos” (LACERDA, 
2016, p. 10). 
 

 Tendo surgido num repertório já farto de animal bridegrooms, a primeira 

versão de A Bela e a Fera foi escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de 

Villeneuve, Madame de Villeneuve, e publicada no livro La Jeune Américaine, ou 

Les Contes marins, em 1740. A versão de Madame de Villeneuve, no entanto, 

não se popularizou. Trata-se de um texto extenso e complexo, com muitos 

personagens e descrição da vida pregressa de Bela e da Fera. Uma versão mais 

enxuta do conto foi adaptada por outra francesa, Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont, Madame de Beaumont, e publicada em 1756 na revista para meninas 

e moças Magasin des Enfants. Madame de Beaumont se baseou na versão de 

Madame de Villeneuve, mas retirou grande parte dos personagens, desprezou a 

vida pregressa dos protagonistas e simplificou os esquemas narrativos. É essa 

versão substancialmente reduzida que se popularizou e serviu de base para as 

 
1 Mestrando em Comunicação e Territorialidades na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (2021). 
2 “De uma forma ou de outra, uma garota é casada com um marido monstro. [...] Frequentemente 
o pai da menina promete sua filha em casamento ao monstro, seja porque ele caiu no poder da 
criatura maligna e assim compra sua liberdade ou então para garantir um presente inusitado que 
sua filha mais nova lhe pediu para trazer na volta de sua viagem. Em alguns casos, o pai e a filha 
fazem tentativas mal sucedidas de fugir da barganha. Geralmente, porém, a garota vai de boa 
vontade e se junta ao marido sobrenatural” (THOMPSON, 1946, p. 98, tradução nossa). 
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demais adaptações literárias e audiovisuais realizadas ao longo dos séculos até 

os dias atuais (LACERDA, 2016). 

 Percebendo o conto, em especial suas adaptações para o cinema, como 

uma oportunidade de visualizar diferenças representacionais dos mesmos 

elementos e conceitos em diferentes contextos, elegemos a oposição entre 

beleza e feiura para servir de enquadramento à análise dessas diferentes 

adaptações. Em uma busca na base de dados do Internet Movie Database 

(IMDb), encontramos ao menos 32 obras que organizamos em uma lista3. As 

obras incluem os mais variados gêneros, formatos, propostas, estéticas e 

suportes, próximas ou distantes do conto francês original, indo desde curtas até 

longa-metragens, séries de TV, animações e live-actions, romances, aventuras, 

fantasias, dramas, musicais, pornografias, comédias, filmes de terror etc. São 

produções da França, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Japão e diversos 

outros países, realizadas ao longo das décadas. 

 Para este estudo, selecionamos três filmes de diferentes países e 

décadas, visando uma diversidade representacional dos elementos que 

compõem as obras: La Belle et la Bête (França, 1946), Panna a Netvor 

(Tchecoslováquia, 1978) e Beauty and the Beast (EUA, 2017). Nossa proposta 

é observar como se deram as representações de beleza e de feiura nas 

diferentes adaptações, usando para tanto o aporte teórico-metodológico da 

Semiótica francesa e a revisão de bibliografia a partir da obra On The Shoulders 

of Giants, de Umberto Eco (2019). 

 A seguir, no tópico 2, apresentamos brevemente a proposta teórica e 

analítica da Semiótica, que propomos utilizar, para em seguida, no tópico 3, 

realizar as análises dos filmes. No tópico 4 apresentamos a revisão bibliográfica 

realizada a partir da obra de Eco, e no tópico 5 condensamos as principais 

conclusões do estudo, inclusive acrescentando contribuições de outras autorias 

do campo da literatura, do cinema e da estética, relacionando as considerações 

obtidas da revisão de Eco com o conceito de representação, neste estudo 

tomado com base em Stuart Hall, para quem “a representação conecta o sentido 

e a linguagem à cultura” (HALL, 2016, p. 31). De forma mais detalhada: 

 

 
3 Lista disponível em: http://www.imdb.com/list/ls086065356/. Acesso em: 22 mai. 2021. 

http://www.imdb.com/list/ls086065356/
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Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os 
significados são produzidos e compartilhados entre os membros de 
uma cultura. Representar envolve o uso da linguagem, de signos e 
imagens que significam ou representam objetos (HALL, 2016, p. 31). 

 

 Este conceito de representação é fundamental para compreender como 

diferentes marcas de beleza, mas sobretudo de feiura, são evocados pelos 

enunciadores dos textos fílmicos analisados para discursivizar e plasticizar a 

tematização do belo e do monstruoso. 

 É evidente que a reflexão sobre a beleza e a feiura na obra de Eco 

demandaria muito mais espaço que este artigo permite, por isso nos bastamos 

em conceitos introdutórios que, por si só ricos, possibilitam cumprir os objetivos 

que esta pesquisa elege. Não é possível abordar com riqueza de detalhes e o 

devido aprofundamento as obras de referência História da Beleza e História da 

Feiúra, mas encontramos em outros textos do autor a devida reflexão de forma 

mais condensada e suficiente à proposta deste artigo. 

 

 

Semiótica francesa: entre conteúdo e expressão 

 A Semiótica de linha francesa, chamada também de Semiótica 

greimasiana em referência ao seu desenvolvedor Algirdas Julien Greimas, ou 

ainda Semiótica estrutural, Semiótica gerativa etc., tem o objetivo de “[...] 

descrever e explicar o que o texto diz e como faz pra dizer o que diz” (BARROS, 

1990, p. 7). Em outras palavras, a Semiótica não se interessa pelo sentido já 

construído, mas também com seu próprio percurso de construção, que se 

entende como um percurso gerativo que vai das estruturas mais simples e 

abstratas até as mais complexas e concretas. É importante perceber que o texto, 

para a Semiótica, é compreendido de forma geral, ou seja, não está restrito ao 

texto verbal, seja escrito ou falado, mas abrange outras formas de elaboração 

pela linguagem, abarcando no conceito de texto a música, a fotografia, as 

práticas sociais, o material fílmico, as obras de arte, a arquitetura etc. 

 Como explica Floch, 
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Para a semiótica, o sentido resulta da reunião [...] de dois planos que 
toda linguagem possui: o plano da expressão e o plano do conteúdo. 
O plano da expressão é o plano onde as qualidades sensíveis que 
possui uma linguagem para se manifestar são selecionadas e 
articuladas entre elas por variações diferenciais. O plano do conteúdo 
é o plano onde a significação nasce das variações diferenciais graças 
as (sic) quais cada cultura, para pensar o mundo, ordena e encadeia 
idéias (sic) e discurso (FLOCH, 2001, p. 9). 

 

 O plano de conteúdo, foco primeiro desta Semiótica que também é 

chamada de Discursiva, é apreendido pelo método do Percurso Gerativo de 

Sentido, que divide esse plano em três níveis: fundamental, narrativo e 

discursivo. Já o plano de expressão, mais atentamente observado por uma 

especialização da Semiótica francesa chamada de Semiótica Plástica ou Visual, 

estabelece dimensões sensíveis pelas quais o plano pode ser analisado: 

cromática, das cores; eidética, das formas; topológica, da disposição dos 

elementos no espaço; e matérica, do suporte. 

 Nos textos com função estética 

 
[...] o plano de expressão pode não se limitar a expressar o conteúdo 
(como nos textos com função utilitária); nesse caso, ele cria novas 
relações com o conteúdo, contribuindo para a significação global do 
texto. Quando ocorre uma correlação entre categorias (e não entre 
unidades ou elementos isolados) dos dois planos, temos os sistemas 
semissimbólicos. [...] Isso significa que um leitor proficiente deve ser 
capaz de apreender os dois planos – conteúdo e expressão – que 
constituem o texto (verbal, não verbal ou sincrético) e de perceber as 
relações entre eles, pelo menos naqueles textos em que essa relação 
é significativa (LARA, 2011, p. 3-4). 
 

  

 Lara (2011) esclarece que os termos “plástica” e “visual” são considerados 

equivalentes e sinônimos por muitos autores, e neste artigo consideramos essa 

mesma equivalência. Segundo Pietroforte, 

 

Como se trata de semiótica plástica, essa estratégia semiótica é 
semissimbólica e, por isso mesmo, poética. É semissimbólica porque 
formas da expressão estão relacionadas com formas do conteúdo, e é 
poética porque o eixo paradigmático das categorias responsáveis por 
essas formas é textualizado no eixo sintagmático que as realiza 
(PIETROFORTE, 2019, p. 2). 
 

 O plano de conteúdo, como já dito, se divide em três níveis. O nível 

fundamental é, segundo Barros (1990), a etapa mais simples e abstrata do 

Percurso Gerativo de Sentido. Nele está a oposição mínima sobre a qual o texto 

se ergue. O nível narrativo, a etapa intermediária do Percurso, é aquele em que 
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a estrutura fundamental é complexificada através de uma sucessão de 

transformações narrativas entre os actantes, aqueles que agem, sempre do 

ponto de vista de um sujeito. No nível discursivo, por sua vez, a narrativa é 

revestida pelo discurso, ou seja, torna-se concreta através das projeções, 

tematizações e figurativizações discursivas. Como explica Lara, 

 

Os temas e figuras, presentes na última etapa do percurso gerativo de 
sentido (componente semântico do plano de conteúdo), abrem 
caminho para o plano de expressão, cujas categorias ainda não 
tiveram um percurso solidamente estabelecido, como foi feito para o 
plano de conteúdo (LARA; 2011, p. 6). 

 

 Neste artigo assumimos, a partir da análise dos filmes, que o nível 

fundamental do plano de conteúdo de todos as adaptações de A Bela e a Fera, 

pelo menos no corpus deste estudo, apresenta a mesma oposição semântica 

mínima: beleza vs. feiura. Assim, não nos preocupamos em elaborar um novo 

esquema para cada filme, uma vez que sua composição básica é a mesma. Não 

discutimos o nível narrativo do plano de conteúdo, a não ser por pequenas 

menções às ações sem o devido rigor metodológico que pede a Semiótica, uma 

vez que nosso objetivo não é discutir os diferentes esquemas narrativos dos 

filmes, mas sim observar a diferença representacional da beleza e da feiura, 

sendo que para tanto é mais eficiente nos atentarmos ao nível discursivo do 

plano de conteúdo, especialmente à sua semântica, bem como ao plano de 

expressão, nos casos em que as suas dimensões corroborem para a construção 

dos sentidos que pretendemos observar. Não nos propomos a analisar cenas 

específicas, mas sim observar o conteúdo do filme como um todo, e sua 

expressão a partir de alguns frames que retiramos dos momentos de mais 

evidência. 

 

 

Análises 

 No plano de conteúdo, para a semiótica francesa, o nível mais profundo, 

simples e abstrato é o nível fundamental. É nessa etapa do Percurso Gerativo 

de Sentido que está a oposição básica sobre a qual a narrativa se ergue. Em A 

Bela e a Fera, em suas mais diferentes versões e adaptações, ao menos nas 
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mais tradicionais, esta oposição se dá por beleza vs. feiura, que organizada em 

um Quadrado Semiótico se articula conforme a Figura 1, adiante: 

 

 

Figura 1 – Quadrado Semiótico de A Bela e a Fera. 

 

Fonte: Construção nossa. 

 

 “Humanidade”, neste Quadrado Semiótico, se refere à condição de ser 

humano, e não ao conjunto de pessoas que popularmente se chama pelo mesmo 

termo, e se opõe então à “bestialidade”, no sentido de animalidade, aquilo que 

não é humano. 

 Também é no nível fundamental que ocorre a timização desses semas, 

essas unidades de sentido. Timizar é atribuir valor eufórico ou disfórico aos 

semas da oposição fundamental no âmbito do texto-enunciado sob análise. Em 

A Bela e a Fera, e aqui repetimos que nos refirimos às variadas versões e 

adaptações do conto original, beleza é timizada como eufórica, juntamente com 

humanidade, enquanto feiura e bestialidade são semas timizados como 

disfóricos. 

 

 



176 
 

 Esta análise do nível fundamental se aplica aos três filmes que 

analisamos nesta pesquisa. As mesmas oposições se colocam como 

fundamento, e o que irá variar entre as três obras é a forma como essa estrutura 

básica aqui apreendida será revestida com narratividade e discursividade, no 

âmbito de seus planos de conteúdo, e de plasticidade e visualidade, no âmbito 

de seus planos de expressão. Para que as observações analíticas pudessem ser 

visualizadas foi construído um dashboard para cada filme, onde as categorias e 

detalhes pudessem ser indicadas em alguns exemplos de frames extraídos da 

obra fílmica e propiciar um suporte de leitura para aqueles que não assistiram 

aos filmes analisados. Os dashboards das Figuras 2, 4 e 6, se referem 

respectivamente aos filmes La Belle et la Bête, Panna a Netvor e Beauty and the 

Beast. 
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Figura 2 – Dashboard da análise de La Belle et la Bête. 

 

Fonte: elaboração nossa. 

 No filme La Belle et la Bête, Belle, uma moça jovem que vive com seu pai, 

duas irmãs e um irmão, e é desejada por Avenant, que ela, todavia despreza, 

pois entende que deve permanecer solteira para cuidar de seu pai na velhice. 

Em uma viagem, o pai de Belle acaba em um castelo, onde é surpreendido por 

uma fera com aparência felina que lhe condena à morte pelo roubo de uma rosa, 

e oferece a opção de trocar sua pena pelo oferecimento de uma de suas filhas. 

O homem retorna para casa com o pretexto de buscar uma das filhas, quando 

na verdade não pretende voltar. Ao ouvir a história do pai, e com medo de 

retaliação por parte da Bête, a Fera, Belle foge de casa e vai ao castelo, onde 
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aceita viver com a Bête em troca da segurança do pai. Belle e Bête cultivam uma 

relação de amizade e companheirismo, e acabam por se apaixonar. 

 Ao fim do filme, Avenant, na tentativa de matar Bête, acaba atingido por 

uma flecha disparada por uma estátua mágica. O efeito que decorre disso é que 

Avenant assume a maldição que antes pesava sobre o príncipe, e se torna, então 

uma fera, enquanto a Bête de outrora é libertado da maldição e adquire beleza 

física, inclusive com os traços faciais de Avenant, e com isso Belle e o príncipe 

têm seu final feliz. O que na narrativa da série se deve ao fazer mágico, a 

semelhança física do príncipe com Avenant, se deve à escalação de elenco, uma 

vez que Bête, o príncipe e Avenant são interpretados pelo mesmo ator, o francês 

Jean Marais. 

 No nível discursivo do plano de conteúdo, a narratividade é revestida de 

discursividade, configurando-se então como o nível mais superficial e concreto 

do Percurso Gerativo de Sentido. Neles são projetadas as pessoas, tempos, 

espaços, temas e figuras. Entendemos que diante do objetivo que propomos 

nesta pesquisa, o de observar as representações de beleza e feiura nos filmes, 

é mais relevante nos ater especificamente às projeções de pessoas, temas e 

figuras, que são, afinal, conectadas. 

 Os actantes, ou seja, aqueles que agem na narrativa, são “encarnados” 

no nível discursivo, tornam-se concretos nos personagens, e assim Belle é 

projetada como pessoa que, pela tematização que assume em relação à 

beleza/feminilidade/inocência/pureza4, é figurativizada na forma de uma moça 

jovem, de olhar sedutor, traços infantis e cabelos louros ondulados. Avenant, que 

também assume o sema fundamental “beleza” como tema, junto com a 

tematização de virilidade/força, é projetado como pessoa que figurativiza a 

beleza masculina da trama, na forma de um homem forte, musculoso, com traços 

faciais grossos e projetados e cabelos longos, louros e ondulados. Avenant só 

deixará de incorporar a figura masculina-bonita do filme quando sua 

 
4 A feminilidade de que tratamos nas análises se refere ao estereótipo do feminino nos contos 
de fada, que Correia (2010) chama de arquétipo da princesa. Segundo a autora, o arquétipo da 
princesa não faz referência apenas ao título aristocrático, “[...], mas também às figuras que fazem 
parte do imaginário e que apresentam um conteúdo mítico nuclear, relacionado com o seu corpo 
e com o seu modo de ser” (CORREIA, 2010, p. 6). A autora continua: “As princesas, na maioria 
das representações, surgem como um modelo hegemónico de feminilidade: etnia branca, jovem, 
heterossexual, magra, bonita e dócil, indo ao encontro das características que a sociedade ainda 
privilegia em relação à feminilidade” (CORREIA, 2010, p. 6). 
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figuratividade e a de Bête forem trocadas. Assim, a Bête passará a ser 

figurativizada como príncipe, com a mesma aparência de Avenant no primeiro 

momento, até porque ambos os personagens são interpretados pelo mesmo 

ator, trazendo como única diferença os cabelos curtos, para não confundir o 

espectador em relação aos personagens. Bête traz os temas de 

feiura/animalidade/selvageria, e é, portanto, projetada como pessoa 

figurativizada na forma de um híbrido humano-felino, bípede, peludo. 

 Ao analisar o plano de expressão do filme, tomamos inicialmente a 

dimensão cromática. Por ser um filme em preto e branco, a observação dessa 

categoria se pauta na questão da luz. Identificamos desta forma que as figuras 

de Belle e Avenant, bem como do Príncipe, a Bête após recuperar sua forma 

humana, são mostradas com rica iluminação, brilho e destaque nos rostos, 

corpos, vestimentas e jóias. Já Bête, em seu estado bestial, ocupa sempre 

espaços mais escuros da tela, não têm o rosto tão iluminado e destacado como 

dos outros personagens, e suas roupas, embora mantenha trajes reais, são 

confeccionadas em tecidos escuros que não realçam sua realeza, ao contrário 

das roupas alvas que usa quando readquire a aparência humana ao fim do filme. 

 Topologicamente observamos uma questão interessante. A principal 

oposição topológica que se observa é entre baixo e alto em relação à altura dos 

personagens nos quadros. Entre Belle e Avenant, que no começo do filme 

figurativizam a beleza, há uma retidão na altura em que são postos no quadro. 

Enquanto isso, entre Belle e Bête, assim como entre Belle e o príncipe, que é 

Bête após readquirir beleza, há uma inclinação da altura dos personagens, 

sendo Bête e o príncipe sempre retratados mais altos que Belle, o que gera 

valores semânticos de hierarquia, poder, domínio vs. sujeição. 

 Ainda pela dimensão topológica é possível perceber que, trazendo para 

oposição fundamental de beleza vs. feiura, ainda que as alturas de inserção das 

figuras no quadro não sigam esta oposição, há a presença de uma linha 

imaginária que une, através do olhar, essas figuras de alturas iguais ou 

diferentes. O critério opositor da topologia deixa de ser, então, o alto vs. baixo e 

passa a ser o alinhado vs. desalinhado. Será alinhado quando as figuras ocupam 

o mesmo espaço e estão conectadas pelo olhar, e será desalinhado quando as 

figuras, embora estejam no mesmo quadro, estejam soltas uma em relação a 

outra, ocupando diferentes planos da imagem e direcionamentos corporais. As 
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figuras de beleza se mostram alinhadas umas às outras, enquanto as figuras de 

beleza e feiura são desalinhadas. 

 Quanto à dimensão eidética, identificamos a oposição entre as formas 

homogêneas da beleza, onde os traços retos das fisionomias das 

figuras/personagens são consoantes com os traços retos das roupas que 

vestem, são humanos com roupas de humanos; e as formas heterogêneas da 

feiura, onde os traços indefinidos da fisionomia bestial contrastam com os traços 

finos das roupas reais que veste, um animal em roupas humanas. 

 Nos valemos agora de uma proposta de esquematização adotada por 

Pietroforte (2019), e que sugere relacionar as oposições das categorias plásticas 

e oposições das figuras do discurso na forma de uma tabela, por entendermos, 

com base no autor, uma relação entre conteúdo e expressão. Assim, tem-se a 

Tabela 1, onde tomamos a liberdade de adaptar ligeiramente, complexificando-

a, para melhor atender à análise do objeto particular sob estudo. 

 
Tabela 1 – Oposições nos planos de expressão e conteúdo de La Belle et la 

Bête. 

 beleza feiura 

 
plano de 
conteúdo 

temas do 
discurso 

beleza / 

feminilidade / 

inocência / 

pureza 

beleza / 
virilidade / 
força 

feiura / 

animalidade / 

selvageria 

pessoas e 
figuras do 
discurso 

Belle Avenant / 
Príncipe 

Bête 

plano de 
expressão 

categoria 
eidética 

homogenia heterogenia 

categoria 
cromática 

luz sombra 

categoria 
topológica 

alinhamento desalinhamento 

Fonte: elaboração nossa. 
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 Continuando a proposta de Pietroforte (2019) para análise do texto visual, 

cabe agora elaborar um esquema que organizará a rede de relações entre os 

termos simples, como o autor chama cada definição da terceira coluna da tabela, 

mostrando como se ligam e como se afetam. Surge então um tipo de Quadrado 

Semiótico, onde se demonstra a organização plástica e discursiva do texto. 

Tomando a Tabela 1 como referência para se entender o filme sob análise, 

construiu-se a Figura 3. 

 

Figura 3 – Organização plástica e discursiva do filme La Belle et la Bête. 

 

Fonte: elaboração nossa. 

 

 Se observou então a relação semissimbólica entre as formas do conteúdo 

e da expressão, onde oposições em cada nível e categoria plástica parecem 

confluir para o estabelecimento da dicotomia do nível fundamental, entre beleza 

e feiura. Há, ainda, outras relações percebidas que permitem observar a obra 

sob outros critérios. Se o objetivo desta pesquisa fosse analisar a diferença 

representacional com base no gênero dos personagens, poderiam se 

estabelecer outras relações que confirmariam ou não uma relação 

semissimbólica, como por exemplo a observação sobre a oposição alto vs. baixo 

observada na dimensão topológica entre as figuras de Bête/Príncipe e Belle. No 

entanto, tomando o filme sob a ótica do problema de pesquisa que norteia este 

artigo, as oposições observadas e esquematizadas até o momento já dão conta 

do objetivo posto. 
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 Passando então para a análise do segundo filme do corpus, Panna a 

Netvor (Tchecoslováquia, 1978), observamos algumas mudanças interessantes 

na estética da obra em relação à observada anteriormente. 

 

Figura 4 – Dashboard da análise de Panna a Netvor. 

 

Fonte: elaboração nossa. 
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 Panna a Netvor, em tradução literal do eslovaco e do tcheco “A Virgem e 

o Monstro”, é um filme de horror dirigido por Juraj Herz. Sua proposta, então, é 

trazer uma temática e um investimento figurativo muito mais sangrento e brutal 

que as demais adaptações do conto A Bela e a Fera, recorrendo também a seres 

mágicos assustadores e misteriosos. O que talvez seja mais particular nesse 

filme é a caracterização da criatura Fera, que na obra de Herz assume a forma 

de uma ave, o que não ocorre em outras adaptações. Outra diferença é que a 

jovem em Panna a Netvor não se chama Bela, ou as variações deste nome, 

como na grande maioria das adaptações, mas ao invés disso se chama Julie. 

Reiteramos que para servir ao objetivo deste estudo, de analisar as 

representações de beleza e feiura em diferentes adaptações da obra, é mais 

urgente focar no nível discursivo do plano de conteúdo, além do plano de 

expressão. O nível fundamental colocado anteriormente, como já dito, é comum 

a todas as adaptações, e o nível narrativo acaba por ser parcialmente descrito 

ao analisar as transformações e estados manifestos na expressão. 

 No nível discursivo de Panna a Netvor, a personagem Julie é projetada 

de forma bastante semelhante à Belle de La Belle et la Bête. Julie é tematizada 

em relação à beleza/feminilidade/inocência/pureza, e figurativizada como uma 

moça jovem, loura, de cabelos longos e ondulados, o rosto risonho e simpático 

e o olhar atraente. Outra figura da beleza, o príncipe após se libertar de seu 

estado de monstruosidade, tematiza beleza/virilidade, e é figurativizado por um 

homem forte de cabelos curtos e pretos. Netvor, como identificamos a ave-fera 

da obra, tematiza, por sua vez, animalidade/sanguinolência/crueldade, e é 

figurativizado como uma grande ave, que anda sobre duas pernas, tem garras e 

bico afiados, e o corpo coberto de penas. 

 Já no plano de expressão, a dimensão cromática se manifesta também 

pela oposição entre luz e sombras. O filme como um todo é substancialmente 

sombrio, ambientado em florestas e castelos escuros, o que auxilia na 

caracterização da obra como sendo do gênero de horror. A fim de que Julie, em 

sua beleza, se destaque em meio à escuridão, a personagem usa roupas claras, 

quase sempre brancas e com detalhes azuis. Netvor, no entanto, está sempre 

associado às trevas, evitando enquadramentos mais iluminados, e aparecendo 

apenas em poucos momentos iluminados por luz natural ou por poucas velas e 

lareiras. 
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 Ainda quanto à dimensão cromática, existe uma situação do filme que 

acrescenta argumentos à defesa desta oposição. Em um sonho, Julie vê o 

príncipe em sua forma humana, e não em sua forma de ave-monstro. Este 

momento onde há apenas a beleza, é ricamente iluminado por muitos castiçais 

e, embora a imagem seja levemente desfocada para passar a ideia de sonho, 

vê-se iluminados os corpos e rostos de ambos os personagens, assim como do 

castelo em toda sua imponência e majestade. 

 Na dimensão topológica observamos a oposição lateralidade vs. 

centralidade. As formas da beleza, como Julie, ou Julie junta ao príncipe, ocupam 

espaços predominantemente centrais, enquanto Netvor ocupa espaços mais 

laterais, até por se mostrar quase sempre de forma parcial, como se verá adiante.  

 A dimensão eidética, por sua vez, se caracteriza pela oposição 

parcialidade vs. totalidade. Julie é retratada em enquadramentos que garantem 

melhor visualização de sua beleza, não deixando que o espectador duvide de 

sua aparência. Enquanto isso, demora muito tempo para que Netvor, o monstro, 

se mostre. Sempre representado parcialmente, por meio de suas garras 

rasgando roupas e peles de pessoas e as amedrontando. A própria Julie, quando 

passa a morar no castelo de Netvor, não consegue vê-lo por muito tempo, até 

que surpreende o monstro e o vê em sua bestialidade. Quanto à parcialidade 

relacionada às formas de Netvor existe uma cena específica que corrobora para 

a discussão. Quando Julie oferece uma taça de vinho à Netvor e o surpreende 

tentando segurar em seus braços para o ver, as garras da ave se transformam 

em mãos humanas. Narrativamente falando, do viés semiótico, é como se Julie 

fosse tão bonita que pudesse contagiar a fera com sua beleza, detendo o poder 

de redenção da feiura pelo simples ato de tocar no monstro, ou seja, ela lhe doa, 

parcialmente, a competência de fazer-ser-bonito. 

 Ao fim do filme, Netvor assume a forma humana com a quebra da 

maldição que o afligia, sendo fisicamente como Julie havia visto em seu sonho. 

E também como em seu sonho, ambos têm o final feliz, permanecendo juntos e 

belos no castelo. 

 Repetindo o procedimento de esquematização para articular as oposições 

percebidas, conforme proposto por Pietroforte (2019) e que realizamos no filme 

anterior com as adaptações necessárias, mas trazendo para a análise de Panna 

a Netvor, tem-se a Tabela 2 e a Figura 5, adiante. 
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Tabela 2 – Oposições nos planos de expressão e conteúdo de Panna a Netvor. 

 beleza feiura 

plano de 
conteúdo 

temas do 
discurso 

beleza / 

feminilidade / 

inocência / 

pureza 

beleza / 
virilidade 

animalidade / 

sanguinolência / 

crueldade 

pessoas e 
figuras do 
discurso 

Julie Príncipe Netvor 

plano de 
expressão 

categoria 
eidética 

totalidade parcialidade 

categoria 
cromática 

luz sombra 

categoria 
topológica 

centralidade lateralidade 

Fonte: elaboração nossa. 

 

Figura 5 – Organização plástica e discursiva do filme Panna a Netvor. 

 

Fonte: elaboração nossa. 
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Desta forma também se observou nesse filme uma relação 

semissimbólica entre os planos de conteúdo e de expressão da obra. 

Partindo para Beauty and the Beast (EUA, 2017), em adaptação para o 

Brasil “A Bela e a Fera”, uma produção dos Estúdios Disney dirigida por Bill 

Condon como adaptação em live-action do filme de animação homônimo de 

1991, observamos plasticidades semelhantes em comparação com os filmes 

anteriormente comentados, muito embora esta produção mais recente seja 

carregada de efeitos especiais de ponta e traga um gênero diferente, o do filme-

musical. 

 

Figura 6 – Dashboard da análise de Beauty and the Beast. 

Fonte: Elaboração nossa. 
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 O filme Beauty and the Beast retrata a versão mais conhecida do conto 

no Ocidente, embora retrate a personagem Belle de forma mais complexa, mais 

determinada, e menos submissa. Discursivamente, as projeções de pessoa dos 

protagonistas do filme se dão por uma personagem Belle tematizada a partir dos 

valores beleza/inteligência/curiosidade/coragem, e figurativizada como uma 

mulher jovem, de cabelos castanhos longos, que usa vestido e botas no seu dia-

a-dia no vilarejo. Belle também aprecia a leitura e incentiva as meninas da região 

a serem alfabetizadas, sendo considerada estranha e presunçosa pelos seus 

vizinhos. Outra figura da beleza é o personagem Gaston, semelhante ao 

personagem Avenant do primeiro filme analisado. Gaston é tematizado pelos 

valores beleza/virilidade/egocentrismo, sendo figurativizado como um homem 

alto e forte, de rosto com traços bastante projetados e cabelos escuros 

amarrados. Mais uma das figuras da beleza é o príncipe, em seu estado anterior 

à maldição que o transformou em Fera e em seu estado final após se libertar 

dela. O príncipe é tematizado pelos valores beleza/vaidade/arrogância em seu 

estado inicial, e por beleza/virilidade/paixão no estado final após as sucessivas 

transformações. É figurativizado como um homem rico, de vestes, perucas e 

maquiagens pomposas no estado inicial, e como um homem forte, de cabelos 

louros longos e sorriso cativante no estado final. 

 O personagem Beast, como chamamos aqui a Fera no filme sob análise, 

é projetado como pessoa que carrega os temas 

feiura/bestialidade/desesperança, e é figurativizado como uma criatura 

animalesca híbrida, que lembra um felino bípede com grandes chifres. 

 Há ainda mais figuras de beleza e feiura no filme, como por exemplo a 

feiticeira responsável pelas transformações do príncipe, que tem a habilidade de 

mudar de forma e assumir feições ditas feias ou então belas e resplandecentes. 

No entanto, por conta da extensão do texto, nos bastamos nos personagens já 

descritos pelo nível discursivo do plano de conteúdo. 

 No plano de expressão, a dimensão cromática mantém a oposição luz vs. 

sombra. As figuras da beleza tendem a ser mostradas em quadros mais 

iluminados, enquanto as figuras de feiura são predominantemente mal 

iluminadas. Além disso, as cenas com magia tendem a mostrar sua luz própria, 

principalmente por essa magia ser oriunda da feiticeira, que com sua beleza 

sobre-humana irradia luz nas cenas em que participa. 
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 A dimensão topológica revela uma oposição de proximidade vs. 

distanciamento que, no entanto, não está ligada diretamente à oposição 

fundamental beleza vs. feiura. Belle e Gaston, por exemplo, são figuras de 

beleza, mas tendem a se manter distantes no quadro, principalmente por ação 

de Belle, que tenta o evitar. Entre Belle e Beast, uma figura da beleza e uma da 

feiura, existe um primeiro momento de distância nos quadros, que parece depois 

deixar de existir e as figuras passam a ser retratadas juntas, próximas. Belle e o 

príncipe, figuras da beleza, são retratados próximos. Não existe, então, uma 

correlação direta entre a distância dos personagens no quadro, ou mesmo sua 

atração vs. repulsão baseada em critérios de beleza física. Isso se deve ao fato 

do filme se propor a representar mais camadas de sentidos na narrativa, fazendo 

com que valores outros como a gentileza, a amizade e a inteligência, assim como 

seus antônimos, se confundam com os semas da oposição fundamental beleza 

vs. feiura, propondo a reflexão sobre o que está além das aparências. 

 Da mesma forma, a oposição entre totalidade vs. parcialidade observada 

na dimensão eidética do plano de expressão não está diretamente relacionada 

à oposição fundamental do texto fílmico de Beauty and the Beast. 

 Por esse deslocamento entre as figuras do discurso, a plasticidade do 

filme e a sua oposição básica, optamos por não transpor as observações feitas 

aqui para o formato de tabela e de esquema como fizemos nas análises 

anteriores. 

 

O belo e o feio na história da arte: considerações a partir de Umberto Eco 

Umberto Eco (1932-2016) foi um escritor, filósofo e linguista italiano. 

Dentre os muitos temas a que se dedicou a estudar, aqui interessam 

especificamente seus estudos de Estética, principalmente no que se refere à 

beleza. 

O próprio autor ressalta que definir o que é beleza lhe foi por muito tempo 

uma tarefa difícil. Em um ensaio (ECO, 2019), Eco brinca que por muitos anos, 

quando se interrogava sobre um conceito de beleza, fazia dele as palavras de 

Agostinho ao tentar definir o tempo: “Se ninguém me pergunta, eu sei o que é; 

mas se eu tiver que explicar quando alguém me pergunta, eu não sei” 

(AGOSTINHO apud ECO, 2019, p. 26, tradução nossa). Isso mudou em 1973, 
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quando leu uma definição de “arte” escrita por Dino Formaggio na Enciclopedia 

Filosofica ISED: “Arte é tudo aquilo que as pessoas chamam de arte” 

(FORMAGGIO apud ECO, 2019, p. 26, tradução nossa). O autor então conclui: 

“Da mesma forma eu diria: ‘Beleza é tudo aquilo que as pessoas chamam de 

belo’” (ECO, 2019, p. 26, tradução nossa). Assim, a noção de beleza está, de 

acordo com Eco, sujeita a um contexto histórico e cultural: “Mas embora a beleza 

nunca tenha sido absoluta e imutável, ela assumiu diferentes aspectos 

dependendo do período histórico e do país” (ECO, 2019, p. 27, tradução nossa). 

 Nosso esforço em identificar representações de beleza e de feiura em 

diferentes adaptações cinematográficas de um mesmo conto-fonte, parece 

encontrar algum respaldo no escritos de Eco, que busca em Peirce, um 

semioticista não da mesma Escola de pensamento semiótico que utilizamos 

neste artigo, uma contribuição para entender como a comparação entre textos 

diferentes pode oferecer compreensões sobre a evolução de um determinado 

elemento ou ideia estética, sobretudo em estudos que contam com textos 

imagéticos, como é o caso dos filmes que constituem o corpus desta pesquisa. 

Escreve o autor: 

 
Charles Sanders Peirce afirmou que o significado de um signo é 
sempre esclarecido por outro signo que o interpreta de alguma forma. 
E assim podemos comparar alguns textos que falam de beleza com 
algumas imagens contemporâneas que presumivelmente pretendiam 
representar coisas belas. Essa comparação pode esclarecer nossas 
ideias sobre os ideais estéticos de um determinado período. [...] A 
comparação de textos escritos e imagens muitas vezes é produtiva 
porque permite compreender como um mesmo termo linguístico, na 
passagem de um século para o outro, e às vezes de uma década para 
outra, pode corresponder a diferentes ideais musicais ou visuais (ECO, 
2019, p. 28-29, tradução nossa). 
 

 Do mesmo modo a feiura é, segundo Eco, relativa e mutável. O que há 

talvez de mais interessante na teoria estética do autor é que, para ele, até mesmo 

as formas mais bestiais e monstruosas podem ser representadas de forma bela. 

Parece haver então uma diferença entre o feio na vida e o feio na arte, que só 

pode ser percebida com um certo distanciamento que, no entanto, é difícil de ser 

atingido. Para Eco (2019), a beleza pode ser percebida mesmo sem que haja 

paixão, ou seja, aquilo que é belo pode ser apreciado sem intenção, sem desejo 

de posse. Já a feiura parece sempre envolver uma paixão, seja o nojo ou a 

repulsa. “Há um julgamento da feiura como uma não correspondência com o 
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ideal de beleza, por exemplo, quando dizemos que a pintura de um vaso de flores 

é feia. Quem o pintou? Hitler” (ECO, 2019, p. 43-44). 

 Eco evoca as considerações de outros dois filósofos para ancorar seu 

posicionamento. Contrariando Platão, para quem a representação da feiura 

devia ser evitada, Aristóteles sustentava que em qualquer momento a feiura da 

vida possa ser retratada de forma bela, o que serviria ou para destacar a beleza 

de um elemento em oposição, ou para sustentar uma teoria moral (ECO, 2019). 

 Aquilo que é belo e aquilo que é feio está sujeito então ao contexto cultural 

e às influências estéticas, morais, religiosas e políticas daqueles que diante de 

determinada obra a julgam. O cinema, como arte e técnica que se vale de amplos 

referenciais estéticos em suas representações, está sujeito a condensar, reunir 

e selecionar elementos específicos na composição dos seus filmes. 

 Henein (1989) lembra que há uma questão de gênero que toca nas 

representações da beleza e da feiura nas mais determinadas obras. Segundo a 

autora, dos mitos aos contos, em textos escritos ou audiovisuais, homens e 

mulheres têm sido caracterizados com diferentes marcas de feiura ou ainda de 

beleza. Conforme a autora elenca em variados exemplos, a monstruosidade dos 

homens-besta está quase sempre compensada por atributos como poder, força 

e eroticidade, enquanto as mulheres-besta são associadas a formas reptilianas, 

traiçoeiras e vingativas. 

 Outro ponto levantado por Henein (1989) é que muitas vezes cabe à 

mulher bela o papel de redentora da feiura do homem, como ela argumenta com 

clareza no trecho: “[...] às vezes, a beleza mais extraordinária se casa com a 

própria feiura. Além disso, a mulher que consente em amar um monstro pode ter 

sucesso em dar a ele uma forma humana. Primeiro ela aguenta seu corpo 

deformado, depois o transforma” (HENEIN, 1989, p. 45). 
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Considerações finais 

 Entender o bonito e o feio, o agradável e o desagradável, o admirável e o 

repulsivo como características estéticas mutáveis e finitas implica em 

compreender a impermanência das representações e, com ela, a impermanência 

dos valores e das moralidades que acompanham determinadas tematizações, 

figurativizações e plasticizações em uma ou mais culturas. 

 O caso de A Bela e Fera abre tópicos de debates importantes sobre esse 

assunto e demonstra como os padrões de beleza, mas principalmente os de 

feiura, se modificam. 

 Os filmes analisados não lidam, ou lidam muito pouco, com a feiura 

feminina (HENEIN, 1989), fazendo com que recaia o esforço reflexivo principal 

sobre a feiura masculina que, como demonstrado, se modifica no contexto da 

enunciação do texto-filme. A Fera do filme francês, felina, compensa sua feiura 

com a sua majestade, que mantém apesar de alguns hábitos bestiais. Esta é a 

única das três feras que mantém suas roupas de príncipe quando em estado de 

monstro. 

 Já a Fera do filme tchecoslovaco, concebida a partir de um referencial 

cultural e mitológico bastante diverso dos outros sob análise, é representada 

como ave, evocando valores e referencialidades condizentes com seu contexto 

enunciativo. Sua feiura é compensada pelo seu erotismo e por sua capacidade 

de despertar paixão e desejo na personagem feminina. 

 A Fera do filme estadunidense é a mais híbrida das três feras vistas aqui. 

Aparentemente felina, apresenta também chifres e outras marcas de hibridização 

animal. Sua feiura é compensada por sua força e por sua capacidade de amar, 

que não existia quando príncipe humano, mas que pode ser cultivada a partir da 

presença da mulher no castelo. 

 Não se esgotam aqui as reflexões possíveis, tampouco as possibilidades 

de análise das obras citadas ou mesmo do fenômeno buscado e percebido. Ao 

invés disso, este trabalho visa provocar desdobres e motivar novas observações 

sobre o objeto e sobre sua temática, contribuindo para o debate sobre a estética, 

a representação, a adaptação e a figurativização de temas no cinema. 
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crédito). Roteiro de Jean Cocteau. Produção de André Paulvé. Elenco: Josette 
Day, Jean Marais e outros. França, 1946. Streaming (90 min.), son., P&B. 
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The Office: como os mockumentaries representam a ligação 

entre a contemporaneidade e o cinema moderno 
 

 

Ariane Miwa Miake1      

 

 

Introdução 

 “Ninguém nasce à frente de seu tempo. Artistas não inventam o espírito 

da época, eles reagem a ele!”. Com essa frase, Hannah Gadsby tenta, entre 

outras coisas, desmistificar certos preceitos acerca dos artistas, em seu show de 

stand-up “Nanette”2. Tomando como partida essa frase, o presente artigo tentará 

criar um olhar acerca dos mockumentaries – obras que simulam a estética 

documental com o intuito de borrar as divisões entre ficção e realidade – 

demonstrando como este (sub)gênero3 reflete vários aspectos da 

contemporaneidade, porém fazendo uso de elementos e ideais consagrados 

pelo cinema moderno. 

 Pretende-se, portanto, analisar paralelamente a conjuntura histórica e 

social dos dois períodos, destacando características em comum, responsáveis 

por espelhar também em tela obras com certas similaridades. Para tanto, como 

representantes da modernidade cinematográfica, serão escolhidos alguns filmes 

marcantes da época, com o propósito de destacar as características que a 

expressam. Por outro lado, como representante da categoria mockumentary, 

será utilizada a série The Office4. 

 Tendo em mente que o presente artigo busca analisar como as obras 

espelham momentos históricos e, portanto, os anseios do grande público, The 

Office será analisada aqui como obra atual, mesmo tendo sido lançada há quase 

duas décadas, já que a série foi finalizada só em 2013 e em 2020 voltou a ganhar 

ampla repercussão, provando que ainda mantém ligação intacta (ou até mais 

 
1 Graduanda em Cinema e Audiovisual na Uniaversidade Estadual do Paraná, bacharela em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E-mail: ariane_miwa@hotmail.com. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4106-0689. 
2 Stand-up lançado em 2018, disponível na plataforma Netflix.  
3 Diante das controvérsias acerca do grau formativo dos mockumentaries, alguns estudiosos 
defendem tratar-se de um gênero em si, enquanto outros compreendem ser ele derivado do 
documentário e, portanto, um subgênero. Para o presente estudo, não haverá distinção entre os 
termos e usaremos ora um ora outro para fins de não repetição gramatical. 
4 Série transmitida originalmente pela NBC (EUA), entre 2009 e 2015. 
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forte) com o público, representando os desejos do grande mercado espectador5. 

Será também analisada a série americana e não a inglesa, visto que a primeira 

é a que possui mais repercussão e espaço em plataformas de streaming, o que 

permitiu que o público global tivesse mais facilidade de acesso.  

 A série será usada como referencial (estudo de caso), já que os 

mockumentaries começaram a ser produzidos há várias décadas e que se 

desenvolveram lentamente até o formato atual, como se verá adiante. 

 

O contexto formativo do cinema moderno 

 A fim de criar um paralelismo com a série The Office, convém 

primeiramente destacar um breve contexto histórico do chamado cinema 

moderno e como foram criados os seus princípios mais básicos. O cinema 

moderno foi uma construção histórica que teve seu pico nas décadas de 60 e 

70. A proposta era simples: o rompimento com os diversos dogmas presentes 

na cinematografia clássica. Como resposta das artes à contracultura, jovens 

cineastas embarcaram nos chamados cinemas novos em várias partes do 

mundo, sem uma rígida unidade estética ou de discurso, almejando apenas 

alguns princípios que se difundiram com o neorrealismo italiano e a nouvelle 

vague, como a quebra com a montagem transparente6 e o desejo de colocar em 

tela personagens mais verídicos.  

 Embora tais movimentos sejam delimitados historicamente em décadas 

seguintes, foi no pós-guerra que eles foram germinados, como ensina Manevy 

(2006. p. 223) acerca da nouvelle vague: 

 

 

 

 

 
5 O estudo não tem intenção de menosprezar anseios ou manifestações culturais de menor 
abrangência de público, mas sim destacar que, para este artigo e sobre a ótica do contexto social 
e histórico, convém analisar obras que alcançaram uma maior popularidade e, portanto, possuem 
maior poder de representatividade no que tange aos desejos populares. 
6 No cinema clássico, a montagem narrativa previa o princípio da transparência, que ditava que 
a edição deveria ser “invisível” ao espectador, sem cortes desnecessários e com uma fluidez 
(através dos raccords) que causasse uma imersão na história. 
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De dezembro de 1944 em diante, Langlois inicia em Paris, na rua 
Troyon, a projeção de filmes clássicos, salvos e protegidos por ele 
durante a guerra e a ocupação alemã. [...] Nessa sessão, já estavam 
presentes alguns dos futuros cineastas da Nouvelle Vague, 
encontrando ali o Langlois programador, eclético e surpreendente ao 
projetar filmes desconhecidos, postura importante para semear uma 
nova consciência crítica - a da Nouvelle Vague - e consolidar o status 
de arte adquirido pelo cinema. A Nouvelle Vague foi o primeiro 
movimento cinematográfico produzido com base em um interesse pela 
memória do cinema.  Foi esse acesso a tal tradição que permitiu 
nascer, nos artigos dos futuros cineastas, a idéia cara - e clara - de 
ruptura, de novidade a afirmar.   
 

 De forma ainda mais apegada à política econômica, o neorrealismo 

italiano se formou em uma conjuntura bem mais instável, já que com o fim da 

grande guerra os intelectuais italianos se vestiram da tarefa de reerguer o país, 

pregando o retorno do apego à realidade. Como bem pontua Mariarosaria Fabris 

(2006.  p. 192), os intelectuais de esquerda partiram a um engajamento pela 

construção de uma sociedade pautada na comunhão cultural italiana e, após 

alguns desvios de objetivos, foram excluídos do poder “pela esmagadora vitória 

da Democracia Cristã (DC), com 48,5% dos votos.  O embate entre os partidos 

políticos italianos era o reflexo da grande batalha ideológica internacional, na 

qual se defrontavam Estados Unidos e União Soviética:  a chamada Guerra Fria”. 

 Com tais sementes ideológicas devidamente plantadas, os cineastas 

modernistas passariam a lutar, alguns anos depois, por filmes que tivessem 

maior apego à realidade social, já que tinham grandes críticas ao modelo de 

estúdio do cinema clássico e às histórias centradas em personagens heroicos e 

embelezados, destoantes da realidade de grande parte da população da década 

de 1960. Dessa combinação histórica e ideológica resultaram características 

estéticas escandalosas, que buscavam desmistificar as narrativas 

preponderantes, colocando em destaque o maquinismo e a técnica. Os 

realizadores passaram a buscar demonstrar em tela imagéticas mais reais e por 

vezes até mesmo o próprio aparato utilizado para as filmagens. 

 Cabe lembrar que a importância do cinema moderno, bem como os 

elementos cinematográficos que ele popularizou, ressoa ainda hoje em diversas 

obras, e é nesse cruzamento de similaridades que se pauta este estudo. Como 

bem pontua Renato Pucci Jr. (2006. p. 361), “em nossa época, tudo é 

contemporâneo, mas nela convivem o tradicional, o moderno e o pós-moderno, 

por exemplo nas artes”. Importa dizer que Renato traduz bem o que o presente 



197 
 

artigo busca demonstrar, no sentido de que características de diferentes 

períodos estão sempre se relacionando de maneira fluida e orgânica e, para esta 

comunicação, não interessa a discussão acerca da existência ou delimitações 

do termo “pós-moderno” utilizado pelo autor. 

 

Definições e trajetórias do Mockumentary 

 O termo mockumentary vem da junção das palavras inglesas “mock” e 

“documentary” e busca definir os pseudodocumentários ou falsos 

documentários, obras que se apropriam da técnica documental para contar uma 

ficção. Leandro Borges (2014, p. 43) cria uma definição, para nós, completa ao 

dizer que:  

Trata-se daquele produto audiovisual que tem toda a “cara” de 
documentário (forma, linguagem, formato etc.), mas na verdade é uma 
ficção, ou uma broma, ou um trote, ou uma paródia do documentário. 
Em geral, o objetivo do falso documentário é refletir sobre o próprio 
documentário, através de uma apropriação dos códigos, modelos e 
discursos desse formato audiovisual, seja para questionar sua 
pretensa objetividade e a veracidade que este supõe encerrar, seja 
para demonstrar ao espectador a facilidade com que se pode 
manipular a informação no audiovisual, seja ainda para propor uma 
utilização subversiva do documentário, como formato para a criação de 
um imaginativo trabalho de ficção. 
 

 Embora alguns estudiosos entendam que o termo é recente, ganhando 

forma e repercussão nos últimos 20 anos (BANDERA et. al., 2018, p. 16), as 

bases e ideias nas quais o (sub)gênero se fundamenta estão sendo cunhadas 

há várias décadas, com obras em diferentes momentos que foram agregando 

estéticas até a chegada ao mockumentary mais familiar aos dias atuais.  

 Uma das primeiras idealizações de grande impacto que “brincou” com as 

linhas entre realidade e ficção foi a adaptação para o rádio do romance A Guerra 

dos Mundos feita por Orson Welles em 1938. Um programa da rádio CBS 

simulou uma invasão extraterreste, vestindo as causas de uma programação 

urgente jornalística, causando pânico em diversas cidades. Era o princípio das 

bases do mockumentary. 
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 Em 1969, já com as bases do cinema moderno lançadas, Woody Allen 

começa a explorar a flexibilização dos moldes documentais, com seu Um 

Assaltante Bem Trapalhão, como explana João Gama (2018. p. 68):  

 

“Voltando a Woody Allen, uma das suas obras cinematográficas 
denominada por Take the Money and Run (1969) assume um papel 
importante não só, como foi referido anteriormente, enquanto 
precursora do subgénero em estudo, mas pelas suas qualidades e 
particularidades enquanto mockumentary que se apropria dos 
elementos cómicos discutidos neste capítulo. Próximo do modo de 
realização expositivo, o filme é marcado pela presença de um narrador 
sob a forma de uma voz off caracteristicamente irónica, que 
acompanha a história de vida um criminoso conhecido pelos seus 
fracassos.” 
 

 Em 1973, ainda segundo Gama, Mitchell Block produz o curta No Lies, 

que também entra para o rol das obras que “desempenharam um papel 

fundamental no desenvolvimento e solidificação desta mesma vertente 

humorística do mockumentary [...] e permitiram, assim, o estabelecimento das 

suas próprias convenções deste subgénero”. 

 Na década de oitenta, Woody Allen dirige Zelig (1983) e Rob Reiner lança 

seu, hoje cult movie, This is Spinal Tap (1984). No primeiro foram usadas 

imagens de arquivo e entrevistas com pessoas reais, tudo para simular um 

documentário tradicional. Já em This is Spinal Tap, o diretor retrata a trajetória 

de uma fictícia banda de rock, mostrando em câmera única os bastidores, as 

viagens e as brigas dos integrantes e criando uma base técnica e um apelo à 

paródia que já encurtava distância dos pseudodocumentários atuais. 

 Já na era da internet, alguns filmes começam a explorar mais a ideia, 

deixando mais concretas as bases dos mockumentaries como conhecemos. 

Como exemplos temos A Bruxa de Blair (1999), de Daniel Myrick e Eduardo 

Sanchez, que abusa das potencialidades das câmeras portáteis e que abriu 

portas para a exploração dos documentários falsos no gênero terror.  

 Passando ao século XXI, o gênero se alastrou, sendo utilizado por 

diversos diretores em diferentes mídias, ganhando destaque mundial com o 

sucesso de séries humorísticas como The Office (2005-2013), Modern Family 

(2009-2020) e Parks and Recreation (2009-2015).  
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 Como visto, o (sub)gênero passou por grandes evoluções no decorrer das 

décadas, sendo que esteve sempre intimamente ligado ao desenvolvimento 

tecnológico, evidenciando o sintetizado por Gama (2018, p. 41), que resume que 

os “meios de difusão de informação como a televisão, o cinema e os próprios 

dispositivos digitais atuais continuam a contribuir para o seu crescimento e 

expansão”. 

 

 

Estudo de caso: The Office e as características herdadas do cinema 

moderno 

 Compreendidos os aspectos e as conjunturas do cinema moderno e do 

mockumentary, passamos ao estudo comparativo entre ambos. Como já 

explanado, as variações e objetivos dos pseudodocumentários são diversos, 

mas para o presente artigo a série americana The Office foi escolhida como 

representante do (sub)gênero, por entendermos que ela abriga em si qualidades 

básicas, representantes do tipo, como se verá a seguir.  

 The Office tem sua estreia em 2005, na emissora NBC, com uma 

premissa simples: uma equipe de gravação acompanha o dia a dia de uma 

pequena distribuidora de papel situada na Pensilvânia. Simulando o visual de um 

documentário, entrevistas são feitas e uma câmera única acompanha os 

funcionários. São pessoas comuns em um escritório comum em uma cidade 

comum norte-americana. Ocorre que o seriado insere uma alta dose de ironia à 

receita, conseguindo entregar várias críticas ao homem médio americano 

através do uso de elementos que dialogam diretamente com as características 

herdadas do cinema moderno. 

 A primeira similaridade que pretendemos abordar é o destaque dado aos 

equipamentos de gravação na narrativa. Cabe aqui um destaque sobre a 

importância da televisão para o posterior desenvolvimento dos cinemas novos.  

Nos Estados Unidos, a transmissão ao vivo da Guerra do Vietnã pelos 

telejornais alimentou os ideais da contracultura, que teriam repercussão mundial. 

Além da transmissão jornalística, a chegada dos programas de TV também 

gerou o desenvolvimento e a propagação de novas câmeras e filmadoras, agora 
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menores e mais fáceis de transportar, o que facilitou as ideias documentais dos 

cinemanovistas que priorizavam a gravação nas ruas.  

O cinema novo brasileiro, em sua primeira fase, muitas vezes colocou em 

tela pequenas e isoladas comunidades, a exemplo do documentário Aruanda 

(1960), de Linduarte Noronha, no qual a enxuta equipe de gravação viajou para 

o interior da Paraíba, levando todo o equipamento para gravar a pequena 

comunidade de quilombolas7. 

  Os mockumentaries, por sua vez, possuem como fundamento a 

hibridização da linguagem, como se destacou no tópico anterior, e só são 

possíveis com a evolução do aparato fílmico. The Office surge com uma proposta 

de filmagens ágeis justamente após a popularização das câmeras digitais 

ocorrida na década de 19908. É uma obra que se baseia na ideia de que a 

população estava recentemente familiarizada com vídeos caseiros e com a 

proliferação de vídeos amadores na programação televisiva de forma geral.  

Percebe-se, portanto, que os dois períodos históricos apresentam obras que 

repercutem o momento tecnológico de suas épocas, sendo ambos regidos pela 

facilitação do manuseio do aparato fílmico, e que “assim como a tecnologia digital 

beneficiou o cinema documentário, web e câmeras superportáteis também 

ajudam a produzir mockumentaries” (SUPPIA, 2013). 

 Mas todo esse desenvolvimento do aparato não ficou restrito apenas aos 

bastidores de produção, já que em ambos os períodos houve um apego a um 

enquadramento mais abrangente, que revelasse ao espectador o próprio 

mecanismo. No cinema novo japonês (conhecido também como nuberu bagu), 

Toshio Matsumoto dirige O Funeral das Rosas, filme de 1969 que brinca com a 

própria equipe de gravação de um filme, dentro da narrativa. Com uma 

montagem por correspondências, ele coloca em tela planos exóticos entre si e 

toda a aparelhagem fílmica, a ponto de causar espanto e confusão no público.  

 

 

 
7 Resenha fílmica disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt0053609/>. Acesso em: 02 dez. 

2020. 
8 Disponível em: <https://blog.emania.com.br/conheca-a-historia-da-camera-fotografica-digital/>. 

Acesso em: 27 nov. 2020. 
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 The Office, por sua vez, embora claramente tenha o intuito de se fazer 

parecer um documentário mais robusto e com mais equipamentos, também em 

vários momentos evidencia o maquinismo, tendo cenas inclusive em que a 

filmadora foi transportada e o cinegrafista corre atrás de atores, simbolizando 

bem o que explana João Gama (2018, p. 48):    

 
“Na prática, [...] a presença da equipe de filmagem e dos seus próprios 
equipamentos como parte participante da narrativa, influenciando 
inclusivamente a própria realidade registada, leva a que este 
subgénero demonstre a sua capacidade e possibilidade em ultrapassar 
as barreiras delimitadoras do realismo documental, mostrando 
competências ainda mais autorreflexivas e autorreferenciais do que os 
[...] documentários reflexivo e performativo”. 
 

 Este princípio da opacidade, fortemente presente no cinema moderno e 

que traduz a demonstração do aparato, fica evidente no episódio 12 da nona 

temporada da série, em que o operador de microfone (boom) do 

pseudodocumentário chega a interferir na própria narrativa do episódio:  

  

Figura 1 – Personagem Brian Wittle, operador de boom, é enquadrado e 
interfere na narrativa. 

Fonte: The Office, temporada 9, episódio 18 

 A segunda similaridade evidente que pretendemos destacar é o encanto 

pelo comum. O cinema moderno priorizou pessoas normais em vidas normais, 

os problemas e as vitórias dos ordinários. Se o modernismo tinha como base a 

quebra com odisseias heroicas que marcaram o cinema clássico, The Office 

também representa o “cansaço” de sua época e a tentativa de superar as sitcons 

da década de 90, que também não representavam mais a população.  

 Enquanto o cinema moderno buscava colocar em tela pessoas comuns 

muitas vezes marginalizadas pelo capitalismo, a série prospera em um momento 

em que a popularização da internet e das redes alimenta o auto questionamento. 

Vídeos rápidos (o Youtube é citado várias vezes no decorrer das temporadas) 
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passaram a divulgar com muito mais rapidez o estilo de vida moderno, 

destacando ao mesmo tempo o aumento da qualidade de vida e o tédio 

cotidiano.  

 Nesse sentido, a obra coloca como protagonistas personagens que 

representam essa dualidade, também já exposta pelo cinema moderno, marcada 

pelo crescimento econômico e tecnológico e as imperfeições sociais. É o que 

vemos nas imagens abaixo, que demonstram personagens multilaterais e 

imperfeitos: 

 

Figura 2 – O personagem Kevin derruba o molho que trouxe ao escritório. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Temporada 5, episódio 26. 

 

Figura 3 – Os personagens Jim e Dwight pregam peças um com o outro, 
entediados do cotidiano do escritório. 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Temporada 3, episódio 20. 

 

Figura 4 – O personagem Toby como caracterização do homem médio, tedioso 
e inconveniente. 

   

Fonte: Temporada 4, episódio 15. 
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 Reafirmando este apego a personas ordinárias e ao cotidiano, a série faz 

uso de um terceiro elemento, também muito utilizado pelos modernistas – a 

paródia. Com isso, a obra consegue ir além da retratação da realidade, inserindo 

na obra uma visão mais explícita e crítica do autor. 

 A paródia como instrumento de ataque ou crítica foi bastante usada pelo 

cinema moderno, a exemplo dos cinemanovistas Joaquim Pedro de Andrade e 

Cacá Diegues – diretores de Macunaíma (1969) e Bye Bye Brasil (1979), 

respectivamente – que criavam humor ao satirizar situações de personagens 

representantes de um dado contexto ou classe socioeconômica.  

 A mesma intenção está presente em The Office, que coloca em tela 

personagens que representam o homem médio americano, ampliando seus 

atributos de forma caricata a fim de alcançar o humor, e, com o humor, despertar 

o senso crítico do espectador.  

 Nesse sentido, cabe novamente as lições de Gama (2018, p. 35), que 

entende que:  

O conceito de paródia, ainda que o mesmo encontre as suas raízes 
muito antes destes contributos e discussões pós-modernistas [...] 
passa por edificar um comentário crítico aliado à utilização de 
estratégias constituintes das mais diversas formas criativas, partindo 
por vezes de um propósito expressamente cómico. Na prática assume 
um fator disruptivo do discurso tido como sério e através de recursos 
estilísticos como a ironia, a hipérbole ou o pastiche propõe-se a 
estabelecer novos significados. 
 

 Nesse sentido, o protagonista Michael Scott não estampa apenas o 

trabalhador da classe média americana. Ele espelha em seu personagem o 

homem branco entediado, cheio de preconceitos e desejos infantis, como o de 

pregar peças em seus funcionários e fazer brincadeiras bobas, como se vê nas 

imagens abaixo: 

 
Figura 5 – Frames do Personagem Michael segurando uma caneca com os 
dizeres “melhor chefe do mundo”, de óculos escuro em sua mesa, cheia de 

brinquedos e de óculos escuro dirigindo um conversível. 

 

 

 

 

 

Fonte: The Office, episódio Piloto e temporada 5, episódio 21. 
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 Embora o personagem tenha sido bem desenvolvido e conquistado, 

justamente, o amor do público, é inegável o propósito dos roteiristas de 

satirizarem o grupo social que Michael representa. Essa sátira vem com o 

objetivo crítico, assim como no cinema novo brasileiro, e encontra teorizações 

na fala de Gama (2018, p. 58):  

 
Assim, o humor assume de facto uma capacidade em estimular o 
pensamento crítico de uma forma particular e distinta de um contexto 
entendido como convencional. Ou seja, enquanto que certos 
elementos textuais como a incongruência ou a ambiguidade 
expressam irregularidades no discurso tido como sério, num contexto 
humorístico estas tornam-se essenciais ao propósito definido pelo 
autor, permitindo-lhe criticar determinados assuntos sob diferentes 
perspectivas. 
 

 Por fim, além de ironizar os padrões sociais através da construção dos 

personagens, o mockumentary permite ainda uma segunda camada de 

satirização: a da divisão entre ficção e realidade. Justamente por ser fruto de 

uma linguagem híbrida e de um contexto em que a vida de todos começa a ser 

exposta por vídeos rápidos, a série consegue também questionar o próprio papel 

da linguagem audiovisual – o que também foi amplamente explorado no cinema 

moderno. Marcelo Grava (2031, p. 13) destaca bem essa questão ao afirmar 

que: 

Embora a caracterização do ambiente corporativo se aproxime da 

paródia, observa-se que os comportamentos dos personagens são 

bastante influenciados pela presença das câmeras e dos 

documentaristas fictícios, e que os depoimentos contradizem, muitas 

vezes, ações observadas às escondidas, sem que o personagem saiba 

que está sendo filmado. Nesse complexo jogo entre ficção e realidade 

e natural e artificial, o mockumentary opera não só como um 

comentarista de hábitos e vícios contemporâneos - como o faz toda a 

comédia em si - mas como um sátiro da divisão entre a verdade e a 

ficção. 

 

  Fica claro, portanto, que o mockumentary carrega em si diversas 

variáveis herdadas do cinema moderno, que lançou moldes mais flexíveis e 

abertos a experimentações, o que possibilitou que novos (sub)gêneros 

começassem a se desenvolver.   
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Considerações finais 

Os diversos cinemas novos que atingiram seus ápices nas décadas de 60 

e 70 possuíram diferentes características e até variações em certas partes do 

mundo. Mas mesmo com pluralidades e buscas variadas, um objetivo em comum 

era almejado: uma maior liberdade para criar. Os modernistas buscavam, acima 

de tudo e mesmo sem uma unidade plena, a ampliação da experimentação e o 

rompimento das amarras que enquadravam e limitavam os cineastas à uma 

narrativa distante da realidade da época. 

Nesse sentido, a existência e a evolução dos mockumentaries demonstra 

que essa luta não foi em vão e que os princípios de subversão e crítica social 

continuam presentes, nas mais diversas obras, ainda que em moldes 

diversificados. Sobre essa ótica, The Office surge como uma obra “guarda-

chuva”, capaz de abarcar críticas sociais de forma leve, mas poderosa; 

mantendo-se atual e subvertendo conteúdo, forma e interação com o 

espectador. 
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Usos do passado: o filme “Noé” e as apropriações do mito 

bíblico da arca 

 

Nathany Andrea Wagenheimer Belmaia1 

 
Introdução 

 O cinema passou por muitas mudanças desde a primeira exibição dos 

irmãos Lumière. O cinema ganhou cores, áudio e efeitos especiais que 

passaram a atrair cada vez mais públicos diferentes para os cinemas. 

 A partir da década de 1920 até a década de 1940, o classicismo 

hollywoodiano ascendeu com filmes sobre cotidiano normativo. Contudo, no 

contexto do pós-guerra da década de 1950, a disseminação da TV foi um 

desafio para o cinema, devido aos custos. Assim, no final da década de 1960, 

surgiu a Nova Hollywood com influências da Nouvelle Vague francesa, com 

jovens indecisos, por exemplo (LIMA, 2016, p. 1). Os produtos 

cinematográficos da Nova Hollywood tinham interesse em atingir o público, os 

quais, sobretudo na adolescência, se viam em momentos de conflito e 

indecisão. 

Portanto, a montagem é um processo em que as texturas 
manipuladas, não só do ponto de vista técnico, mas, também, como 
meio que conduz o espectador a penetrar inadvertidamente nos 
recintos mais escondidos do imaginário: as ilusões se tornam 
perceptíveis, e, o que é mais importante ainda, visíveis (LEONE apud 
LIMA, 2016, p. 3). 
 

 No período da Hollywood Clássica, as técnicas cinematográficas eram 

relacionadas à verossimilhança e de fácil compreensão. Com a difusão da TV, 

a Nova Hollywood até 1975 trouxe uma maior pluralidade de produções, com 

musicais e épicos, como Star Wars, de George Lucas, que traziam mais 

técnicas audiovisuais, efeitos especiais visuais e sonoros e protagonistas 

contraculturais, marginais e ligados a narrativas fantasiosas, não estritamente 

ligadas à realidade (LIMA, 2016, p. 3-4). Na esteira desse desenvolvimento, 

foram feitos vários filmes que se apropriavam de narrativas mitológicas 

clássicas, atualizando-as em uma linguagem que tivesse apelo ao grande 

 
1 Estudante de doutorado, bolsista Capes, orientador Renan Frighetto.  
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público, pela visualidade e atualização do mito, por meio de personagens e 

novas roupagens para a história original. Esse recurso já era utilizado 

anteriormente no cinema, como se pode ver nos filmes Malpertius, de 1943, 

Ulisses, de 1954, Jasão e os Argonautas, de 1963, Édipo Rei, de 1967, Medéia 

de 1969, chegando até Xanadu, de 1980, A Odisséia, de 1997, a atualização 

de Jasão e os Argonautas (A vingança do Gladiador), de 2000, Tróia, em 2004, 

“300” de 2006, Percy Jackson e o Ladrão de raios, de 2010, Hércules, de 2014. 

No mesmo ano de 2014, é lançado o filme “Noé”, dirigido por Darren Aronofsky. 

Esse filme se baseia na narrativa bíblica em Gênesis da Arca de Noé 

atualizada, repensando várias questões, tentando alinhá-la a uma visão 

contemporânea dos eventos narrados. Assim, essa breve análise se justifica 

pela reflexão de como os mitos são apropriados pela narrativa cinematográfica. 

 O objetivo deste trabalho é analisar o filme Noé (do inglês original Noah), 

um filme norte-americano do ano de 2014, dirigido por Darren Aronofsky, com 

roteiro deste último e Ari Handel, tecendo reflexões acerca dos usos do 

passado do mito da Arca de Noé. Pensando na recepção fílmica, o longa-

metragem faz uma série de inserções de elementos e personagens que visam 

dinamizar o filme e torná-lo mais vendável no âmbito mercadológico. Assim, 

principalmente, as diferenças no que diz respeito ao mito original (entendido 

conforme os conceitos de Mircea Eliade, tratado abaixo) é o que se faz objeto 

da pesquisa. Ressalta-se que este trabalho trata de um recorte correspondente 

apenas à narrativa fílmica no que se refere mais especificamente ao roteiro, 

não se atendo a elementos estéticos, como iluminação, enquadramentos, 

trilhas e outros. 

 

Os usos e apropriações do mito da arca no filme “Noé” 

A narrativa da arca de Noé se encontra no livro bíblico de Gênesis. 

Grande parte dos estudiosos da Bíblia concebem que os cinco primeiros livros 

(que se tornaram parte do Antigo Testamento cristão, posteriormente), 

chegaram na forma como se conhece hoje no período pós-exílio (que ocorreu 

após 520 a.C.), momento no qual tradições mais antigas (orais e escritas), e 

realidades políticas daquela época foram consideradas (FINKELSTEIN, 2001, 

p. 69). 
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 Segundo Silva e outros autores da mesma obra (2020, p. 44), para 

compreender essas apropriações, são usados frequentemente dois termos: 

recepção e usos do passado. A recepção se refere como ocorre a recepção de 

informações (som, imagem). “Há, pois, uma ênfase na emissão, e isso explica 

toda a atenção com a recuperação ou reconstrução dos textos e monumentos 

originais” (SILVA, 2020, p. 44). No geral, a recepção se dirige para a distância 

entre “a gênese e a recriação posterior”. Ainda, segundo o mesmo artigo, os 

usos do passado se conectam diretamente com contextos posteriores. Logo, 

cada período utiliza o passado em seu próprio contexto para atender aos seus 

próprios interesses. Assim, “entendemos os usos do passado como uma forma 

de recepção entre outras possíveis, na qual a mobilização/reutilização do 

passado assume um caráter pragmático e instrumental […]” (SILVA, 2020, p. 

45), sendo um processo mediado social e culturalmente. Desse modo, o foco 

incide sobre o que é acrescido ou suprimido ao passado visando atender a 

uma finalidade específica. Os usos do passado, assim, atuam para criação e 

consumo de uma narrativa que, produzida no presente, visa estabelecer lastros 

de legitimidade com um passado, seja ele mítico ou factual. Assim, há um 

retorno às temáticas da narrativa bíblica, mas, também existe uma atenção no 

que diz respeito à produção atual e as adaptações necessárias para ampliar o 

consumo do filme, em vista das questões discutidas atualmente e de uma 

estética que seja atraente a um grande público. Isso consiste em um uso do 

passado, pois o filme dialoga fortemente com o presente, fazendo usos e 

apropriações do mito bíblico para o contexto no qual ele foi lançado.  

 Por isso, a questão da recepção se faz importante. Segundo Silva (2020, 

p. 46), a recepção pode não aceitar significados absolutos fundamentados em 

fontes originais “como se pudéssemos ler um autor antigo ou admirarmos uma 

obra de arte antiga retirando de nossas percepções tudo aquilo que nos 

constitui, em uma prática de consumo e adoção passiva daquilo que nos é 

dado, pronto, de antemão” (SILVA, 2020, p. 46). A arte também é vivida 

contemporaneamente, ainda que retorne ao passado. Quanto maior a 

consciência de um fato ser passado, mais significativo se torna o diálogo, pois 

este só pode ocorrer no presente, reiterando o aspecto dialógico da recepção, 

ou seja, há um papel ativo dos receptores. Ainda, de acordo com Silva (2020, 

p. 47), as interpretações da história estão sujeitas às contingências de seu 
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contexto, em um real “fusão de horizontes” em constante mudança entre texto 

e intérprete, um tipo de experiência de interpretação do passado em 

movimento dialético e ontológico, que informa o passado e seu contexto ao 

mesmo tempo. 

 As produções cinematográficas são produzidas visando àquilo que se 

crê vendável e o que o público consumirá. Por isso, são feitas releituras, 

inserção de personagens e efeitos especiais, que tornam o conteúdo mais 

atrativo ao público. Nesse contexto se insere o filme Noé, que foi proibido em 

países muçulmanos, como Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Indonésia, de 

maioria muçulmana, devido às licenças fantasiosas implementadas no filme. 

 Conforme mencionado anteriormente, Noé constrói uma arca e salva de 

um dilúvio sua família e as espécies de animais viventes na terra. O elenco 

conta com Russel Crowe como Noé, com os demais personagens principais, 

que foram protagonizados por Jennifer Connely, Emma Watson, Ray Winstone, 

Logan Lerman, Douglas Booth e Anthony Hopkins.  

 Esse filme trata de uma narrativa mitológica de um (re)começo do 

mundo após o dilúvio. A utilização do termo “mito”, empregada para a narrativa 

bíblica que foi apropriada por esse filme, se pauta nas noções trazidas por 

Mircea Eliade. Segundo esse autor, no Ocidente se passou a conceber mito 

por uma perspectiva que contrasta com a do século XIX. 

 
Ao invés de tratar, como seus predecessores, o mito na acepção 
usual do termo, i. e., como "fábula", "invenção", "ficção", eles o 
aceitaram tal qual era compreendido pelas sociedades arcaicas, onde 
o mito designa, ao contrário, uma "história verdadeira" e, ademais, 
extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e 
significativo. Mas esse novo valor semântico conferido ao vocábulo 
"mito" torna o seu emprego na linguagem um tanto equívoco. De fato, 
a palavra é hoje empregada tanto no sentido de "ficção" ou "ilusão", 
como no sentido — familiar sobretudo aos etnólogos, sociólogos e 
historiadores de religiões — de "tradição sagrada, revelação 
primordial, modelo exemplar". Insistiremos mais adiante [...] na 
história dos diferentes significados de que se revestiu o termo "mito" 
no mundo antigo e cristão. Todos sabem que, desde os tempos de 
Xenófanes (cerca de 565-470) — que foi o primeiro a criticar e rejeitar 
as expressões "mitológicas" da divindade utilizadas por Homero e 
Hesíodo — os gregos foram despojando progressivamente o mythos 
de todo valor religioso e metafísico. Em contraposição ao logos; 
assim como, posteriormente, a história, o mythos acabou por denotar 
tudo "o que não pode existir realmente". O judeu-cristianismo, por sua 
vez, relegou para o campo da "falsidade" ou "ilusão" tudo o que não 
fosse justificado ou validado por um dos dois Testamentos (ELIADE, 
2004, p. 2). 
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 Para compreender o mito, deve-se atentar, em primeiro lugar, ao locus 

onde ele estava sendo utilizado, analisar se este fornecia modelos para a 

conduta humana, e se, em decorrência disso, ele passava a conferir, 

significação e valor intrínseco à existência daqueles que o utilizavam. Logo, 

para Mircea Eliade, o mito é uma realidade cultural complexa, que pode ser 

abordada por meio de várias perspectivas complementares, variáveis e 

múltiplas  (ELIADE, 2004, p. 2). Dessa forma, Eliade esboça seu entendimento 

sobre mito da seguinte forma:  

 
[...] o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 
ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". Em 
outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes 
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade 
total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 
vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, 
portanto, a narrativa de uma "criação": ele relata de que modo algo foi 
produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente 
ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos 
mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo 
pelo que fizeram no tempo prestigioso dos "primórdios". Os mitos 
revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade 
(ou simplesmente a "sobrenaturalidade") de suas obras. 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. E mais: é em razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais 
que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. 
Teremos ocasião de ampliar e completar essas poucas indicações 
preliminares, mas é importante frisar, desde já, um fato que nos 
parece essencial: o mito é considerado uma história sagrada e, 
portanto, uma "história verdadeira", porque sempre se refere a 
realidades (ELIADE, 2004, p. 2-3). 
 

 Assim, para Eliade, o mito cosmogônico é considerado “verdadeiro” 

porque a sua própria existência (ou continuidade) consegue provar que ele 

existe ou persiste. Por conseguinte, Mircea Eliade concebe o mito não como 

uma “fábula”, “invenção” ou “ficção”, mas, se trata de uma história considerada 

verdadeira em âmbito sagrado e relata um acontecimento que teria ocorrido no 

tempo primordial. Ainda, segundo Eliade (apud ANDRADE, 2013, p. 26), o mito 

narra como uma realidade passou a existir (um cosmo, uma realidade, um 

fragmento de ilha, uma espécie vegetal ou até mesmo um tipo de 

comportamento humano) com a intervenção de “entes sobrenaturais”. 
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 Assim, o relato bíblico de Noé, considerado verdadeiro em âmbito 

sagrado, narra o reinício do mundo após o dilúvio, com a intervenção 

sobrenatural de Deus, que destrói o mundo enviando chuva por vários dias, 

causando o dilúvio, que extingue todos os seres viventes na terra, exceto a 

família de Noé e os animais salvos na arca, que posteriormente formariam o 

“novo mundo”. Dessa forma, como propõe Andrade (2013, p. 27), o mito 

apropriado pela narrativa fílmica trata de como um tipo de realidade passa a 

existir e explica um status quo. Ainda, conforme Andrade (2013), esses mitos 

completam o mito cosmogônico. Partindo da perspectiva cristã, Deus criou o 

mundo, as criaturas e os seres humanos. Com Noé, o mundo é destruído por 

Deus, enviando o dilúvio, para ser recriado. Portanto, o mito não tem aqui 

conotação de uma oposição ao falso, mentira, fábula, independentemente da 

atestação se, de fato, o que está relatado ocorreu.  

 Contudo, apesar de se apropriar do núcleo da mitologia de Noé, o filme 

o extrapola, inserindo vários elementos e personagens que não estão na 

narrativa bíblica original de Noé. Primeiramente, será exposto brevemente 

como a Bíblia apresenta a história de Noé e, posteriormente, será explanado 

como o filme se apropria desses elementos e insere outros diferentes. 

  Gênesis, do capítulo 6 ao 9, relata que Deus se arrependeu de ter feito 

o homem, porque a terra estava corrompida, exceto Noé (GÊNESIS, 6:4). Deus 

então decidiu destruir tudo que era vivo com um dilúvio, mas estabeleceu uma 

aliança com Noé, e pediu para que ele construísse uma grandiosa arca 

betumada, na qual seriam conservados vivos um macho e uma fêmea de cada 

espécie animal, do réptil até as aves, assim como Noé e sua esposa, os filhos 

Sem, Cam e Jafé e as mulheres de seus filhos (GÊNESIS 6: 5-19). Após 

entrarem na arca, o grande dilúvio aniquilou todos (GÊNESIS, 7: 20-23). 

Depois de quarenta dias de chuva, Noé soltou uma pomba, mas essa voltou 

para a arca sem ter encontrado outro lugar de pouso. Quando enviou a pomba 

e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, notou que já havia solo 

(GÊNESIS 8: 8-11). Deus ordenou então que Noé, sua família e os animais 

saíssem da arca e se multiplicassem sobre a Terra (GÊNESIS 8: 15-20) e 

deixou como sinal de sua aliança um arco-íris, prometendo não destruir mais a 

carne com água (GÊNESIS, 9: 12-15). Segundo Andrade (2013), a morte é 

uma das poucas certezas do homem. O problema para os seres humanos, 
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assim, não é a morte em si, mas o conhecimento da morte, por isso, homens e 

mulheres precisam, conscientemente, lutar para sair de situações de perigo, 

enquanto outras espécies o fazem apenas por reflexo ou instinto de defesa.  

 O filme, por sua vez, inicia com uma série de acréscimos que não fazem 

parte da narrativa bíblica sumarizada acima, que serão tratadas a seguir. Noé 

resolve ir encontrar o seu avô Matusalém, após ver uma flor desabrochar 

instantemente em um solo seco e ter vários sonhos com uma grande 

inundação. No relato bíblico, as informações são precisas, Deus avisa Noé. 

Enquanto no filme há um tom de incerteza, revelação onírica, no relato bíblico, 

a revelação se dá de forma objetiva e por um diálogo. A imagem abaixo ilustra 

o sonho de Noé recebendo uma premonição do dilúvio por meio de um sonho: 

 

Figura 1 – Sonho de Noé 

 
Fonte: retirado do Filme Noé (NOÉ. Direção de Darren Aronofsky. Netflix, 2014, 2h17m), aos 

11 minutos e 30 segundos. 

 

 Além disso, no filme, eles encontram uma órfã ferida, Ila, a qual carrega 

com eles. Essa personagem é fictícia em relação ao mito bíblico. Fugindo de 

bandos violentos, Noé e a família se encontraram com os guardiões, criaturas 

gigantes feitas de pedra e com olhos de fogo, conforme figura abaixo. O 



 
 
 

214 
 

aspecto desses seres lembra outros monstros de filmes de fantasia com apelo 

ao público juvenil.  

Figura 2 – Seres de Pedra 

 
Fonte: retirado do Filme Noé (NOÉ. Direção de Darren Aronofsky. Netflix, 2014, 2h17m), aos 

18 minutos e 19 segundos. 
 

 O filme explica que essas criaturas eram anteriormente anjos, que foram 

expulsos do céu e condenados a ficar na terra por tentar ajudar Adão. 

Matusalém, por sua vez, é mencionado no livro de Gênesis 5:21-27, como 

parte da genealogia que liga Adão a Noé. Portanto, o parentesco no filme 

concorda com outra parte da Bíblia, mas, ele não faz parte da narrativa da 

Arca. 

 No filme, as criaturas de pedra aceitam ajudar Noé a construir a arca, 

após verem uma floresta mágica e instantaneamente ao redor de si, um solo 

seco. Esse recurso imaginativo, mais uma vez, retoma os filmes de fantasia, 

que trazem elementos mágicos e sobrenaturais, mas não constam na mitologia 

original. Na produção cinematográfica, o crescimento da floresta é visto com 

um “sinal” de Deus. 
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 No âmbito da narrativa do longa-metragem, os gigantes de pedra 

auxiliaram Noé a defender a arca da multidão que queria entrar quando 

começou a chover e foi destruída em batalha. Um de seus filhos se revoltou por 

ser condenado a ficar sem esposa, já que apenas Ila entrou na arca. Noé diz à 

sua família que o mundo recomeçará sem o homem, que terminará com sua 

família. No núcleo bíblico, isso não é aventado. Noé claramente reiniciaria o 

povoamento da terra.  

 No filme, Noé conta para a sua família como Deus criou o mundo. As 

imagens que são exibidas na tela mostram a formação de astros em uma 

perspectiva física, como se tivesse existido um grande “Big Bang”, após, a 

formação do universo, da terra, depois do solo e das águas. A seguir, 

começam a aparecer cenas em modo acelerado de peixes, que 

progressivamente vão se tornando répteis, estes começam a sair da água, se 

transformando em criaturas que conseguem andar pela terra, evoluindo para o 

macaco. Essa narrativa, que é apenas visual (sem falas do personagem), 

remete às teorias evolucionistas de Darwin. Ou seja, nesse ponto da narrativa, 

o filme mostra mais o modo como atualmente é pensado o surgimento das 

espécies, do que ao mito original judaico-cristão, remetendo à criação do 

mundo conforme Gênesis.  

 A seguir, Noé narra que surgiu o homem e a mulher no sexto dia. No 

filme, os seres humanos são representados com formas humanas iluminadas, 

como se fossem seres de luz. Noé afirma que Deus deu a escolha ao homem e 

à mulher, o livre-arbítrio. A seguir, mostra uma cobra induzindo Adão e Eva a 

comer do fruto da árvore proibida e pecar, e que, após serem expulsos do 

paraíso, a humanidade se corrompeu. Isso incorpora, em grande parte, a 

mitologia de Gênesis sobre o início do mundo. No filme, em função de os seres 

humanos serem impuros, Noé afirma que ele e sua família seriam os últimos 

seres humanos viventes, e restariam apenas os animais, em uma clara 

inserção de elementos que não pertencem à mitologia na Bíblia, na qual Deus 

mandou que a família de Noé se multiplicasse. A insistência de que o homem 

acabaria com a família deles serve de suporte para dar mais ação na narrativa 

fílmica e justificar por que um dos filhos de Noé permitiu a entrada na Arca de 

um estranho (pois esse filho estava revoltado que nunca teria esposa, diferente 

da mitologia bíblica, na qual afirma que os filhos de Noé embarcaram com as 
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suas esposas), e esse estranho posteriormente é morto ao tentar assassinar 

Noé. Esse personagem fictício traz um momento de ação e tensão ao filme. 

 No longa-metragem, no último encontro com Matusalém, ele deu uma 

semente mágica para Ila, que a tornou fértil. Ela engravidou de Cam, um dos 

filhos de Noé. Quando este último fica ciente do fato, é tomado de uma forte ira 

e afirma que vai matar a criança, caso seja uma menina e pudesse ser mãe, 

pois, na interpretação dele, Deus ordenou que ele conduzisse a extinção do ser 

humano. Isso desencadeou uma série de ações, como a revolta de Cam, 

tentativa de fuga e discussões com a esposa. Tudo que diz respeito à Ila não 

pertence à narrativa bíblica.  

 Tal como Gênesis diz, após dias navegando, eles soltam pombas para 

verificar se encontrariam terra firme, até que a pomba voltou para o barco com 

um ramo de oliveira na boca. A cena seguinte mostra uma belíssima ilha, local 

onde atraca a arca. As filhas de Cam nascem. Foram duas meninas, as quais 

Noé, quando chegou para assassiná-las, se enternece, solta a adaga e desiste. 

Após, se isola da família, afirmando que falhara na missão que Deus lhe havia 

atribuído de conduzir a extinção. Uma conversa com Ila convence-o de que 

Deus deixou nas mãos dele a decisão se a vida humana continuaria, e ele 

decidiu escolher guiado pelo amor, pela comiseração à vida humana. 

 Quando Noé entendeu que essa era de fato a mensagem, apareceu na 

cena uma forte luz colorida no céu, que se expandia em várias ondas 

circulares, cujas cores remetem a um arco-íris.  
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Figura 3 – Sinal de conciliação com Deus 

Fonte: retirado do Filme Noé (NOÉ. Direção de Darren Aronofsky. Netflix, 2014, 2h17m), às 2 
horas, 11 minutos e 35 segundos do filme. 

 

 O arco-íris consta na narrativa bíblica de Gênesis, conforme citado 

anteriormente, que significaria que Deus não destruiria mais as criaturas com 

água, o que não é explicado, apenas mostrado. Noé abençoa as suas netas, 

afirmando que elas iniciariam ali uma nova linhagem humana. Esse ato pode 

ser considerado um rito. Os ritos desempenham um papel importante no âmbito 

sagrado, pois se trata de uma iniciação, uma mudança de regime ontológico e 

de estatuto social (ANDRADE, 2013). Partindo das premissas de Eliade (apud 

ANDRADE, 2013, p. 39), quando uma criança nasce, não é necessariamente já 

reconhecida pela família ou pela comunidade. O que confere ao recém-nascido 

o estatuto de “vivo” é o rito que o integra à comunidade. Nesse momento do 

filme, há uma aceitação das netas por Noé no seio da família. Essa benção, 

similar ao batismo da liturgia cristã, agregou as crianças no bojo da nascente 

comunidade que começava a se estruturar. Possivelmente para dinamizar o 

filme e criar mais tensões, tudo que cerca a personagem de Ila, assim como 

suas filhas, é um acréscimo criado pelo filme, o qual não existe no relato bíblico 

original. 
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 Isso pode ser estendido aos seres de pedra que auxiliaram na 

construção da arca, que podem ter sido uma opção mercadológica que traria 

um apelo mais popular ao filme, visto que seres similares já existem em outros 

filmes e séries. Assim, o diretor utiliza de outros elementos fantásticos para, no 

filme, não falar de um recomeço, conforme o sentido bíblico, mas de uma visão 

apocalíptica, do fim dos seres humanos pela corrupção, punição imposta por 

Deus. Apenas no final do filme, Noé descobre que o verdadeiro sentido do que 

Deus queria era fazer uma nova linhagem humana. Apenas esse último 

entendimento concorda com a narrativa bíblica. 

 Em suma, do que se depreende até então, o filme dialoga com as 

concepções de mito trazidas por Mircea Eliade. Entendo que o mito trata do 

“tempo fabuloso dos inícios”, seja de uma ilha, de uma pedra ou de um ser, a 

narrativa mítica de Noé (que é percebida como real no âmbito sagrado, sem 

nenhum contraste com a concepção de “falso”), trata de um começo de uma 

nova humanidade. Percebe-se assim a noção de morte, de aniquilamento e 

fim, visto que Deus extingue milhares de pessoas com o dilúvio e, por fim, o rito 

de aceitação de Noé, que faz uma benção especial para suas netas, 

significando que a partir daquele momento elas foram aceitas para essa nova 

vida. Pode-se concluir que o filme se apropria de grande parte da narrativa 

bíblica, mas a extrapola, criando novas situações e personagens inexistentes 

na narrativa original, possivelmente, para fazer uma obra de maior apelo ao 

público mais amplo.  

 

Considerações finais 

 Em suma, pode-se resumir as diferenças do filme em relação ao relato 

bíblico primeiramente, por este ter tentado imaginar o que teria ocorrido antes, 

durante e depois do dilúvio. O filme preservou alguns elementos das 

passagens bíblicas e criou outros especificamente para este. Noé não recebeu 

uma ordem de Deus, como na Bíblia, para construir a arca. No filme, ele tem 

sonhos que não compreende bem, mas que o levam a construir a arca. 
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 Os guardiões, que na narrativa eram anjos caídos, que Deus deixou na 

Terra e ajudam a construir a arca, são criaturas de pedra, frutos da imaginação 

dos roteiristas e efeito digital. Como retrata o filme, não houve uma tentativa de 

invasão à arca. Na narrativa bíblica, Noé e sua esposa embarcaram os três 

filhos do casal e suas respectivas esposas. No longa-metragem, apenas o 

primogênito, Sem, leva a mulher, uma órfã adotada pela família, interpretada 

por Emma Watson. Além disso, no filme, um dos filhos de Noé, Cam, foge dos 

pais para arranjar uma namorada para ir com ele na arca. A oposição de Noé 

acaba criando uma tensão com o filho, que deixou o invasor entrar na arca. Por 

fim, para explicar como as espécies de animais conviveram por tantos dias 

dentro da arca, afirma-se no filme que eles dormiram o tempo todo (BARBIERI 

JR, 2014). Na Bíblia, nada é mencionado sobre isso, finalizando as 

considerações sobre a apropriação2 do mito, pensando, justamente, na 

recepção, de tornar o filme atraente e vendável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  O conceito de apropriação é polissêmico, na medida em que é utilizado em várias áreas. De 

acordo com Bueno (1974, p. 301), apropriação se origina do latim appropriationem e significa 

“[...] apoderação, apoderamento, posse de alguma cousa, tornar alguma cousa sua, de sua 

propriedade.” (BUENO, 1974, p. 301). A seguir, será apontada uma relação etimológica do 

prefixo e do termo “próprio” da palavra apropriação. O prefixo a-, em latim ad- significa 

“aproximação, direção para” (FARIA, 1956, p. 28). Próprio, em latim, proprius, designa que é 

“propriedade de”, que “pertence a”, particular, especial, característico, duradouro, sólido, 

estável (FARIA, 1956, p. 781). Pode-se compreender apropriação como sinônimo dos 

conceitos de adaptação, de assimilação, de incorporação, de interiorização e de transmissão. 



 
 
 

220 
 

Referências 
 

ANDRADE, S. et. al. Mitos de origem e mitos cosmogônicos. In: ANDRADE, S. 
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