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Prefácio

na década de 1970, raymond Williams já atentava para o fato de que televisão havia 
aumentado significativamente nossa cota diária de ficção, por meio da exibição de filmes, séries, 
telenovelas ou de formas híbridas, como a que ele identificou em An american family, entre a 
dramaturgia e o documentário. ele calculava que, em sociedades como a inglaterra, a maioria dos 
espectadores assistia a narrativas audiovisuais durante cerca de três horas por dia, bem mais que a 
experiência com o teatro ou nas salas de cinema, e as implicações dessas ficções no cotidiano eram 
ainda pouco consideradas. “Quaisquer que sejam as razões sociais e culturais para isso, está claro 
que assistir à simulação dramática de uma grande variedade de experiências é agora parte essencial 
de nosso comportamento cultural moderno” (WilliAms, 2003, p. 56), afirmou. sabemos que com 
a multiplicação das telas e o surgimento de novas formas de distribuição, as narrativas audiovisuais 
tornaram-se, neste século, ainda mais ubíquas, o que gerou, inclusive, um fenômeno que, no brasil, 
deu novo sentido à palavra maratona, em referência ao ato de assistir, por exemplo, a todos os 
episódios da temporada de uma série num único dia. em inglês, cunhou-se a expressão binge-
watching, algo como assistir a ficções audiovisuais de forma compulsiva. embora os termos refiram-
se a excesso e exaustão, a ideia é mais a de celebração, em que as narrativas audiovisuais tornam-se 
objetos de conversação, constituem comunidades e proporcionam senso de pertencimento.

A centralidade do audiovisual confirma o que teorias, a partir da década de 1990, 
descreveram como a formação de uma cultura midiática e, depois, como processo de midiatização 
social, em que essas formas suplantaram, em importância interacional, aquelas da cultura do livro. 
diferentemente do pensamento moderno, que em grande parte apreendeu a emergência midiática 
como a instauração de uma nova cultura comercial de baixa qualidade, as abordagens mais recentes, 
na recusa da grande divisão, são mais propositivas. dada essa centralidade dos meios, notadamente 
a do audiovisual, busca-se expandir o próprio sentido de leitura (sAnTiAgo, 2004). A reflexão deve 
abranger, ainda, as especificidades de nosso contexto cultural, uma vez que, no Brasil, a cultura do 
livro não chegou a se estabelecer de forma socialmente ampla, pelo menos não sem a presença dos 
meios de comunicação de massa. Para silviano santiago, um das tarefas para o intérprete de nossa 
realidade seria a de “repensar o que se entende por ‘alfabetização’ numa sociedade de massa que 
não passou pela alfabetização em sua devida época [...]” (sAnTiAgo, 2004, p. 129). sabe-se que a 
formação do cidadão envolve, hoje, necessariamente, a interação com as mídias, notadamente as 
audiovisuais, mais ou menos massivas, o que nos leva a questões, como a do artigo que abre esta 
obra organizada por Felipe muanis e Christian Pelegrini, acerca de uma pedagogia possível, que 
abarque não somente a discussão acerca dos enunciados em circulação, mas, também, a gramática 
das produções. esta coletânea contribui para esse debate ao investigar temas diversos, todos eles 
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bastante afinados com questões contemporâneas do audiovisual, tais como: novas plataformas de 
produção e distribuição, poéticas, gêneros e narrativa transmidiática. 

outro ponto importante abordado aqui diz respeito às ficções audiovisuais como espaço 
privilegiado para a luta por reconhecimento, em que movimentos reivindicam representações de 
sua identidade que sejam justas, que rompam com estereótipos e outros aspectos que levam ao 
rebaixamento moral. A noção de reconhecimento, de matriz hegeliana, tornou-se importante chave 
crítica contemporânea para a análise de narrativas, uma vez que, na cultura midiática, o mundo 
representado entrelaça-se ao vivido. e isso não se deve, por exemplo, àquela ingenuidade imputada 
ao telespectador de telenovela, mas ao fato de as ficções serem recursos simbólicos de que todos 
nós fazemos uso para lidar com a complexidade do cotidiano (silversTone, 2002). 

Axel honneth (2009) desenvolveu a tese de que o déficit de reconhecimento, nos âmbitos 
jurídico e da estima coletiva, é a principal causa de conflitos sociais, cuja dinâmica pode levar a uma 
sociedade mais ética e solidária. grupos que não possuem sua forma de vida valorizada devem 
resistir em diversas frentes, e não há dúvidas de que as narrativas audiovisuais, como lugares de 
construção social de estima, são uma delas. 

em texto esclarecedor acerca do conceito de entretenimento, niklas luhmann (2005) 
aponta que uma das funções dessa categoria cultural é contribuir para a formação de identidades 
por meio da experimentação que indivíduos fazem com personagens e modos de vida, em uma 
realidade duplicada, sem o peso do mundo real. a forma do romance, segundo luhmann, plasmou 
uma sociedade moderna em que as pessoas já não eram mais definidas pela origem, e que, por 
isso, deviam buscar formar sua própria identidade. nesse processo, o entretenimento é importante 
não porque possa determinar comportamentos sociais, o que luhmann não acredita, mas porque 
“oferece tipos e experiências que permitem aos sujeitos ‘trabalhar a própria identidade’, de um 
modo diferente da relação com o jornalismo e a publicidade” (lUhmAnn, 2005, p. 109). em face 
disso, o sujeito que não se vê ali representado ou se vê, reiteradamente, por meio de estereótipos, 
experiencia uma forma de recusa que, quando interpretada como pertencente a um grupo, passa a 
referir-se a uma lesão coletiva. os documentários A negação do Brasil (2000), de Joel Zito araújo, e 
eu não sou seu negro (2017), de raoul peck, denunciam os constrangimentos que a cultura de massa 
impôs historicamente à imagem desse grupo. em comum, também, os dois filmes mostram como 
é crescer negro em uma sociedade que lhes recusa reconhecimento em sua produção audiovisual 
dominante – a telenovela, no brasil, e principalmente o cinema, nos estados unidos. 

o entretenimento possui esta ambiguidade: ainda que, por definição, não seja voltado a 
nenhum ensinamento, ele é fundamental na mediação da vida cotidiana. richard dyer (2002), um dos 
autores citados neste livro, argumenta que o fato de o entretenimento visar uma sensibilidade utópica, 
que se refere a qualidades que não podem ser alcançadas de forma plena na realidade imediata (como 
energia, abundância, intensidade emocional, transparência e senso de comunidade), não significa 
que ele não deva ser analisado da perspectiva das representações sociais. Todo entretenimento traz 
“suposições acerca do mundo e atitudes em relação a ele, ainda que isso não seja seu objetivo; e o 
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fato de entreter não o livra da responsabilidade social, não o alivia de sexismo, racismo ou qualquer 
outro ismo deletério”(dYer, 2002,p. 2). o desafio crítico é, segundo dyer, abordar essas questões a 
partir dos elementos próprios das narrativas audiovisuais, em uma análise atenta e rente aos que ele 
identifica como aspectos representacionais e não representacionais dos produtos.

As narrativas audiovisuais estão implicadas na ética do cotidiano. roger silverstone 
(2002) propõe que não existe ética sem mediação e, em nossa sociedade, a mediação se dá cada 
vez mais por meio das tecnologias de comunicação, que colocam em circulação representações 
quase sempre esquemáticas do outro. o modo como nos relacionamos é bastante informado 
por essas representações, especialmente no caso do outro distante, que nos é dado a conhecer 
principalmente por meio da mídia. segundo silverstone, ao fazermos usos dessas representações 
para nos movimentarmos na complexidade do cotidiano podemos nos tornar parceiros, cúmplices 
ou mesmo acomunados como uma simbólica sedimentada. mas as narrativas audiovisuais são 
campos de disputa, e, ainda, a mediação delas, como também reconhece silverstone, é dialética 
uma vez que se desdobra no uso constante que as pessoas fazem delas, apropriando-se individual 
e afetivamente dessas formas industriais. A crítica do audiovisual contemporâneo deve, portanto, 
ser feita nas interseções entre o tecnológico, o narrativo e o social, e as muitas competências e os 
muitos olhares deste livro são uma urgente contribuição a ela. 

Márcio Serelle
Professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação social

Pontifícia Universidade Católica de minas gerais
março de 2018.
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APreSeNTAÇÃo

o volume que se segue é uma compilação de artigos realizados por professores, pesquisadores 
e pós-graduandos do grupo de pesquisa entelaS aos quais se juntam outros pesquisadores e grupos 
de pesquisa, com os quais se desenvolvem trabalhos em diálogo e parceria. Todos aqui mantêm 
uma preocupação comum: são novas perspectivas do audiovisual contemporâneo que não têm a 
pretensão de apontar quais devem ser os caminhos principais a percorrer na pesquisa audiovisual, 
mas apenas de apontar caminhos possíveis de pesquisa. os textos aqui apresentados demonstram 
pontos de vista multifacetados e plurais, que refletem as preocupações mais variadas com os diferentes 
meios audiovisuais, suas contribuições no campo da cultura das mídias, entendimento cada vez mais 
urgente de se pensar, nesse caso, as mídias audiovisuais, sem antigos e datados postulados teóricos 
excludentes que imprimem à pesquisa um espaço canônico de valoração e, consequentemente, de 
validação do que merece ou não ser pesquisado. 

o entelas, grupo de pesquisa em televisão, imagem, teoria e recepção, iniciou seus trabalhos 
na universidade Federal Fluminense em 2013, onde dedicava-se aos estudos do meio televisivo 
especialmente em seus aspectos teóricos e especialmente imagéticos, e buscava-se construir uma 
teoria da imagem televisiva a partir de seus distintos produtos e programas. em 2017, o grupo 
migrou para a Universidade Federal de Juiz de Fora e sofreu uma reformulação em que se busca 
agora uma ampliação das discussões sobre o audiovisual. se na versão anterior do grupo a televisão 
era o espaço no qual se desdobrava a pesquisa, ela continua a manter uma centralidade na nova 
conformação do grupo, mas sem deixar de refletir sobre outras mídias audiovisuais e midiáticas 
em um momento que não se pode desconsiderar os deslizamentos de conteúdos, imagens e 
espectatorialidades nos diversos suportes que fazem parte de um ecossistema midiático, como 
teorizou Carlos alberto Scolari1. Será então não apenas na televisão, mas no cinema, na videoarte, 
nas histórias em quadrinhos, em um espaço plurimidiático, que se desdobrarão as indagações sobre 
conteúdo, texto, teoria, imagem, som, tecnologias e representações, sejam étnicas ou de gênero, 
temas primordiais para as discussões contemporâneas no campo do audiovisual. É, portanto, nesse 
âmbito da cultura das mídias, que o entelas torna-se um grupo de pesquisa em conteúdos transmídia, 
convergência de culturas e telas, alinhando-se com as preocupações contemporâneas mais amplas 
no campo audiovisual.

o livro que se tem em mãos, portanto, marca este momento de transição, reunindo 
não apenas o percurso de parte da produção do grupo até aqui, mas apontando caminhos para 
novos direcionamentos de pesquisa. é nesse diapasão que os grupos de pesquisa e pesquisadores 

1 sColAri, Carlos Alberto. ecología de la hipertelevisión. Complejidad narrativa, simulación y transmedialidad en la televisión 
contemporánea. in: sQUirrA, sebastião; FeChine, Yvana. televisão digital: desafios para a comunicação. Porto Alegre: sulina, 2009. 
p. 174-201. 
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convidados a tomar parte deste livro colaboram nesta obra apontando novas perspectivas que 
ajudam a nortear preocupações e indagações possíveis no âmbito da pesquisa em audiovisual. 

É importante destacar então as diversas universidades que contribuem nessa cartografia 
que aqui se desenha: o grupo de pesquisa interseções: cultura de massa e práticas sociais da PUC-
rio, que enfoca os deslizamentos no campo audiovisual bem como na literatura; o gelidis (grupo de 
estudos em linguagens e discursos nos meios de Comunicação), da eCA-UsP, que tem se dedicado 
ao estudo de diversos gêneros audiovisuais; por fim, o geiFeC (grupo de estudos em itinerários de 
Formação em educação e Cultura), da Fe-UsP, cujo trabalho sempre reservou atenção às ressonâncias 
do audiovisual na cultura. 

Perspectivas do audiovisual contemporâneo: urgências, conteúdos e espaços se divide em 
seis seções que buscam, de alguma maneira, apresentar enfoques temáticos que têm se destacado 
no campo mais amplo do audiovisual. é importante salientar que quando se fala aqui em audiovisual, 
não se parte de uma premissa arcaica de separação do cinema como algo diferente do audiovisual, 
este relegado às diversas manifestações do vídeo, como a televisão. Assim, a gama de artigos aqui 
trabalhados refletem a pluralidade do próprio audiovisual em seus mais distintos suportes e formas: 
cinema, televisão, games, celulares entre tantos outros possíveis, compõem o espaço plurimidiático 
de discussão ao qual o livro se propõe. 

A primeira seção do livro, Urgências do audiovisual contemporâneo, alerta para demandas 
cada vez mais imprescindíveis de serem atendidas pelo audiovisual contemporâneo para que sua 
inserção na vida cultural da sociedade possa ocorrer de forma plena e funcional. 

o debate proposto por vera lúcia Follain de Figueiredo e Felipe Muanis no capítulo Cultura 
e valor: a quebra das hierarquias na era digital coloca em perspectiva o arcabouço conceitual 
usualmente mobilizado nas análises da cultura contemporânea, indicando alguns desdobramentos 
da discussão sobre a educação audiovisual, das transições tecnológicas e da emergência da 
era digital. por outro caminho, Juliana bravo, em O Armário televisivo, chama a atenção para a 
reprodução de valores heteronormativos nas instituições televisivas, acarretando uma deficiência 
de representação homossexual nos programas da Tv que vai da invisibilidade às representações 
altamente normalizadas.

Considerando que o audiovisual é, pela sua própria natureza, um espaço onde 
convergem formas expressivas, códigos e temas que circulam pela cultura, o livro dedicou à seção 
interdiscursividades no Audiovisual reflexões pautadas pela análise de textos audiovisuais concretos 
que ressoam questões mais amplas da cultura. 

o trabalho de luiza lusvarghi, Matadores, bandoleiros e a reinvenção do Western coloca 
em perspectiva o matador (2017) e toda a sorte de assimilações e releituras que o filme coloca em 
curso, ao remeter ao western e a Tarantino ao mesmo tempo em que resgata elementos do filme de 
cangaço brasileiro.

migrando para outro polo, a obra de rossellini é discutida a partir do trabalho do diretor 
neorealista para a televisão no capítulo rossellini e a minissérie televisiva: o contexto de Atos dos 
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Apóstolos, de sérgio Alpendre. enquanto visita o percurso cinematográfico do cineasta italiano, 
Alpendre propõe analisar a série não como um projeto para a tV, mas sim como um projeto de 
tV proposto pelo diretor. se rosselini é abordado pela perspectiva da sua produção televisiva, o 
cinema surge como objeto da discussão em Da idiotia: ou a singularidade irrepetível da existência 
em O Pequeno quinquin de Bruno dumont. os autores rogério almeida, Marcos beccari e Cesar 
Zamberlan tomam o filme francês como uma crônica da filosofia trágica, mostrando como 
personagens e situações atualizam nas telas a negação de qualquer esperança ou da crença em um 
sentido para a vida.

encerrando essa seção, uma contribuição do pesquisador alemão oliver Fahle que a partir 
da série animada Os simpsons faz uma discussão sobre a metatelevisão. ao escolher a categoria 
tempo como o recorte de análise do programa, Fahle tanto discute a televisão no tempo social, 
como os modos com que o programa usa o tempo narrativo, mostrando-o como simultaneamente 
datado e atual.

A seção seguinte é dedicada ao som e a sua importância na constituição do audiovisual 
contemporâneo. os textos da seção sonoridades e telas propõem discussões que invertem a 
hegemonia da imagem visual nos meios audiovisuais. mesmo reconhecendo a força da tela nos filmes 
e séries em análise, os autores partem de uma inquietação sobre o papel que o som desempenha 
nos textos e mesmo na transformação da imagem. em A Paisagem sonora de Filhos do Carnaval – 
hiper-realismo e imersão na televisualidade, de lihemm Farah leão, analisa-se a sofisticada trama 
sonora construída para a narrativa e os mecanismos pelos quais a conjunção dos muitos tipos de 
sons produz sentido e enriquece a trama, alargando o conceito de televisualidade, proposto por 
John thornton Caldwell, para o som. Já em Vozes e sons ambientes sobre telas azuis, negras. Limites 
possíveis das relações entre sons e imagens, Fernando morais da Costa se debruça sobre filmes que 
abdicam da imagem visual – ou a usam de forma mínima – para analisar a dimensão sonora e os 
processos de significação que emergem na ausência proposital de imagem. 

A variedade de formas de narrar encontradas em textos audiovisuais contemporâneos 
aglutinam os artigos presentes na seção Estéticas Narrativas, na qual se busca observar as 
peculiaridades dos diferentes textos ficcionais e sua dinâmica interna, bem como seus muitos 
desdobramentos midiáticos e institucionais.

o capítulo de Cristina mungioli, Poética das Séries de Televisão: elementos para conceituação 
e análise, investiga aspectos do funcionamento interno de uma série, mas também os observa 
à luz dos aspectos externos ao texto ficcional seriado, apontando como a vida social do texto 
narrativo demanda a ele certas formas de funcionamento. Para exemplificar esse imbricamento, 
mungioli analisa a serialidade contemporânea à luz de dois parâmetros narrativos: a temporalidade 
e a reassistibilidade. Já Anderson lopes da silva, em Narrativas de curta serialidade e diegese 
televisiva: um breve exercício de análise a partir das peculiaridades da minissérie Amorteamo, 
investiga as implicações de uma narrativa de dimensões curtas para o processo de recepção e seus 
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desdobramentos na construção de uma diegese. Para tal, silva se debruça sobre a série Amorteamo, 
exibida pela rede globo em 2015. A análise representa, neste sentido, uma interessante contraposição 
da literatura ao identificar, na construção do relato, uma elasticidade narrativa e do uso de reiteração 
– no sentido narratológico. Por fim, Christian h. Pelegrini encerra este grupo de artigos em Aspectos 
do personagem no audiovisual: uma abordagem pela narratologia transmidiática, em que toma a 
construção de personagens ficcionais no audiovisual e contrapõe o processo ocorrendo em filmes e 
em narrativas seriadas longas. A abordagem recupera o projeto de uma narratologia que reconheça 
os fenômenos inerentes a qualquer texto narrativo e aqueles que são afetados por fatores midiáticos, 
comparando filmes de longa metragem a séries como the sopranos e Breaking Bad. 

A seção seguinte, Transfigurações televisivas, compreende pesquisas voltadas ao surgimento 
de novas configurações daquilo que foi, por décadas, algo claramente definido: a televisão. enquanto 
as possibilidades tecnológicas e os novos modelos de negócio se modificam e se recombinam em 
uma pluralidade de formas, estas ainda sustentam relações íntimas e, ousamos dizer, indeléveis com 
a televisão em sua encarnação mais estável. 

em telenovela: monte como quiser, a pesquisadora, roteirista, autora e cineasta rosane 
Svartman discute a conversão da telenovela em conteúdo modular acessível por plataforma digital, 
e como tal transição implica novas relações entre produtores e espectadores. em seguida, Felipe 
muanis finaliza essa seção com o artigo Zapping como conteúdo e espectatorialidade: Tá no Ar: a TV 
na tV e um dia na Vida, em que analisa o zapping televisivo como conteúdo tanto na televisão, através 
de um programa humorístico, quanto no cinema através do filme de eduardo Coutinho. A discussão 
ganha corpo nos espaços internos e externos à obra, como os espaços de espectatorialidade, seus 
deslocamentos, e seus respectivos públicos.

era inevitável que em algum momento a discussão recaísse sobre os suportes, o que se 
concretiza enfim em Suportes Contemporâneos, última sessão do livro. nela volta-se para fenômenos 
estreitamente ligados às possibilidades geradas pelo uso de novos suportes audiovisuais e dialoga 
com a questão tecnológica sem cair em uma abordagem teleológica. é o caso do estudo sobre 
Produção de conteúdo gamer no Youtube para Pokémon Go e YuGiOh! Duel Links, de Missila loures 
Cardozo. em um estudo exploratório, a pesquisadora investiga o produção de conteúdo sobre os 
games, a dinâmica de sua disseminação no Youtube e as formas de interação entre os produtores e 
os usuários. 

Já em Apontamentos sobre uma nova estética televisual nos onesegs, Misaki tanaka 
apresenta ao leitor brasileiro o oneseg, padrão de transmissão digital usado em certos espaços 
públicos no Japão e as peculiaridades das séries produzidas que ajudam o leitor a entender a 
variedade de possibilidades de consumo e produção audiovisual, fora dos suportes mais tradicionais 
como o cinema e a televisão. em seguida, para encerrar a sessão e o livro, a reflexão de Adriano 
Chagas em do cinematógrafo ao celular: tão longe e tão perto faz uma oportuna comparação entre 
a adoção do cinematógrafo dos irmãos lumiére e a onipresença dos celulares com câmeras de vídeo 
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nos dias atuais, apontando o quanto aparelhos tão distantes na história compartilham aspectos 
comuns na dinâmica de sua adoção pela sociedade.

Por fim, não se pode deixar de ressaltar o diálogo do grupo de pesquisa entelas com o 
trabalho e a produção de textos provenientes do grupo de trabalho Cultura das mídias, da 
Compós ao longo dos anos. essa relação se concretiza aqui com o prefácio do professor da PUC 
minas márcio serelle, para quem as questões do audiovisual e das mídias se enriquecem através 
de leituras transversais e não endogâmicas. se os artigos aqui reunidos não contemplam – e nem 
poderiam – a totalidade das discussões sobre audiovisual, por outro lado propõem-se a contribuir 
modestamente com possibilidades de caminhos, perspectivas para o audiovisual, horizontes sempre 
em transformação de uma imagem e um som sempre em movimento. 

os organizadores
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culTurA e vAlor: A quebrA dAS 
hierArquiAS NA erA digiTAl

verA lúciA follAiN de figueiredo
feliPe muANiS

Já se disse que o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem 
não sabe fotografar. mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é 

pior que um analfabeto?
Walter benjamin (1985, p. 107).

em meados do século XiX europeu, o horror ao burguês, ao novo-rico ganancioso que 
detinha o poder nos jornais e nas editoras, contribuiu para o surgimento da oposição entre a esfera 
da arte e a dos negócios, impulsionando a luta em defesa da autonomia do campo artístico diante das 
pressões da esfera econômica. entretanto, na primeira metade do século XX, a defesa da autonomia 
da arte, realizada por adorno e horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, se realizaria por um 
outro viés, diferente da atitude romântica de rejeição radical do caráter mercantil que a burguesia 
imprimira à arte. Ao contrário, apoiava-se na ideia de que, paradoxalmente, a falta de finalidade das 
grandes obras só foi possível em função do anonimato do mercado. 

Adorno e horkheimer atribuíam à mediação do dinheiro um aspecto positivo quando se 
tratava da valorização da arte pelo público burguês, porque este, “ao desembolsar uma quantia 
para ver uma peça de teatro ou assistir a um concerto, dispensava ao espetáculo pelo menos tanto 
respeito quanto ao dinheiro” (adorno, 1985, p. 147). para os dois teóricos, o problema não estava 
no preço a pagar pela fruição da obra de arte, mas consistia no fato de que a arte teria passado 
a se declarar deliberadamente como mercadoria, incluindo-se orgulhosamente entre os bens de 
consumo. escrevendo ainda sob o impacto da Segunda guerra, tendo presenciado o espetáculo das 
massas seduzidas pela propaganda fascista, na alemanha, e pelo cinema de hollywood, nos estados 
Unidos, os autores consideravam que a eliminação do privilégio da cultura pela venda em liquidação 
dos bens culturais não introduzia as massas nas áreas de que eram excluídas, mas servia justamente 
para a decadência da cultura e para o progresso da incoerência bárbara. Ao falar em liquidação dos 
bens culturais, referiam-se à proximidade ilimitada, não mediatizada pelo dinheiro, que barateava 
a arte, exposta pelos meios de comunicação. lamentavam que, para o consumidor, nada mais fosse 
caro, em consequência da barateza dos produtos de luxo fabricados em série. Tratava-se, então, não 
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de condenar o caráter mercantil da obra de arte, mas as novas regras de mercantilização impostas 
pela maquinaria econômica.

para adorno e horkheimer, a cultura de massa teria um duplo efeito: despir o entretenimento 
de sua ingenuidade e degradar a arte culta. esse duplo efeito seria conseguido através de fusões, 
empréstimos entre o divertimento e a arte, promovidos pelo tino comercial dos empresários. Assim, 
assinalando que a arte popular não é decadente, tendo, apenas, seus cânones diferentes da arte 
culta, afirmavam: “a pior maneira de reconciliar essa antítese é absolver a arte leve na arte séria, ou 
vice-versa. Mas isso é o que tenta a indústria cultural” (adorno, 1985, p. 127).

destaca-se, então, no pensamento dos filósofos de Frankfurt, a preocupação em dissociar 
as duas esferas de produção cultural, evitando a contaminação da arte culta pela leveza da distração, 
que, recuperando o mito, geraria a derrocada do sonho moderno de substituir a imaginação pelo 
saber, estimularia as massas a terem os mesmos desejos de seus dominadores. diante de um outro 
perigo – as massas cegamente conduzidas pela estetização da política – a saída que encontram é a 
defesa da separação da estética num campo próprio, a defesa do seu isolamento na arte burguesa. 
Ainda que esta pudesse ser uma saída elitista, seria, para eles, um mal menor do que a apropriação 
da estética, seja pelo poder político, seja pela maquinaria econômica da indústria cultural. Percebe-
se, aí, a preocupação com a estética como arma de sedução e de dominação, fora do controle de 
uma elite intelectual que a mantinha associada ao compromisso com ideais universais, com um 
ponto de vista crítico. 

Segundo peter bürger, a arte só se estabelece como autônoma na medida em que, com o 
surgimento da sociedade burguesa, o sistema econômico e político são vistos separadamente da 
vida cultural. ou seja, a autonomia é consequência da divisão dos saberes e da divisão do trabalho 
realizadas pela modernidade e, nesta divisão, a arte permaneceu como produção individual, 
ficando fora da produção em série. Adorno e horkheimer vêem, na cultura de massa, o perigo de 
contaminação do modo de produção da arte pelo modo de produção da indústria, o que colocaria 
em xeque a divisão dos campos. daí que, para eles, como já se ressaltou, o problema não residia, 
fundamentalmente, na relação com o dinheiro, na relação de troca em si mesma, mas na forma 
como a arte se deixaria afetar pelos novos modos de produção e distribuição dos bens culturais, isto 
é, preocupavam-se em saber como a arte iria se situar face às relações de produção da época.

Também Walter Benjamin, ao enfatizar a relação entre arte e reprodutibilidade técnica e 
ao destacar o fenômeno da perda da aura, chamou a atenção para as mudanças que o modo de 
produção capitalista provocou no campo da cultura. A aura estava associada ao autêntico, à marca 
do indivíduo em cada obra, o que a tornava única – essa valorização do original seria incompatível 
com o mecanismo de produção em série, que rege a sociedade capitalista industrial. Para Benjamin, 
entretanto, a abolição da distância entre os dois modos de produção não era necessariamente negativa, 
podendo, ao contrário, ser utilizada para a formulação de exigências revolucionárias na política 
artística, já que ia ao encontro dos grandes movimentos das massas modernas. daí o seu entusiasmo 
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pelo cinema, cujo caráter artístico seria em grande parte determinado pela reprodutibilidade. Fruto 
de um trabalho coletivo, o cinema é visto pelo autor como agente poderoso de transformações, 
como motor de uma grande mudança na função social da arte, sendo que o próprio trabalho do ator, 
que não representa diante do público, mas diante da máquina, o aproximaria das massas:

porque é diante de um aparelho que a esmagadora maioria dos citadinos precisa alienar-
se de sua humanidade, nos balcões e nas fábricas, durante o dia de trabalho. À noite, as 
mesmas massas enchem os cinemas para assistirem à vingança que o intérprete executa 
em nome delas, na medida em que o ator não somente afirma diante do aparelho sua 
humanidade (ou o que parece como tal aos olhos dos espectadores), como coloca esse 
aparelho a serviço do seu próprio triunfo (BenJAmin, 1985, p. 179).

endossando os princípios norteadores do teatro de Brecht, Walter Benjamin vê com bons 
olhos a tendência para a abolição da diferença essencial entre autor e público, que se transformaria 
numa diferença funcional e contingente, pois, a cada instante, o leitor dos jornais, por exemplo, 
estaria pronto para converter-se num escritor, como especialista, se não de uma área de saber, pelo 
menos no cargo em que exerce suas funções. Assim também como, no cinema, o homem comum 
vinha ocupando, em filmes russos, o lugar do ator, realizando uma autorrepresentação. Advoga, 
então, a “expropriação do capital cinematográfico”, colocando-se contra a exploração capitalista do 
cinema pela grande indústria cinematográfica. 

Para fazer face ao elitismo da arte burguesa e à alienação da indústria cultural, Benjamin 
propõe “a superação das esferas compartimentalizadas de competência no processo intelectual, 
que a concepção burguesa considera fundamentais” (BenJAmin, 1985, p. 129). o direito de exercer 
a profissão literária não mais se fundaria numa formação especializada, e sim numa formação 
politécnica, e com isso se transformaria em direito de todos. para ele, seria preciso que cada vez 
mais os consumidores fossem conduzidos à esfera da produção, ou seja, cada escritor deveria ter a 
capacidade de transformar em colaboradores, os leitores ou espectadores.

Contra uma estética do puro, Benjamin propõe a fusão das formas. Trata-se, então, de 
romper as barreiras colocadas pela arte burguesa, inclusive, a barreira entre a escrita e a imagem. 
daí que o fotógrafo deveria recorrer a legendas e o escritor deveria fotografar, derrubando-se 
as barreiras entre as duas forças produtivas – a material e a intelectual – já que, para o artista, o 
progresso técnico seria fundamento do progresso político. Por isso, vai fazer tanto a crítica do teatro 
burguês que se diz a serviço da alta cultura quanto a do espetáculo de diversão: 

esse teatro de máquinas complicadas, com inúmeros figurantes, com efeitos refinados, 
transformou-se em instrumento contra o produtor, entre outras razões, porque tenta 
induzir os produtores a empenhar-se numa concorrência inútil com o cinema e o rádio. esse 
teatro, seja o que está a serviço da cultura, seja o que está a serviço da diversão – eles são 
complementares – é o de uma camada social saturada, que transforma em excitações tudo 
o que toca (benJaMin, 1985, p. 132). 
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Já no teatro épico de Brecht, elogia o fato de este não competir com os novos meios de 
difusão, mas aprender com eles, absorvendo inclusive a técnica de montagem, decisiva para o 
cinema e para o rádio. em vez de um público de cobaias hipnotizadas, Brecht visaria interessar as 
massas pelo teatro, como especialistas, e não através da “cultura”, do mesmo modo que um estádio 
esportivo, diz o autor, estaria cheio de especialistas. Assim, o teatro épico corresponderia às novas 
técnicas, aprendendo, por exemplo, com o cinema, a liberdade que este oferece ao espectador de 
entrar e sair da sala quando deseja e abalando também o privilégio dos críticos:

o teatro épico ataca a concepção de base segundo a qual a arte deve ser um verniz superficial, 
cabendo unicamente ao kitsch a tarefa de refletir em sua totalidade a experiência de vida, 
em benefício exclusivo das classes baixas, as únicas que se deixam comover por esse gênero 
subalterno. Mas o ataque a essa base é ao mesmo tempo um ataque aos privilégios da 
própria crítica – e ela está consciente disso. na polêmica em torno do teatro épico, ela deve 
ser parte interessada (benJaMin, 1985, p. 87). 

as ideias desenvolvidas por Walter benjamin permitem compreender melhor por que as 
vanguardas do início do século XX, ao se contraporem à arte burguesa, questionaram a produção e 
a recepção individual e tentaram reconduzir a arte à práxis vital, como objeto integrado na esfera 
de produção industrial, seja pela absorção das novas técnicas, seja pelo uso dos novos materiais ou 
pelo reaproveitamento do objeto fabricado em série. do mesmo modo, a partir das observações 
desse autor podemos formular algumas indagações que talvez nos ajudem a pensar as relações 
entre arte, cultura de massa e tecnologia, no momento atual, até porque o pensamento de adorno 
e horkheirmer, de um lado, e o de Benjamin, por outro lado, se constituem, ainda hoje, como 
paradigmas quando se trata de refletir sobre valores numa sociedade em que a esfera da cultura se 
hipertrofiou. 

assim, as tecnologias digitais que, através da internet, permitem um engajamento mais 
ativo do leitor/espectador, participando este não só com comentários, mas também apropriando-se 
de histórias para reescrevê-las ou criando narrativas coletivas, fazem lembrar o processo de diluição 
das barreiras entre artista e público, descrito por Benjamin a partir do teatro de Brecht, ainda que 
as experiências recentes se deem no ambiente virtual. diante do quadro atual, Jean Baudrillard, 
por exemplo, reage de uma maneira mais próxima da posição assumida por Adorno face à maior 
disponibilização dos bens culturais, ou seja, faz a defesa da compartimentalização das competências, 
da preservação da distância que permitiria a contemplação estética e favoreceria o comentário 
crítico, declarando: 

livre para deslocar-se, cada um faz o que quer da imagem interativa, mas a imersão é o 
preço dessa disponibilidade ilimitada, dessa combinatória aberta. dá-se o mesmo com o 
texto, com qualquer texto virtual (internet, Worldprocessor), trabalhado como imagem 
síntese, sem mais nada a ver com a transcendência do olhar ou da escrita. [...] da mesma 
forma, o espectador só se torna realmente ator quando há estrita separação entre palco e 
plateia. Tudo, porém, concorre, na atualidade, para a abolição desse corte: a imersão do 
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espectador torna-se convival, interativa. Apogeu ou fim do espectador? Quando todos se 
convertem em atores, não há mais ação, fim da representação. morte do espectador. Fim da 
ilusão estética (BAUdrillArd, 1997, p. 146).

A preocupação de Baudrillard com a interatividade decorre, sobretudo, da imersão, que 
abolindo o corte entre palco e plateia, tenderia a anular aquele outro tipo de distanciamento, que 
não se confunde com a distância inacessível da aura, e que, opondo-se ao efeito catártico, era tão 
caro a Brecht, pois estimularia o senso crítico.

em contrapartida, com um tipo de preocupação mais próximo das questões levantadas 
por Walter Benjamin, o cineasta Peter greenway considera que o estético está sempre associado à 
tecnologia da época correspondente e, em função disso, afirma que o cinema atual estaria mostrando 
todas as evidências de que não satisfaz mais a imaginação. Para ele, a sala de cinema do futuro vai 
ter múltiplas telas, o filme vai envolver os cincos sentidos e não apenas dois e, portanto, de algum 
modo, será profundamente interativo – mudança que não deveria causar ansiedade em ninguém 
(MaCiel, 2004).

Apesar da dificuldade de se definir claramente o que viria a ser “cultura visual”, e da 
controvérsia em torno da existência ou não de uma centralidade da experiência visual na cultura 
contemporânea, estudiosos têm afirmado a ocorrência, nas três últimas décadas, de um “giro das 
imagens”, “giro icônico” ou “giro visual”, conforme se prefira chamar. na convicção de que haveria, 
na atualidade, uma hegemonia do visível, um domínio dos meios visuais e do espetáculo sobre as 
atividades da fala, da escritura e da leitura, alguns teóricos fazem questão de destacar que “a visão é 
tão importante quanto a linguagem na mediação de relações sociais sem ser, no entanto, redutível a 
linguagem, ao signo ou ao discurso” (MitChell, 2015, p. 186). diante deste quadro, torna-se, então, 
inevitável voltar à frase de Benjamin que nos serve de epígrafe: poderíamos estendê-la ao domínio 
das novas tecnologias de comunicação? 

num país com fortes contradições sociais como o Brasil, que, como assinalou renato ortiz 
(1988), entrou na era da cultura de massa sem chegar a sedimentar os hábitos de uma cultura 
letrada, será que, além do trabalho de alfabetização propriamente dita, a socialização dos meios 
de produção audiovisuais não seria uma saída, contribuindo para a formação de um público mais 
crítico? será que devemos, como Baudrillard, lamentar a mistura entre os opostos, como, por 
exemplo, entre palco e plateia? A interatividade será sempre sinônimo de uma imersão que abole a 
distância crítica, de uma confusão entre os polos que torna impossível qualquer juízo de valor?

se processos de fusão de linguagens e formas artísticas sempre ocorreram, abalando as 
oposições habituais em cada momento, é preciso reconhecer que estamos vivendo na época da 
convergência de mídias, na qual a imagem assume uma importância sem precedentes, seja pela 
difusão, seja pela proliferação de matrizes geradoras dessa imagem, amadoras ou institucionais. 
se há cem anos a imagem técnica era feita por alguns poucos que tinham uma máquina fotográfica 
ou um cinematógrafo, hoje temos as câmeras de vídeo, das mais baratas às mais caras, bem como 
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as câmeras de cinema e as câmeras fotográficas. Como se não bastasse, as câmeras se tornaram 
na atualidade um artigo do cotidiano, presentes em telefones celulares, tablets e até binóculos. da 
mesma forma que o telefone celular, um artigo de luxo há vinte anos, foi barateando, se popularizando 
e acabou o responsável pela democratização da telefonia no Brasil, os dispositivos móveis com 
câmeras embutidas que gravam imagens paradas e em movimento, além do próprio som, são hoje 
os responsáveis pela democratização da captação, distribuição, exibição e consumo de imagens, que 
tem se tornado um hábito a cada dia mais corriqueiro. Paralelamente, os computadores têm ficado 
cada vez mais potentes, com recursos de manipulação de imagens, estáticas e em movimento, que 
há vinte anos seriam impossíveis de serem feitas como são hoje, na casa das próprias pessoas, 
e utilizando um equipamento pessoal no próprio quarto. A profecia do cineasta george lucas de 
que, em um futuro próximo, todas as pessoas poderiam fazer cinema na garagem da própria casa, 
do ponto de vista tecnológico e de produtos, tornou-se uma realidade (KellY, 1997, p. 212). e a 
divulgação desse material ainda supera os meios de distribuição tradicionais e corporativos, como o 
das grandes distribuidoras de cinema ou das poderosas corporações midiáticas e hoje pode ser feita 
pela internet nos blogs que se espalham pela rede.

essa mudança que vem acontecendo e se aprofundando a partir da última década do 
século XX reforça uma necessidade que talvez passasse despercebida anteriormente, a necessidade 
do ensino da linguagem audiovisual nas escolas. hoje isso fica mais claro, pois se pode dizer que um 
número significativo de pessoas cada vez mais escreve com imagens. A caméra-stylo da nouvelle-
vague virou uma realidade, só que de outra forma: a câmera se tornou uma caneta no cotidiano 
do cidadão comum. torna-se, então, indispensável que se aprenda a “escrever em audiovisual”, 
para que se tenha também leitores mais preparados para decodificar as inúmeras possibilidades 
propostas pelas narrativas – e mesmo as não narrativas – audiovisuais. 

Considerando que a memória é sobretudo visual, como atestam os estudos nesse campo – 
o que permite a Philippe dubois afirmar que a fotografia é o equivalente tecnológico moderno dessa 
atividade psíquica (dUBois, 2003, p. 316) – somos todos montadores de imagens. daí que sem 
grande esforço, de uma forma que nos parece natural, somos capazes de fazer enquadramentos, 
operar cortes, articular imagens, com o intuito de criar uma narrativa compreensível para nós 
mesmos. este a quem podemos chamar de homem-montador, não um profissional cinematográfico, 
monta sequências de imagens mentalmente para si. no caso, como se trata de ser emissor e receptor 
das próprias mensagens, não é preciso seguir um código semântico rigoroso para ser claro na sua 
montagem, pois o reconhecimento é imediato. Qual é, então, a diferença para os montadores de 
cinema1? os montadores de cinema exteriorizam essa montagem, compondo uma semântica lógica 
e compreensível para criar comunicação com seus interlocutores, elaborando a mensagem de modo 
que seja entendida por eles. o montador cinematográfico vai, então, pensar o funcionamento da 

1 A transição que se faz, aqui, através do cinema deve-se ao fato de ele continuar sendo a referência teórica para os estudos no campo 
audiovisual. As outras mídias audiovisuais têm as suas bases na linguagem cinematográfica e esta, por sua vez, tem, na montagem, 
um dos seus elementos principais de distinção das outras artes, embora, em sentido lato, se possa dizer que a montagem está 
presente em todas as linguagens, inclusive na literária.
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imagem: como pode ser lida, qual seu significado, como se relaciona com as outras que lhe são 
próximas, para tentar prever como será percebida pelo receptor, por um espectador implicado. 
neste momento, ele está elaborando um discurso constituído por imagens, cortes, elipses, fusões, 
enquadramentos e movimentos, capazes de funcionar e comunicar não apenas para si próprio, como 
acontece com o homem-montador, mas capaz de ser reconhecido e decodificado por outras pessoas. 
A linguagem cinematográfica passa a existir de forma clara e precisa e, se quiser, sem depender 
da palavra para seu entendimento. o efeito dessa diferenciação entre o homem-montador e o 
montador-cinematográfico recai na capacidade que o indivíduo tem de manipular conscientemente 
as imagens, elaborando uma maior ou menor comunicação com o outro e refletindo sobre os 
possíveis impactos, inclusive de caráter ético, das mensagens que transmite. 

se o montador cinematográfico tem o domínio da linguagem utilizada, sabe manipulá-la 
a ponto de induzir sentimentos e emoções, o que cabe ao homem-montador? Por estar dentro 
de uma cultura específica e cada vez mais imagética, em função da mensagem dirigida a ele estar 
referenciada em signos, arquétipos, estereótipos e demarcações dessa mesma cultura, o homem-
montador é, em certa dimensão, um leitor competente, que entende a mensagem literal que lhe é 
enviada. Seu desempenho em outros níveis de leitura já é outra questão: a capacidade de ler nas 
entrelinhas, de tirar mensagens diferentes e subliminares do texto vai depender do quão imerso 
ele esteja na cultura e do quanto mais desenvolva a sua capacidade de ler esses códigos. é preciso, 
por exemplo, que se reconheça a televisão também como uma sintaxe a ser estudada, para que 
compreendamos melhor não só o audiovisual, mas as artes que o cercam e a influência que exerce 
sobre elas e o seu público, como observou Mcluhan:

Por não terem observado um aspecto tão fundamental da imagem da Tv, os críticos da 
programação “conteudística” só têm falado bobagens a propósito da “violência na Tv”. 
os porta-vozes do ponto de vista da censura são em geral indivíduos semiletrados, que se 
orientam pelos livros e que não conhecem a gramática do jornal, do rádio ou do cinema, 
tendendo a olhar torto para todos os meios não-livrescos. uma pergunta das mais simples 
sobre um aspecto psíquico qualquer dos meios, incluindo o meio do livro, deixa essa gente 
tomada do pânico da incerteza (MCluhan, 2003, p. 353).

mcluhan chama a atenção para as “gramáticas” dos outros meios, porque lhe interessa 
destacar que a preocupação somente com o conteúdo deixa de lado um aspecto relevante quando se 
trata de formar pessoas que detenham maior controle sobre o meio, seja como autor ou espectador. 
A televisão, desde que foi inventada, vem provocando transformações no modo de percepção de 
seus espectadores. Com ela, a imagem se popularizou ainda mais, gerando, como reação, a ideia de 
um antagonismo entre as letras e o audiovisual. É importante, então, pensar qual é o papel exercido 
pela televisão na formação de seu público. A questão do conteúdo é sempre discutida, mas passa 
a ser imprescindível um trabalho educativo voltado para a aquisição de um certo grau de domínio 
da “gramática” do meio televisivo – a diferença do espectador para o montador cinematográfico 
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não seria, então, essencial, mas contingente e funcional, como observou Benjamin, ao falar do 
leitor de jornais. então a ideia é de que precisamos dominar a forma? de que todos aprendessem 
a escrever na linguagem audiovisual, ou seja, que virássemos todos uma espécie de montadores 
cinematográficos? Talvez seja quase isso. não de profissão, mas de raciocínio audiovisual. 

em 2004, segundo uma pesquisa publicada no jornal Folha de s. Paulo2, 57% das crianças e 
adolescentes de 2 a 17 anos viam, todo dia no Brasil, pelo menos três horas de televisão. somente 
5% não viam Tv. o contraponto com o livro é revelador: 43% das crianças não liam livros em hora 
nenhuma no brasil, o pior resultado entre os países analisados, enquanto que nos estados unidos 
52% liam de uma a duas horas por dia e na China 45% liam a mesma quantidade: 

em contraponto à televisão, 43% dos pais brasileiros ouvidos disseram que seus filhos não 
ocupam nada de seu tempo lendo livros ou brincando com os amigos; 79% disseram que seus 
herdeiros não praticam esportes coletivos; 69% afirmam que eles não usam computadores 
(CaStro, 2004, p. 1). 

de fato, computadores e telas digitais portáteis e móveis têm ganhado cada vez mais a 
atenção dos espectadores e das crianças, que nelas encontram mais uma alternativa, outro espaço 
de distração. em pesquisa de 2016 realizada pelo ibope por encomenda do instituto Pró-leitura, 
o brasileiro lê em média 4,96 livros por ano, um número baixo, e o livro não aparece como uma 
preferência frente a outras mídias, especialmente as audiovisuais: 

A leitura ficou em 10º lugar quando o assunto é o que gosta de fazer no tempo livre. Perdeu 
para assistir televisão (73%), que, vale dizer, perdeu importância quando olhamos os outros 
anos da pesquisa: 2007 (77%) e 2011 (85%). em segundo lugar, a preferência é por ouvir 
música (60%). depois aparecem usar a internet (47%), reunir-se com amigos ou família 
ou sair com amigos (45%), assistir vídeos ou filmes em casa (44%), usar WhatsApp (43%), 
escrever (40%), usar Facebook, Twitter ou instagram (35%), ler jornais, revistas ou notícias 
(24%), ler livros em papel ou livros digitais (24%) – mesmo índice de praticar esporte. Perdem 
para a leitura de um livro: desenhar, pintar, fazer artesanato ou trabalhos manuais (15%), 
ir a bares, restaurantes ou shows (14%), jogar games ou videogames (12%), ir ao cinema, 
teatro, concertos, museus ou exposições (6%), não fazer nada, descansar ou dormir (15%).3 

Como se vê, o lúdico, fora das telas, está em baixa, e a leitura briga ainda com outras mídias 
audiovisuais digitais de apelo mais forte para as crianças, como o computador, nele contidos a 
internet e o videogame. diante dessas mudanças crescentes, a psicóloga lídia Aratangy já afirmava 
que é fundamental o exemplo e a educação dos pais, recomendando que estes assistam à Tv junto 
dos filhos, para transformá-los “de esponjas em filtros” (CAsTro, 2004, p. 1).

2 Folha ilustrada, 17 de outubro de 2004. Fonte da pesquisa, instituto ipsos. “Pesquisa feita em dez países (Brasil, méxico, eUA, Canadá, 
França, Alemanha, itália, espanha, reino Unido e China) entre novembro e dezembro de 2003. Foram ouvidos 500 pais de crianças 
e adolescentes de 2 a 17 anos em cada país, exceto nos eUA, onde foram entrevistadas mil pessoas. no Brasil, méxico e China a 
pesquisa foi feita apenas em centros urbanos. A margem de erro é de quatro pontos, exceto nos eUA (três pontos).

3 disponível em: http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/44-da-populacao-brasileira-nao-le-e-30-nunca-comprou-um-livro-aponta- 
pesquisa-retratos-da-leitura/. Acesso em: 30 jan 2018.



Cultura e valor: a quebra das hierarquias na era digital
Vera Lúcia FoLLain de Figueiredo e FeLipe Muanis

23PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

mas como fazer para transformar as crianças de esponjas em filtros? Bastaria o auxílio 
dos pais? A realidade social contemporânea em muitos países aponta o simplismo da afirmação. 
especialmente em ambientes menos abastados, os pais não podem acompanhar os filhos na 
programação de televisão por estarem ocupados em árduas e longas jornadas de trabalho. e mesmo 
ao chegar em casa outras demandas muitas vezes afastam os pais do convívio com os filhos e das 
telas. Por outro lado, muitas vezes os próprios pais não detêm um conhecimento do audiovisual 
suficiente para estabelecer algumas distinções importantes da imagem e do som, percebendo suas 
contradições para problematizá-las junto aos filhos, podendo efetivamente transformá-los em 
filtros. A resposta, talvez, esteja em promover a alfabetização audiovisual, isto é, a criança passaria a 
ser também uma produtora de mensagens audiovisuais, o que a levaria a entender melhor a sintaxe 
da imagem, criando referenciais que lhe permitiriam construir uma escala de valores, adquirindo, 
pouco a pouco, consciência dos critérios utilizados para seus julgamentos. essa possibilidade refinaria 
sua própria experiência e percepção da realidade diante de qualquer conteúdo que necessite ser 
interpretado, seja ele textual e literário, imagético e audiovisual.

Com toda essa revolução da imagem acontecendo a cada dia, muitas vezes não nos damos 
conta de que as antigas questões passam por novos prismas e de que temos de superar a dicotomia 
“apocalíptico ou integrado”, ou seja, é preciso uma visão mais sintonizada com as novas demandas, 
que surgem de uma dinâmica social diferente. nesse ponto, a crítica que haroldo de Campos faz a 
benjamin é bastante adequada, mudando e invertendo os papéis para literatura e audiovisual:

só no cinema reconhece Benjamin a elaboração de uma sintaxe peculiar, de uma nova 
linguagem comensurada aos novos tempos e capaz de “dar uma representação artística do 
real”. nisto sua visão é afetada de tradicionalismo, pois se recusa a admitir o que parece 
óbvio, isto é, que, paralelamente ao cinema e por sua vez sob o influxo dele, profundas 
alterações também se processaram nas outras artes, exigindo-lhes a reorganização dos 
respectivos sistemas de signos em moldes mais adequados à realidade da civilização técnica 
(CaMpoS apud andrade, 2000, p. 27).

Um exemplo claro do que afirma haroldo de Campos é o eterno debate sobre adaptação 
literária para o cinema, em que a pergunta sobre o que é melhor, o livro ou o filme, é comum. o 
ponto de partida habitual é que o leitor lê o livro para depois ver o filme e fazer suas considerações. 
no entanto, atualmente, acontece com frequência o contrário: o espectador vê o filme e essa 
experiência o conduz ao livro, além do que, nesse processo de inversão de hierarquias, os roteiros 
cinematográficos têm sido cada vez mais publicados em livros, enquanto o texto literário, por vezes, 
como um roteiro, é escrito com a intenção de servir de base para um filme, prevendo-se a adaptação 
e buscando-se facilitá-la. Tal movimento, inverso ao tradicional, é suficiente para gerar uma série 
de discussões sobre a relação entre as obras literárias e as audiovisuais. Adaptar-se a essa nova 
situação é difícil. Acostumou-se a olhar a produção cultural, historicamente, a partir do ponto de 
vista do que se considera a alta cultura, contrapondo-a a uma baixa cultura. 
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mudar a maneira de olhar é uma atitude necessária, mas nem sempre fácil de ser tomada. É 
como o episódio narrado por José saramago no filme Janela da Alma (João Jardim e Walter Carvalho, 
2003). Quando criança, saramago ia ao teatro local e, do ponto de vista da plateia, admirava uma 
rica e enorme coroa que adornava o alto da boca de cena. um dia, o jovem Saramago penetra no 
interior do palco e repara que a coroa, vista por trás, era feia, o oposto do que via do outro lado. 
desde então, disse ele, aprendeu que para ter uma visão melhor sobre alguma coisa, devia buscar 
olhá-la por todos os ângulos. não era também isso que fazia Walter benjamin quando, ao invés 
de defender a excelência da arte burguesa, refletia sobre a possibilidade de surgimento de novos 
valores, a partir da participação de um público mais amplo, na esfera da arte? nesse sentido, não 
seria pertinente perguntar se o fascínio exercido pela imagem, nos dias atuais, de que a literatura 
tanto se ressente, sobretudo depois do advento da televisão, poderia advir de um fenômeno 
semelhante ao da sacralização da prática da escrita, na idade média, quando esta era saber de 
uns poucos e, por isso, a ela se atribuíam poderes mágicos, sendo ritualizada? não aconteceria o 
mesmo, hoje, com a produção de imagens, do que decorreria o fato de serem confundidas com a 
coisa representada? levando em conta que a multiplicação pura e simples de marcos interativos não 
melhora necessariamente a participação do homem na gestão do mundo e que, como diz edmond 
Couchot, a interatividade pode exaltar muito mais o reflexo do que a reflexão (CoUChoT, 2003, p. 294), 
não caberia indagar se, para romper o círculo vicioso das críticas feitas aos meios de comunicação 
de massa, a democratização do saber-fazer, do domínio de técnicas da escrita audiovisual, nesses 
tempos caracterizados pela exaustão dos comentários, seria um caminho possível para recuperar a 
distância crítica? 
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o Armário TeleviSivo
JuliANA brAvo

os primeiros anos da Tv no Brasil tiveram momentos de otimismo sobre o meio de 
comunicação que poderia ser atrativo para a disseminação da cultura, da valorização da literatura e 
educação da população brasileira. no entanto, posteriormente, quando a Tv começa a se difundir, 
surgem de diversas esferas, como a literária, argumentos de que o dispositivo televisivo afastaria não 
só o mercado da literatura como o grande leitor do poder das letras, da prosa, da poesia. a televisão 
foi o alvo de uma avalanche de críticas severas aos seus conteúdos, e o não reconhecimento de sua 
potência discursiva e pluralidade de informações transmitidas caracterizava a rejeição de grupos 
intelectuais frente ao fluxo de imagens e sons. Pierre Bourdieu (1997) defendeu que a Tv alienava o 
público, pois a sequência ininterrupta de conteúdos não permitia tempo suficiente para apreensão 
das mensagens, sendo assim, à televisão foi designado o lugar do empobrecimento artístico, cultural 
e racional. para João Freire Filho

Plausíveis ou absurdas, crenças a propósito dos malefícios da Tv parecem satisfazer algum 
tipo de necessidade entre as pessoas cultas, a tal ponto que a condenação (sem apelação) 
do aparato televisivo se firmou como condição sine qua non de todo intelectual que faz 
jus ao título. A telefobia já deu ensejo a um punhado de títulos que se tornaram clássicos 
da crítica cultural apocalíptica com seus determinismos tecnológicos, sensoriais e/ou 
estruturais (Freire Filho, 2004, p. 3).

Talvez, o mais relevante dessa crítica com relação à televisão foi a sua utilização como uma 
estratégia educacional para a população. Por meio dos programas de ficção, inicialmente com os 
teleteatros, seguido dos seriados, das telenovelas, e minisséries, as adaptações de obras literárias 
clássicas, nos formatos citados, foram vistas como estratégia de valorização de uma estética refinada 
que garantiria o acesso à população de massa aos grandes textos da literatura, mantendo assim, 
um “abismo” entre produções ditas de “qualidade” e programas popularescos. esse movimento 
denunciava que o uso que poderia ser feito da televisão era de legitimar, de alguma forma, a Tv como 
um espaço de privilégio cultural para uma sociedade, que em sua maioria, era iletrada. no entanto, 
esse processo era em si controverso quando era a própria elite, composta pelos empresários donos 
de emissoras, que julgava o que deveria ser transmitido para o público.

Um fato que exemplifica esse comportamento é a constituição das telenovelas como 
um elemento eficaz de disseminação das propostas militares. o governo militar enxergava nas 
telenovelas um meio que pudesse proliferar os discursos nacionalistas e desenvolvimentistas 
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dominantes, principalmente, no final da década de 1960 e no período do “milagre econômico”, 
na década seguinte. dessa forma, emissoras como a tv globo, que já no início da década de 1970 
disputava ferrenhamente os índices de audiência com a Tv Tupi, se viu na obrigação de criar uma 
base empresarial que fornecesse todo o suporte técnico, criativo e administrativo para produção 
e criação da teledramaturgia do canal. A partir daí a emissora instituiu de vez a faixa de horário 
das 18 às 22 horas para exibir também telenovelas a fim de atender as solicitações e pressões do 
governo militar de veicular telenovelas educativas, patriotas e que pudessem “melhorar o nível” da 
população brasileira. É neste período que surgem os maiores autores do país como dias gomes, com 
suas narrativas fantásticas que remetiam uma memória popular, e Janete Clair, com suas histórias 
que focavam a realidade e o cotidiano dos cidadãos brasileiros – é importante dizer que esses 
autores, apesar de fazerem parte da emissora que apoiava esse tipo de ação por parte do governo 
militar, não se apoiavam em comportamentos politicamente de direita. dias gomes, por exemplo, 
foi frequentemente criticado por grupos de esquerda à época por trabalhar na Tv globo durante a 
ditadura miliar. 

A censura passou a ser fundamental para o controle do que se poderia afirmar “as normas 
de boa conduta”, não só para refutar conteúdos que agrediam aos ideais ditatoriais como também 
para excluir os conteúdos sensacionalistas. o ministro das Comunicações na época, hygino Corsetti, 
era um defensor combativo e reacionário pela higienização televisiva. em uma edição da revista Veja

o ministro hygino Corsetti, das Comunicações, diz que sabe exatamente como deve ser a 
televisão brasileira: novelas menos arrastadas e programas de auditório mais curtos, menor 
concentração de publicidade nos horários nobres, nada de filmes impróprios para catorze 
anos. sobretudo, um alto nível de moralidade, com a proibição de “situações que exaltem, 
direta ou indiretamente, o erotismo, o alcoolismo e as inversões sexuais”1 (veJa, p. 85).

perante tal depoimento, percebe-se que a televisão atendia a interesses claramente 
particulares e segregativos e que os enunciados de progresso e educação, por parte do governo, não 
eram tão progressistas quanto os discursos de modernização e integração nacional. A predominância 
da mensagem heteronormativa satisfaz a reafirmação de códigos morais patriarcais, nos quais as 
emissoras de Tv compactuam com esse caráter quando, em suas produções ficcionais, refletem e 
reproduzem os discursos que fundamentam a heteronormatividade2. vale lembrar que no período 
ditatorial tanto a Tv globo quanto a Tv Tupi assinaram um protocolo em que se comprometiam 
a rechaçar qualquer conteúdo definido como impróprio: as crendices e superstição popular; 
pessoas com deformações físicas; charlatanismo; temas vulgares ou de foro íntimo, degradação e 

1 não foi possível identificar o ano da publicação da revista com tal declaração, porém, estima-se que seja entre o período de 1969 e 
1974, tempo em que o ministro ocupou o Minicom.

2 A heteronormatividade é entendida como a presunção de que a heterossexualidade impõe obrigações sociais fundamentadas na 
regulação e no controle entre as relações dos seres humanos. A mobilidade dos sujeitos em diversos ambientes apenas ganha sentido 
porque estes mesmos corpos são produzidos socialmente. logo, a articulação da heteronormatividade na sociedade é marcada pelas 
oposições e pelos binarismos que, através do apego a valores tradicionalistas e da nostalgia de dominação, decoram a linearidade 
dos gêneros e do sujeito.
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tragédias humanas (Freire Filho, 2001). Mediante isto, a televisão brasileira, assim como grande 
parte dos meios de comunicação, se estende na sociedade com seus textos sob uma camuflagem 
democrática e inclusiva, principalmente nas telenovelas ao pretenderem refletir a sociedade 
brasileira, mas que serve de conveniência a sua base comercial e à manutenção do estado com 
sua força ideológica e pedagógica.

a tv generalista comercial3, através de sua grade de programação, alcança um público 
amplo, diverso e proporciona novas perspectivas sobre a sociedade. A formação de um sujeito-
espectador fiel que busca na Tv uma forma de distração ou informação implica para o fato de que 
a televisão é apta a instigar o imaginário, a memória e o sentimento de comunidade nacional. Ao 
se consolidar, o dispositivo televisivo reconfigura os espaços sociais, admitindo sua condição de 
utilidade pública, e reflete sobre múltiplas dimensões as políticas que movimentam o setor televisivo 
na esfera da cultura das mídias.

À vista disso, suas imagens e sons desestabilizam as críticas dominantes sobre a 
intelectualidade e é na popularização do aparelho que a Tv garante seu espaço nos lares brasileiros. 
ainda que situada pela lógica das estratégias industriais globalizantes, é por meio da telenovela 
que a televisão brasileira aberta privada vislumbrou a redução entre o espaço ficcional e a vida 
cotidiana dos espectadores, quando, através de suas narrativas serializadas, passou a influenciar nos 
comportamentos, hábitos e valores de seus públicos. não por menos, a televisão se legitima com 
um lugar de fala privilegiado que almeja representar, sob uma leitura particular, a sociedade a quem 
se dirige. Tal fato não exclui as imposições sobre os programas e seus conteúdos de suas políticas 
ideológicas e de lucros.

para Christa Wolf (1984 apud hUYssen, 1997, p. 44) “a estética, como a filosofia e a ciência, 
é criada não tanto para nos possibilitar a aproximação com a realidade, mas com o objetivo de nos 
desviar, de nos proteger dela”. É esse tipo de falsa proteção que a televisão, quando se esconde no 
armário das representações de gêneros, tende a validar: mascarar a posição que determina seu poder, 
enquanto um meio de comunicação popular, sobre o que considera relevante nas esferas sociais. e, 
pôr em sigilo o desejo das emissoras de transgredir as estruturas televisivas para textos e histórias 
mais democráticas, em termos de gêneros, sexualidades, classes sociais – visto que estes canais estão 
condicionados às lógicas, principalmente, capitalistas e políticas, que não permitem às emissoras, 
muitas das vezes, serem mais subversivas. A necessidade de uma telepistemologia dos gêneros e 
sexualidades emerge da vitalidade de discutir os níveis de representação dos sujeitos, principalmente 
os lgbts e queer4, no dispositivo televisivo e possibilitar novos espaços de contestação. 

o presente capítulo irá propor a existência de um armário televisivo que, a partir da 
manutenção da heteronormatividade, condiciona as representações de personagens lgBTs e queer 

3 o termo “Tv generalista” é entendido aqui como sinônimo de Tv aberta, pois é um tipo de Tv que privilegia a diversificação de 
conteúdo e público. ver: Wolton, dominique. Elogio ao Grande Público. são Paulo: Ática, 1996.

4 o termo “queer” em inglês significa um xingamento: “bicha”, “viado”, “sapatão”. os teóricos e militantes adotaram o termo como 
uma forma de resistência e protesto frente ao preconceito sofrido cotidianamente.
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na teledramaturgia brasileira. A noção de armário televisivo é alusiva ao artigo A epistemologia do 
Armário (2007) da poeta e crítica literária eve sedgwick, no qual a autora afirma que o conceito 
de armário é a estrutura definidora da opressão gay no século XX. Para ela, a metáfora do armário 
implica na extensão da privacidade através da ocultação, do segredo da sexualidade não dominante 
que codifica sistemas contraditórios e excludentes. desse modo, o indivíduo homossexual se 
“esconderia” no armário social tendo, então, duas opções aparentes: revelar-se como “desviante” 
e sustentar as consequências da abjeção/rejeição ou omitir e não “confessar” o distanciamento da 
heterossexualidade e “vestir” os adereços que o armário heteronormativo dispõe. A televisão, então, 
é estimada, simbolicamente, como instrumento de opressão pela invisibilidade e estigmatização de 
personagens lgbts e queer.

Certos códigos televisivos como a família, os estereótipos e o star system ativariam os 
mecanismos de controle e realizariam a manutenção desse armário na Tv generalista privada 
brasileira. estes códigos refletem práticas sociais dominantes exibidas pela Tv desde sua 
consolidação e corroboram as dinâmicas de artifícios opressores e normalizadores nas sociedades 
contemporâneas. Frequentemente, esses códigos estão presentes nos discursos transmitidos 
pelas emissoras abertas privadas e servem como mecanismo de regulação e disseminação da 
heteronormatividade. A conveniência desses artifícios de concessão e punição permitida no 
interior do armário visa normatizar identidades e generalizar as leituras que se apreendem de 
um conceito de verdade e real instituído culturalmente. Concomitantemente, esses códigos 
permitem brechas para resistência e contestação e, ainda que oprimam, deixam margem para 
espaços de questionamentos e problematização das estratégias de poder no armário televisivo. se 
a heteronormatividade é uma ordem, uma norma que garante a hegemonia da heterossexualidade 
como sexualidade padrão, os discursos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos entre outros, são 
umas das consequências dessa prática.

A partir dessas considerações, este capítulo almeja e busca definir o que seria, então, o 
armário televisivo brasileiro. esse armário de fato existe? e, se as telenovelas, por conseguinte, 
são produções de negociação de sentido e responsáveis por jogos de compensação que legitimam 
a mobilidade controlada das representações, por que estas seriam, no caso do Brasil, um objeto 
crucial para a análise e exemplificação da existência desse armário televisivo? Posto isto, pretende-
se discutir os mecanismos que comprovam a existência desse armário televisivo, seu funcionamento 
e suas formas de regulação e estipular 3 códigos – família, os estereótipos e o star system – que 
condicionariam as relações de poder presentes no interior desse armário.

o coNceiTo

o armário televisivo é uma instituição de poder invisível que oprime silenciosamente por 
estar resguardado em valores capitalistas. imaginar e implicar seu público são a base para uma 
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produção de venda de audiência: vende-se a imagem da dona de casa; do marido que trabalha; da 
família tradicional; e de um país, predominantemente, heterossexual. Assim, o armário também 
tem a competência de projetar seu próprio povo, as imagens das pessoas que habitam o espaço 
público e também o poder de quantificá-lo. o armário como instituição de poder reorganiza uma 
lei jurídica que pune, condena e nega funções, sensações, impulsos que não se ajustam e desviam a 
“normalidade” heterossexual.

o conceito de armário televisivo está diretamente relacionado, como dito anteriormente, 
à reflexão proposta por eve sedgwick (2007). Para sedgwick, o closet é uma estrutura de controle, 
sujeição e punição que implica nas formas de significação social dos sujeitos e que amplia seus 
efeitos sobre a vigilância e contenção dos corpos, dos afetos, do sexo e da confissão. esse armário 
resguarda práticas subjetivas que permeiam os espaços público e privado e o “estar” e “não estar” 
em seu interior. um conjunto de normas é regido por suas estratégias de pertencimento e o armário 
também existe para servir de informação, para alertar o outro, mas também para guardar-se, 
privar-se e conformar-se. o armário pode ser encarado como ambiente de tortura que silencia as 
identidades e dá continuidade à heterossexualidade compulsória.

o “armário” e “a saída do armário”, ou “assumir-se”, agora expressões quase comuns 
para o potente cruzamento e recruzamento de quase todas as linhas de representação 
politicamente carregadas, têm sido as mais magnéticas e ameaçadoras dessas figuras. o 
armário é a estrutura definidora da opressão gay no século XX (sedgWiCK, 2007, p. 26).

o closet é o ambiente marginalizado do íntimo, da curiosidade, do status. é o depósito 
da inteligibilidade, do reconhecimento e das categorias de identificação. o armário é uma via de 
acesso ao prazer particular e ao pecado que dissimula a libido e a vergonha e que, por vezes, pode 
ser salvação. Um elemento figurativo condensador de violência, de dominação, de invisibilidade. o 
armário, conceitualmente, pode se assemelhar a uma prisão que se manifesta nas relações de poder 
e nos contextos implícitos de aprisionamento do binarismo sexual e de gêneros. vestir o que esse 
armário disponibiliza garante, ingenuamente, a privacidade que evoca do preconceito, da exclusão 
e da marginalização.

Ao discutir sobre os aspectos propostos por eve sedgwick, o pesquisador brasileiro richard 
miskolci (2009) entende o armário como uma experiência entre o segredo e a mentira e que, ao 
mesmo tempo em que serve de proteção também evoca sentimentos e estados de rejeição e 
sujeição. Para ele, o armário também demarcaria e influenciaria as subjetividades dos sujeitos e 
que esses homens e mulheres subjugados com receio da exclusão social e familiar contribuem para 
sustentar instituições e valores. no entanto, pode-se afirmar que a heteronormatividade diz sobre 
quem mantém a aparência heterossexual no espaço público dessas famílias. não por menos, o 
medo do indivíduo da repressão potencializa a sujeição e a subordinação. Para samuel Chambers “A 
heteronormatividade produz o armário, pois sem a presunção da heterossexualidade não haveria 
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armário. e a heteronormatividade constitui o armário como um reino limiar [...] que é impossível 
habitar ou desocupar totalmente” (2009, p. 34)5.

destarte, o armário televisivo é um sistema de interdição às experiências desviantes, 
perversas ou “pecadoras”. Um invólucro imaginário repleto de ações performativas de fácil acesso, 
abastecido por atos e discursos silenciosos e que zela por leituras comuns. o armário televisivo, 
como instituição, é uma violência simbólica do entretenimento sobre a representação de sujeitos. 
Ao mesmo tempo é uma convergência de linguagens e pré-conceitos que refletem em sua grade de 
programação operações de invisibilidade. A heteronormatividade que regula o armário televisivo 
centraliza os sujeitos à norma e coloca a sexualidade como um problema a ser evitado, não 
questionado e nem desmistificado.

o armário televisivo se estende na faixa de horário, nas moralidades dos discursos, na 
ausência de apresentadores famosos assumidos, na reivindicação do star system heterossexual e 
na espetacularização – que será abordada posteriormente – da curiosidade e no desencanto pelo 
ator/atriz de telenovelas que é gay, por parte dos investidores e também do público. este ator/atriz 
“supostamente” causaria uma rejeição do público conservador de comprar um produto anunciado 
por um lgbt e entender que por isso seria associado ou considerado também lgbt. o que 
demonstra a confluência e simbiose entre realidade e ficção. este closet televisivo seria a justificativa 
da higienização das diferenças que estigmatiza o visível para além das sexualidades, dos gêneros, da 
cor e da classe social e que demarcaria o predomínio das emissoras de tv privadas generalistas no 
Brasil; seriam as classificações indicativas, os conteúdos impróprios, a ousadia discursiva somente 
nas tramas de ficção na faixa das 23 horas, os estereótipos, a ausência de personagens protagonistas 
lgBTs e a inexistência de personagens queer na teledramaturgia da tv aberta brasileira.

A Tv generalista e seu envoltório heteronormativo conduz uma lei da verdade sobre os 
indivíduos que legitima públicos. o armário televisivo não é uma situação, mas um fato dinâmico 
pessoal, social e institucional que expõe a ideologia e partidarismo conservadores das emissoras 
– e que está longe de se ajustar à sociedade como seria uma das características da Tv generalista 
para dominique Wolton. o closet está impregnado no fluxo televisivo e se sobrepõe em atos 
universalizantes, estes que ativam nas telenovelas brasileiras as contradições do armário: o lícito e 
o ilícito da representação; a internalização da homofobia. este armário que reveste a Tv generalista 
privada no Brasil é imprevisível e incoerente, pois deixa brechas e margens para subversões. Permite 
concessões e resistências e está em todos os gêneros e formatos de programas.

de fato, o armário lgbt e o armário queer são distintos e não possuem as mesmas 
temporalidades. enquanto o armário lgbt vem sendo rompido pela teledramaturgia, através das 
telenovelas desde a década de 1970, pela representação de personagens gays nas tramas, o armário 
queer ainda se encontra fechado. não foi possível identificar nenhum personagem queer nas 

5 Tradução livre. “heteronormativity produces the closet, for without the presumption of heterosexuality there would be no closet. 
And heteronormativity constitutes the closet as a liminal realm – one, as i will discuss later on, that is impossible to fully inhabit or 
fully vacate”
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telenovelas brasileiras desde a estreia do gênero na televisão. As políticas televisivas que organizam 
as lógicas de representação dos discursos na Tv brasileira não foram capazes, ainda, de permitir-se 
a avançar com as constantes alterações nos afetos e na fluidez dos gêneros. o queer ainda causa 
dúvidas e espanto e, ao se distanciar das categorias binárias, gera conflitos, causa estranhamento, 
fratura a compreensão dos pilares burgueses patriarcais. Como representar esses sujeitos que estão 
no entre-lugar dos gêneros e da liberdade sexual? Como definir? Como categorizar? enquanto as 
emissoras e a sociedade necessitarem de respostas para tais questionamentos, o apagamento será 
radical. É uma ânsia do homem afirmar, dizer o que se é. e revelar constantemente o “drama da 
autoidentificação” (segdWiCK, 2007, p. 32).

Por fim, o armário televisivo é um projeto, uma organização, uma empresa, um canal, diversos 
programas, um vasto público. É a estrutura que dinamiza o conjunto das moralidades transmitidas, 
um modelo de negócio, mas também um pensamento, uma lógica, um fruto da história. é o alicerce 
imaterial de um projeto político conservador que sobre o dispositivo televisivo exibe a informação, a 
diversão, o lazer e o entretenimento – que não necessariamente são categorias distintas. Portanto, 
o armário televisivo brasileiro é a definição abstrata da ramificação das relações de poder nas lógicas 
televisivas.

oS códigoS TeleviSivoS: fAmíliA, eSTereóTiPoS e star system

É possível afirmar que alguns elementos são fundamentais para manutenção da 
heteronormatividade pelo armário televisivo nas telenovelas brasileiras. esses indícios 
heteronormativos seriam unidades de convenções patriarcais burguesas inerentes nas tramas das 
telenovelas e que condicionariam representações e invisibilidades de indivíduos como os lgBTs e os 
queer. estes códigos são segmentos de uma política sexual precária e performativa que reafirmam 
valores, supostas decência e coerência de orientação sexual, gostos e afetos, e que autorizam 
protagonismos, métodos de vigilância e sistemas de punição. A partir disso, códigos como a família, 
os estereótipos e o star system enunciariam a construção de referências e padrões aceitáveis 
permitidos para serem expostos pelas narrativas de telenovela.

As telenovelas das 21h – faixa de horário privilegiada neste estudo –, por mobilizarem uma 
ampla audiência e atraírem investidores de diversos setores, geralmente, empresas de renome, que 
movimentam alto capital e com apelo comercial intenso, instituem fronteiras para exibir indivíduos 
que fogem da lógica heterossexista compulsória. estas fronteiras estão inscritas no conceito de uma 
família tradicional que baseia o matrimônio no ideal homem e mulher; na utilização dos estereótipos, 
pela telenovela, como um recurso estilístico de concessão para representação dos lgBTs; e no star 
system, através da persona televisiva que poderia distanciar atores e atrizes da interpretação de 
personagens lgbts ou queer nas telenovelas brasileiras.

Compreendendo a família como uma entidade sacralizada (heterossexual e monogâmica), 
o contexto conservador que zela por uma formação tradicional revela um entendimento radical do 
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que seria sua constituição. A família, nesta perspectiva, seria um projeto ideológico de um modelo 
patriarcal, no qual a diferença dos gêneros de seus integrantes atestaria privilégios e submissão. essa 
noção clássica de família expõe a heterossexualidade como um regime político que coloca o homem 
(pai) como figura ativa da relação familiar. Cabe a ele sustentar a família e protegê-la. enquanto a 
mãe, diretamente ligada ao ambiente doméstico, se relega às funções domésticas, aos cuidados com 
a casa e com os filhos. o significado da família, enquanto instituição, é demarcado pelo matrimônio 
e é no ambiente doméstico que as regras se consolidam.

As relações de gênero no interior da sociedade estabelecem o conceito de família tradicional 
como um espaço social determinado por um conjunto de disciplinas aplicáveis, no qual cada pessoa 
tem um papel definido e obrigações a serem cumpridas. o conceito de núcleo ampara a família 
como uma modalidade utópica padrão, de normatização e que pretensamente interfere nas relações 
conjugais, sexuais e afetivas dos indivíduos.

o teórico Samuel Chambers (2009) alega que é preciso ressignificar o conceito de família e 
romper radicalmente com sua conceitualização tradicional. ou seja, ao invés de os programas, como 
a telenovela, oferecerem alternativas a família nuclear “padrão” (criando casais homossexuais que 
adotam filhos, por exemplo) ou ampliar a configuração familiar de como ela deve ser (principalmente, 
pela ideia de “escolha”, como família de amigos, família feita por colegas de trabalho), talvez, seja 
necessário refazer, antes de tudo, o significado de família através de um trabalho político radical, 
entendendo-a como um campo livre de significação, relação e afetividade. logo, não seria necessário 
autores, telenovelas e emissoras desenvolverem outras possibilidades de representações. Apesar da 
família ser a base do amor romântico e ativar o entendimento heteronormativo de seu conceito, é 
preciso reconhecer o aumento da inserção de mais casais gays ou lésbicos nas telenovelas brasileiras 
nos últimos 20 anos, especialmente as que integram a faixa das 21 horas. Todavia, este crescimento 
reflete uma brecha para debates e reflexões sobre visibilidade, ainda que estes sejam expostos 
numa lógica heteronormativa.

no entanto, sob este esteio da heteronormatividade outro código televisivo se instaura: 
os estereótipos. inicialmente, é preciso refletir sobre o caráter ambivalente dos estereótipos, ou 
seja, ao mesmo tempo em que eles denunciam práticas de exclusão, binarismos, também causam 
o reconhecimento coletivo e, em muitas ocasiões, é na chave do estereótipo que se consegue, em 
parte, adesão e sensibilidade do público. Por outro lado, os estereótipos são mais convenientes 
para sujeitos que se identificam como lgBTs do que para os queer. enquanto grande parte dos 
lgBTs denuncia o estereótipo, o queer incorpora, exalta, se apropria. o estereótipo pode ser visto 
também como potência política, por isso é incorporado em muitos movimentos que se relacionam 
mais próximo da teoria queer6 do que do ativismo lgBT.

6 a teoria queer é uma corrente teórica que surge no final dos anos de 1980 para contestar a estabilidade das sexualidades, suas 
aparências definidas, práticas e pensamentos comuns nas sociedades. o termo foi cunhado pela teórica Teresa de lauretis e serve 
de conveniência para propor uma crítica à normalização da sexualidade e as concepções que tornam a heterossexualidade referência 
autêntica, hegemônica e superior frente à diversidade de gêneros e sexualidades.
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A noção de ambivalência do estereótipo garante a validade da representação do sujeito 
ou do objeto e o institui como uma estratégia discursiva e imagética consolidada que, antes de 
tudo, precisa ser repetida e pulverizada para estar em conformidade como um certo tipo de 
poder, seja ele social, político ou sexual. o processo de replicar essas identidades caracteriza o 
sujeito como paisagem, como um material fictício repleto de signos. Para guacira lopes louro 
(2000, p. 9), “treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e aprendemos 
a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam corporalmente [...]”. dessa forma, é 
através de um processo de estilização do corpo que o estereótipo se estabelece como um código – 
sob uma retórica corporal, esse corpo-fantasia firma-se como um corpo útil para marginalizações 
e opressões. neste movimento contraditório do estereótipo que permeia o protagonismo/
visibilidade e as fronteiras/marginalidade, homi Bhabha afirma que é um “modo de representação 
paradoxal” que, simultaneamente, corrobora uma ordem rígida e uma repetição vulgar. Para o 
teórico essa dualidade

garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas mutantes, embasa 
suas estratégias de individualização e marginalização; produz aquele efeito de verdade 
probabilística e predictabilidade que, para o estereótipo, deve sempre estar em excesso 
do que pode ser provado empiricamente ou explicado logicamente. Todavia, a função da 
ambivalência como uma das estratégias discursivas e psíquicas mais significativas do poder 
discriminatório – seja racista ou sexista, periférico ou metropolitano – está ainda para ser 
mapeada (bhabha, 1998, p. 104).

em muitos casos, os estereótipos configuram um termo de abuso que objetifica vários grupos 
como as mulheres, os lgBTs, os negros, os deficientes e que revela uma distância considerável entre 
o “agressor” e o objeto, mas que em nenhuma instância é um movimento neutro. os estereótipos 
carregam sentimentos, inseguranças e medo diante da desestruturação dos valores, crenças e morais 
patriarcais. vale ressaltar que não cabe aqui julgar as formas de estereótipos nem condenar o uso 
deles nas narrativas de telenovelas, pelo contrário, é preciso desmistificar o estereótipo somente 
como algo negativo. Além disso, exaltar seu poder de legitimar espaços, vozes e temporalidades de 
grupos renegados e invisíveis há tempos, ainda que condicionados a representações histriônicas ou 
excessivas.7 

É interessante pensar os estereótipos como um “short cut”, ou seja, um atalho. essa 
definição é proposta por Walter lippmann (1956) e repensada pelo pesquisador richard dyer 
em seus estudos. o atalho é um dispositivo que carrega em si uma estrutura social complexa que 
necessita ser reconhecível, categorizada, nominável. Tal fato implica na sua potência de ser fácil, 
rápido, comum e traduzível. dessa forma, os atalhos são um elemento estético de construções 
sociais, logo, esses estereótipos podem ser definidos como um efeito de sua função social. Para 

7 Através dessa constatação, pode-se afirmar que os estereótipos são, como os gêneros dramáticos, regras marcadas, características e 
habituais de fácil reconhecimento e adesão do público a uma narrativa. romper os estereótipos, assim como quebrar as formas de 
gênero, são escolhas sempre mais difíceis e refinadas do ponto de vista da criação e arriscadas do ponto de vista mercadológico.
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dyer, a noção de estereótipo como atalho proposta por lippmann denuncia e “[…] aponta para 
a maneira como os estereótipos são uma forma de representação muito simples, impressionante 
e facilmente compreensível, mas não menos capaz de condensar uma grande quantidade de 
informações complexas e uma série de conotações”8 (dYer, apud mArris; ThornhAm, 1999, p. 2).

se os atalhos condensam ideias e comportamentos para promover fluidez em suas leituras 
e compreensões, esses estereótipos são uma projeção de hábitos, gostos e culturas para o mundo. 
Assim, é pertinente evidenciar alguns aspectos que tornam essenciais a discussão sobre a posição 
do ator/atriz nesse processo de criação desses personagens lgBT e queer e como o star system 
contribui para apagamentos desses sujeitos nas telenovelas brasileiras. 

o cinema foi um dos maiores precursores para a construção da imagem do mito sobre 
as atrizes de produções cinematográficas, principalmente as hollywoodianas, durante os anos de 
1930 a 1960. A figura dessa star refletia um ideal de feminino sobre as atrizes que perpassava pela 
jovialidade, elegância, malícia, beleza e também polêmicas. esse sistema de fabricação de estrelas, 
aliado aos periódicos de variedades e a própria curiosidade do público sobre a vida íntima dessas 
celebridades, idealiza, até os dias atuais, uma persona repleta de imagens associadas ao consumo, 
ao sucesso e à vida amorosa. o conceito do mito é explorado pelo antropólogo edgar morin no 
livro As estrelas: o mito e a sedução no cinema (1989), no qual o autor realiza uma discussão sobre 
a relação entre as grandes estrelas da indústria cinematográfica americana e suas personificações 
mitológicas, como heroínas/heróis divinos cultuados pelas massas. Por meio dessa abordagem, o 
mito se faz como um elemento que uniformiza a metáfora desses seres humanos estelares e conduz 
a uma abstração desses atores como produto da modernidade. Para morin, a persona criada é um 
efeito do desenvolvimento das sociedades modernas e da vida urbana burguesa e esse fenômeno, 
em nada, deve subestimar a capacidade do público de distinguir o personagem da vida privada das 
estrelas.

A mitologia das estrelas se situa num território misto e confuso, entre a crença e o 
divertimento. A religião das estrelas seria como uma religião sempre embrionária e sempre 
inacabada. em outras palavras: o fenômeno das estrelas é simultaneamente estético-
mágico-religioso, sem ser jamais, exceto num limite extremo, totalmente um ou outro 
(Morin, 1989, p. 11).

Sendo assim, a persona também é um objeto de posse daqueles que a consomem e toda 
aura criada sobre sua divindade e castidade a coloca numa posição particular de engessamento, 
no qual aquele ator ou atriz não deve ultrapassar barreiras ou ousar demais em interpretações 
ou personagens que fogem do padrão criado para aquele mito. a persona torna-se fruto de um 
tradicionalismo imagético que a própria televisão, no caso, criou ao reforçar tal arquétipo em suas 
produções ao longo dos anos, na maioria dos casos, heterossexual, branca, de classe alta.

8 Tradução livre. “[...] points to the manner which stereotypes are a very simple, striking, easily-grasped form of representation but 
none the less capable of condensing a great deal of complex information and a host of connotations”.
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pode-se dizer que desde a transmissão da primeira telenovela no brasil foi criada também 
toda uma devoção aos atores e atrizes brasileiros que interpretavam os mocinhos e mocinhas das 
narrativas. nascia, então, a persona televisiva no país. se, de fato, as primeiras obras se baseavam 
nos grandes romances do melodrama e clássicos da literatura, grande parte ou, por que não, todos 
eles contavam histórias de casais heterossexuais com happy end e sorte no amor. instituiu-se um 
padrão heterossexista e heteronormativo sobre essas estrelas brasileiras. e que, consequentemente, 
privilegiava estes atores e atrizes a reiterarem muitos arquétipos. dessa forma, muitos atores como 
eva Wilma, glória Menezes, regina duarte, tarcísio Meira, antônio Fagundes e lima duarte foram 
condicionados a personagens heterossexuais ao longo de suas carreiras sob muitos pretextos, dentre 
eles o de não causar estranhamento nos telespectadores acostumados a os assistirem como vilões e 
mocinhos heterossexuais. não por menos, a questão da ideologia presente na obra de richard dyer 
corrobora esse processo.

da perspectiva da ideologia, análises de estrelas – como imagens existentes em filmes ou 
outros textos midiáticos – enfatizam sua polissemia estruturada, ou seja, a multiplicidade 
finita dos significados e afetos que eles encarnam e a tentativa de estruturá-los de tal forma 
que alguns significados são colocados de frente e outros são mascarados ou deslocados. 
A preocupação de tais análises textuais não é de determinar o significado correto e afetar, 
mas sim determinar quais significados e afetos podem legitimamente ser lidos neles9 (dYer, 
1998, p. 3).

essa legitimidade, que deve ser lida e autorizada nas estrelas, caracteriza a persona televisiva 
como pertencente a uma rede de atribuições e projeções. É notório perceber que nos últimos 
anos estrelas televisivas brasileiras, com personas heterossexuais consolidadas, foram escaladas 
para interpretarem personagens lgbts nas telenovelas das 21h da tv globo. isso demonstra uma 
tensão criada no interior desse armário que visa desmistificar a bolha que protege esses atores 
e atrizes de explorarem personagens “desviantes”. nomes como giovanna Antonelli (considerada 
um símbolo sexual brasileiro) e um dos maiores galãs da telenovela brasileira, o ator José mayer, 
viveram personagens homossexuais nas telenovelas em Família (2014) e império (2014/2015), 
respectivamente e consecutivamente. Atualmente, isso pode ser visto até como um bom negócio 
para os atores, sair de uma zona de conforto tradicionalista melodramática e expressar universos 
não heterossexuais dominantes.

no entanto, não se pode afirmar que a persona televisiva está rompendo com o armário numa 
forma intensa e politicamente transgressora. Pelo contrário, são ações pontuais e que demonstram 
um processo lento de abertura e autorizações de novas representações e abordagens de sujeitos 
e do universo lgbt e queer. novamente, a lógica é encarada pelo lado do negócio e o objetivo de 

9 Tradução livre. “From the perspective of ideology, analyses of stars – as images existing in films and other media texts – stress their 
structured polysemy, that is, the finite multiplicity of meanings and affects they embody and the attempt so to structure them that 
some meanings and affects are foregrounded and others are masked or displaced. The concern of such textual analysis is then not to 
determine the correct meaning and affect, but rather to determine what meanings and affects can legitimately be read in them”.
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educar e promover discursos de pluralidades fica amarrado numa indústria que cria personas como 
produtos de uma cultura patriarcal dinamizada pelo lucro, pelo sucesso, pelo glamour e que para 
esta estrela “sua vida privada é pública, sua vida pública é publicitária, sua vida na tela é surreal, sua 
vida real é mítica” (morin, 1989, p. Xv).

Portanto, caracterizar, ainda que brevemente, esses três códigos televisivos reforça a 
ideia do armário como uma cápsula televisiva de moralidades sobre sociedades, comunidades, 
comportamentos, afetos, gostos e sexualidades. A televisão, especialmente através da telenovela, 
reforça esta norma quando a base de suas narrativas é centralizada na família tradicional; os 
estereótipos se tornam atalhos para a fácil compreensão de sujeitos “estranhos” e a persona 
televisiva – pelo star system – evidencia uma lógica capitalista demarcada pelo mito da constelação 
heterossexual de suas celebridades – que acomoda atores e atrizes a personagens óbvios como os 
mocinhos heterossexuais.

A existência do armário televisivo torna evidente que os discursos produzidos pela 
teledramaturgia expõem moralidades ocultas quando afrontadas e questionadas pelas demandas 
de certos grupos ou minorias. o protagonismo de personagens lgBTs e a tentativa de se representar 
a cultura queer pelas telenovelas brasileiras revela muito o movimento que o armário condiciona à 
visibilidade. É um processo constante de retrocessos e fissuras que podem ser claramente associados 
às conquistas desses grupos marginalizados nas sociedades contemporâneas. isto é, expõem-se as 
adversidades sociopolíticas da luta pela igualdade e democracia, pela liberdade individual e pelas 
afetividades dos grupos lgBTs e queer frente ao crescente conservadorismo de outras comunidades, 
mas também reflete como os meios de comunicação populares, como a televisão, especialmente a 
Tv aberta, estão em conformidade com as instituições de poder.

Afirma-se, então, que o pêndulo da heteronormatividade televisiva que ora pune e 
marginaliza esses sujeitos nas narrativas de telenovelas, ora cria rachaduras no armário, traduz 
os conflitos da visibilidade. se para Foucault (1988) a aplicação do sexo em discurso conduziria à 
compreensão sobre como os corpos, os prazeres e os sujeitos eram atingidos pelo poder, de fato, 
pode-se dizer que a problematização das sexualidades e dos gêneros em discurso, nas telenovelas 
brasileiras, conduziriam ao entendimento de como as desigualdades sociais, políticas e econômicas 
brasileiras ainda precisam ser superadas.
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mATAdoreS, bANdoleiroS e A 
reiNveNÇÃo do Western1

luizA luSvArghi

iNTroduÇÃo

O matador (2017), de marcelo galvão, o primeiro filme produzido na América latina pela 
netflix, segue alguns dos preceitos das produções originais do grupo à risca. Trabalha com marcos do 
cinema fantástico e de aventura e mescla em sua narrativa tradições culturais e estéticas locais para 
trilhar a seara do regional, mas de um regional global, fórmula que permeia outras produções como 
Okja (2017) e séries como sense 8 (2015-2017). Trata-se do tipo de filme que embora mantenha 
traços de sua cultura original, pode ser fruído em qualquer idioma, e ainda assim fazer sentido. 
estrelado pelo ator português diego morgado, o Cabeleira, nome do matador de aluguel e jagunço 
cuja história alinhava o filme, foi lançado como um western brasileiro no Festival de gramado, em 
2017, o mais antigo evento do Brasil e o mais tradicional2. 

o filme narra a história de um menino, que virá a se tornar o Cabeleira, que é abandonado e 
resgatado pelo matador de aluguel que tem a alcunha de Sete orelhas (deto Montenegro), e que vai 
criá-lo em meio ao sertão vivendo quase como um animal. sem acesso à civilização, ou a qualquer 
tipo de educação formal, o jovem cresce e aprende com seu tutor o que ele sabe fazer de melhor 
– atirar e matar. As belíssimas imagens do filme pertencem à Cimbres, aldeia indígena na região 
da pesqueira, em pernambuco, a 200 km de recife, região totalmente preservada. o nordeste de 
galvão lembra o sertão light de guel arraes inspirado por ariano Suassuna, o criador do Movimento 
Armorial, ainda que o diretor evite referências diretas a essas produções, tanto na caracterização 
do vaqueiro sertanejo quando criança, quanto nos demais personagens da pequena cidade, de seu 
bordel, da venda.

o protagonismo de Cabeleira, no entanto, é o pretexto para introduzir na tela os demais 
matadores, todos emblemáticos de um período marcado por disputas de terras, embates com o 

1 Trabalho elaborado a partir de Comunicação apresentada no gi Cine y Audiovisual en América latina no Xiv Congreso de la Asociación 
latinoamericana de investigadores de la Comunicación (AlAiC), dad y democracia, san José, Costa rica, 30, 31 de julio y 1 de agosto 
2018.

2 desde a sua 20ª edição, em 1992, inclui não apenas produções brasileiras, mas também filmes de origem latina, decisão influenciada 
pela queda da produção brasileira em decorrência do Plano Collor. gradualmente, o festival voltou a exibir filmes brasileiros em 
competição e segue realizando em paralelo a premiação de filmes latinos, em sua maioria hispano-americanos ou coproduções entre 
América latina e europa. disponível em: https://www.museufestivaldecinema.com/historia-dos-festivais. Acesso em:7 dez. 2017.
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governo e com as volantes, pela relação ambivalente entre a lei e a ordem, no período entre 1910 
e 1940. os demais matadores são o tenente Sobral (paulo gorgulho), Sete orelhas, Cicatriz (Júlio 
Silveira) e o gringo (Will roberts), personagem que seria interpretado pelo chicano danny trejo, o 
machete. o estadunidense roberts é também o treinador de armas do filme, função que leva em 
paralelo com a de ator. 

o narrador do filme é o ator Allan souza lima, que ficou famoso como o garoto de programa 
contratado por Clara, personagem de Sônia braga em Aquarius (2016), aqui no papel de um contador 
de histórias que vai contar a saga do Cabeleira para uma dupla de matadores, os irmãos Miranda 
(nill Marcondes e o rapper Tio Fresh). esse é outro ponto em que a fabulação do filme se apropria 
de um cânone para na verdade transgredi-lo. nas histórias de cordel o narrador é em geral um 
músico, um poeta. o cordel é uma manifestação artística tipicamente nordestina, em que curtas 
histórias são contadas por meio da junção entre imagens e palavras em pequenos folhetos, com suas 
características únicas de métrica, rima e textos desenvolvidos em linguagem coloquial. As imagens 
podem ser feitas em xilogravura, um tipo de gravura que utiliza a madeira como base, mas também 
são utilizados desenhos com traços mais modernos, como os de hQ. no caso da xilogravura, as 
palavras, assim como as imagens, são entalhadas na matriz, na madeira, e depois impressas no 
papel. as folhas vão compor pequenos livros, vendidos na rua e nas feiras, muitas vezes dispostos 
dependurados em cordas, daí o nome. ao colocar o jovem desconhecido, interpretado por lima, que 
surge em cena com seus dois filhos, como um personagem que só vai se identificar ao final, para 
performar o contador de histórias, de certa forma, o filme deixa uma sensação de desconforto que 
antecipa uma reviravolta ao final.

A trilha de ed Cortês cria o ambiente ideal para uma visão pop do sertão, bastante comum 
em algumas obras do novo Cinema Pernambucano, como o emblemático Baile Perfumado. o arranjo 
da música Orai por nós, cantada pela irmã do diretor, nanda galvão, na abertura, possui uma batida 
que oscila entre o pop do manguebit e a tradicional música moderna nordestina representada por 
nomes como Zé ramalho, elba ramalho e amelinha, e até por Zeca baleiro, que inaugura o que 
ficou conhecido como o Agreste Psicodélico. Baleiro já declarou algumas vezes seu amor pela música 
italiana, e em especial por nino rota e ennio Morricone, o grande músico responsável pelas trilhas 
de sérgio leone e dos filmes de Tarantino, outro admirador do gênero. o diretor marcelo galvão 
declarou por diversas vezes o seu apreço pelos filmes de western spaghetti, que ele assistia com o 
avô. Um dos méritos de morricone, autor das trilhas dos filmes de leone, e também de Tarantino, foi 
associar elementos de som diegéticos à trilha dos filmes, numa associação indireta do neorrealismo, 
que foi essencial também em outros aspectos do estilo do diretor (desenho de produção, direção de 
arte, figurinos). Afinal de contas, o que leone estava buscando na música de seus westerns era um 
tipo de construção musical que tivesse uma conexão maior com o verdadeiro velho oeste, fugindo 
da representação totalmente irreal que os compositores de hollywood faziam da música daquele 
período histórico específico (CArrero, 2011, p. 86).
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A origem do nordestern No ciNemA brASileiro

no início do cinema brasileiro, alguns pioneiros como gentil roiz, em recife, admiradores 
do cinema de hollywood, e, sobretudo, do western, gênero criado pelo cinema estadunidense, se 
empenharam em desenvolver narrativas com um protagonista que fosse um cowboy à brasileira, 
um mocinho. em seu país de origem há controvérsias sobre o surgimento do gênero, ora creditado 
ao curta the great train robbery (1903) também classificado como gângster film, ora como drama 
ou ainda railway film, e foi somente a partir de 1910 que a crítica passou a usar o termo, em vez 
indian films (neAle, 2005, p. 102). os ciclos regionais, que constituem o primeiro movimento forte 
de uma cinematografia nacional, foram buscar em referências locais para compor um arquétipo que 
correspondesse aos vaqueiros. Foi um caiçara que protagonizou uma das primeiras películas com o 
tema, o filme de aventuras Aitaré da Praia (1925) que depois teve um remake produzido por edison 
Chagas, parceiro de roiz, e relançado com o subtítulo Jangada da morte em 1927. 

para glauber rocha, o western era o grande épico hollywoodiano (pereira, 2005), 
visão que corresponde a de muitos intelectuais brasileiros da geração de 1960. Warshow e Bazin 
escreveram alentados ensaios nas décadas de 1940 e 1950 sobre o gênero (neAle, 2005, p. 310). 
o western também surge como uma forte referência para a América hispânica (QUinsAni, 2015, p. 
138). Um dos criadores do ciclo do Cinema marginal, o cineasta rogério sganzerla, afirmava que seu 
filme O Bandido da luz Vermelha (1969), narrativa criminal baseada em uma história real, era na 
verdade um western sobre o Terceiro mundo que mesclava policial, drama, um autêntico filme de 
guerrilha, independente. o manifesto do cinema Marginal, Fora da lei, criticava os cinemanovistas, 
burocratizados em sua relação com o estado, e os novos Cinemas.

Foi o cinema do cangaço, entretanto, que preencheu magistralmente essa demanda. o 
gênero se afirma com o reconhecimento internacional de O Cangaceiro (1953), de lima barreto, 
premiado em Cannes como o melhor filme de Aventura. surgiu então o neologismo nordestern, 
cunhado por salvyano Cavalcanti de Paiva, pesquisador portiguar-carioca (CAeTAno, 2005, p. 11) 
para designar esse tipo de produção, que chegou a contar com mais de 50 títulos, chegando a ser 
tema de gêneros e subgêneros como comédias e pornochanchadas.

o grande personagem desse filão vai ser a figura mítica de lampião, na vida real virgulino 
Ferreira da Silva, ao lado de sua parceira Maria bonita, a Maria gomes de oliveira, além dos 
integrantes de seu bando, como o casal Corisco, alcunha do alagoano Cristino gomes da silva Cleto, 
e sérgia ribeiro da silva. o bando do pernambucano lampião, nascido em serra Talhada, tinha 
outras cangaceiras mulheres. a maioria, segundo consta, inicialmente não pegava em armas, mas 
acabaram se integrando às ações do bando. As produções pós-retomada introduziram releituras 
mais recentemente, como o próprio Baile Perfumado, e dadá e Corisco (1996), filme do cearense 
rosemberg Cariry. 

enquanto os verdadeiros cowboys, em geral peões contratados por fazendeiros, foram 
investidos como heróis e interpretados por mocinhos incorruptíveis nas telas de hollywood, como 
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John Wayne, nossos cowboys passariam a ser os temidos cangaceiros. Para criar o universo diegético 
do nordestern foi necessário introduzir algumas adaptações, como por exemplo, fazer com que os 
cangaceiros passassem a andar a cavalo.

outras liberdades foram tomadas pelo cinema brasileiro com relação aos fatos reais, mas 
os cangaceiros chegaram aos nossos dias como autênticos heróis. no cinema e nos cordéis, os 
cangaceiros eram retratados como verdadeiros robin hoods, empenhados em tirar dos ricos para 
distribuir aos pobres. no entanto, se bem que fossem o único agrupamento popular a se insurgir 
contra o estado, nada mais longe da realidade (mello, 1985). e o filme de marcelo galvão não 
poupa o mito. os cangaceiros eram também vaqueiros e peões que se articulavam em bandos 
independentes, mas que também cumpriam serviços para alguns coronéis, utilizados por eles para 
cobrar dívidas, e não se intimidavam em dizimar famílias inteiras.

Cabeleira, criado como bicho no sertão pelo matador Sete orelhas (dete Montenegro), vai 
assumir o lugar de seu protetor junto a etienne Chicot, o francês, ao qual se referem como o gringo, 
passando a ser um matador de aluguel, para ganhar a vida, uma vez que mal sabe falar. no filme seu 
código de honra não lhe permite matar mulheres e crianças, e suas limitações morais vão acabar 
fazendo com que ele perca o posto para outro matador. na vida real, é difícil acreditar que houvesse 
algum código moral que resistisse a um bom contrato. os cangaceiros conseguiram dominar o sertão 
durante muito tempo, porque eram protegidos de coronéis, que se utilizavam dos cangaceiros para 
proteger seus negócios, como matadores de aluguel. Um caso particular foi o de Januário garcia 
leal, o Sete orelhas, que agiu no sudeste do brasil, no início do século xix, tendo sido considerado 
justiceiro e honrado por uns e cangaceiros por outros. há registros de que José gomes, conhecido 
como Zé Cabeleira, tenha iniciado o cangaço em vitória de santo Antão (Pe), em 1775, segundo 
Antônio vilela de souza, membro do sociedade Brasileira de estudos do Cangaço (sBeC).

A obra de galvão, neste sentido, faz uma fusão de diferentes histórias de diferentes pontos 
do país envolvendo essa relação entre proprietários de terras e a população. o estado e a igreja são 
completamente omissos com relação aos cidadãos. 

A estética do filme remete à fábula, tendência que se alinha mais à visão de Ariano suassuna 
do que a de euclides da Cunha, realista e cientificista. em vez de cavaleiros medievais, entretanto, 
vaqueiros selvagens, mas o tom de conto fantástico permanece. suassuna foi o idealizador do 
movimento Armorial que unia artes plásticas, música, teatro. o movimento tinha como proposta 
“realizar uma arte erudita a partir das raízes populares da cultura, em busca de uma arte original 
nacional, desprezando certos aspectos populares considerados de gosto duvidoso, e rechaçando a 
cultura de massa, o que incluiria, certamente, o cinema” (CaMpoS, 2008, p. 262).

Curiosamente, apesar de sua aversão à tecnologia, foi no cinema e na televisão que sua 
obra ganhou popularidade. o processo de hibridização da estética Armorial e da cultura de massa 
simbolizada por guel Arraes teria se dado em função do terceiro momento deste movimento, 
classificado como Arraial, reconstituído por guel em sua procura por uma arte popular dentro da 
tevê. A minissérie Auto da Compadecida seria uma síntese destas duas tendências:
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na “visualidade neomedieval” de o Auto parece possível também identificar ecos do 
armorial. as cores adotadas na minissérie são as que predominam também nas imagens 
de um “sertão medieval”, exploradas pelos artistas plásticos do Armorial, a cor da terra 
avermelhada, é o tom dominante na maioria das obras (CaMpoS, 2008, p. 275).

enquanto a narrativa de glauber atualiza o mito do coronel, e o sertão armorial de 
suassuna vai para as telas da televisão repaginado, mas com a mesma reverência mítica pelo folclore 
(AlBUQUerQUe, 2001) que romantiza o homem simples e aponta saídas religiosas enquanto 
perpetua no poder uma oligarquia latifundiária decadente, o filme de galvão aposta na revolta, 
ainda que solitária, do vaqueiro peão representado pelo matador, mas também pelo tenente Sobral.

o imAgiNário NordeSTiNo

A região nordeste como um todo, é uma invenção mais recente, do início do século XX, 
para estabelecer uma separação entre o norte amazônico e os demais estados situados ao norte e 
ao próspero sul (albuquerque Júnior, 1999), o que naquele período compreendia da bahia ao 
rio grande do sul. sua criação foi resultante de conveniências políticas dos estados da Bahia, Ceará, 
pernambuco e Maranhão3, com a criação da sudene, e de políticas culturais implementadas pelos 
três primeiros para consolidar essa visão (BArBAlho, 2004). As instituições que vão capitanear essa 
transformação estão sediadas em recife, Pernambuco, como bem observa Albuquerque Jr (1999), 
sob a liderança de gilberto Freyre. essa visão se dissemina, principalmente, no final da década de 
1930, e assinala a transformação da literatura regionalista em “literatura nacional” (albuquerque 
Jr., 1999, p. 107), e cujas obras serviriam de inspiração para diversos filmes. o nordeste passa a ser 
visualizado no cinema, entretanto, apenas na década de 1950, inicialmente com filmes como O Canto 
do mar (1953), de alberto Cavalcante e no mesmo ano O Cangaceiro, de lima barreto. alguns temas 
são recorrentes: o messianismo, o jagunço e a seca, os retirantes, a indústria açucareira, o cangaço 
e a questão da terra (albuquerque Jr., p. 120). essas imagens-clichês vão estar presentes até 
mesmo na fase inicial do Cinema novo. o sertão vai ocupar a cena como representação natural de 
toda a região, que na verdade é composta por características diversas, em função do problema da 
seca e das diferenças econômicas, que culminaram na criação da sudene – superintendência do 
desenvolvimento do nordeste – em 1959.

o sertão nordestino, esse cenário de conflitos nacionais em que se debate a intelectualidade 
de vanguarda do país, desde os CpCs até o Cinema novo, vai ser o tema de uma obra fundamental 
dentro do processo de retomada da produção cinematográfica pernambucana, que influenciaria a 
cinematografia nordestina contemporânea. o filme Baile Perfumado (1996), de paulo Caldas e lírio 

3 Até 1930, maranhão e Piauí pertenciam à região norte, juntamente com o território do Acre e os estados do Amazonas e do Pará. no 
nordeste, ficavam Ceará, rio grande do norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. não existia a região sudeste, mas, sim, uma região 
chamada este, onde se localizavam os estados de Sergipe, bahia e espírito Santo. o nordeste é composto de 1 território, Fernando de 
noronha, e 9 estados: bahia, Ceará, pernambuco, piauí, Maranhão, paraíba, alagoas, rio grande do norte e Sergipe. a atual divisão 
foi implementada em 1970, após a inauguração de Brasília e do instituto Brasileiro de geografía e estatística (iBge) em 1960.
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Ferreira sobre a vida de lampião e Maria bonita, longe de atualizar o mito do coronel, como ocorre 
com algumas obras de glauber (albuquerque Jr, 1999), traz para as telas um lampião vaidoso, 
afeto a comodidades burguesas, que gostava de cinema, cruel e pouco preocupado com a imagem 
revolucionária que dele se fazia. 

a imagem idealizada de cowboys que cavalgavam cavalos, uma constante dos filmes sobre 
o tema, e particularmente de O Cangaceiro, de lima barreto não condizia com a realidade (Freire, 
2005, p. 70). o uso do cavalo não era comum entre os cangaceiros, que por vezes se deslocavam a 
pé para evitar o confronto com as volantes, sendo este um dos maiores “desvios” da obra de lima 
Barreto, preocupado em agradar às plateias internacionais. Uma forma de esconder a trilha deixada 
era andar em fila indiana, todos pisando na mesma pegada. o último ia de costas, apagando-a com 
um galho de árvore. Às vezes, os cangaceiros usavam alpercatas com o salto na frente e não atrás, 
como seria normal. A pegada deixada apontaria para o lado oposto da caminhada. O Cabeleira, de 
marcelo galvão, faz jus à sua tradição canônica do cinema brasileiro, assim como os cangaceiros que 
aparecem ao longo do filme.

o fato de os cangaceiros terem se transformado em mocinhos no imaginário audiovisual 
nacional, parcialmente herdada da literatura, não é de todo estranha à memória audiovisual 
contemporânea. Buscar referências nos gêneros consagrados pelo cinema hollywoodiano foi 
uma constante da cinematografia nacional, inclusive nos ciclos do cinema mudo, do qual recife 
é representante. o lado interessante, que impede qualquer versão sobre o tema de se tornar 
um autêntico pastiche, é a natureza ambígua do “mocinho-marginal”. Assim como acontece com 
o traficante romântico da atualidade, personagem do qual temos exemplos em Cidade de deus 
(2002), com bené (phellipe haagensen) ou ainda como o policial-mocinho que não hesita em matar 
e torturar para afirmar a sua autoridade, caso do Capitão nascimento (Wagner moura) nas duas 
sequências de tropa de elite (2005, 2010). A realidade se interpõe entre o arquétipo pretendido e o 
contexto, do qual não se pode fugir completamente.

A história cinematográfica do gênero nos revela que o cangaceiro sempre foi tratado como 
figura de vaidade. o cangaceiro de Baile Perfumado, lampião, também é vaidoso, uma vaidade de 
ambição, ligada ao dinheiro como forma de consumo e hábitos da vida burguesa. virgulino Ferreira 
possui o arquétipo dos coronéis, dos quais é amigo. realiza alianças locais, marca jogo de poder no 
nordeste. neste sentido, o cangaceiro cultiva hábitos modernos, à época. Toma whisky escocês, usa 
perfume francês, vai ao cinema e gosta de ouvir música (didimo, 2005). 

assim, ao se aprofundar nas imagens trazidas pelo cineasta, fotógrafo e mascate benjamin 
Abrahão, figura real que no cinema seria interpretado brilhantemente por duda mamberti, o Baile 
Perfumado radicaliza o olhar sobre esse mito de vaidade e ambição da figura do cangaceiro, e rompe 
com a idealização do mocinho, ainda que a polícia local representada pelas volantes esteja longe de 
representar qualquer emblema de democracia e civilidade. não existe uma preocupação em revelar 
lampião e seu bando como vítimas da sociedade. nem heróis e nem mocinhos, e à margem do 
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processo civilizatório, eles serão retratados pelas lentes hipnotizantes de Abrahão, que ganham cores 
vívidas neste filme que tem estética de videoclipe, e na qual a trilha por vezes assume a condução da 
cena, e dessa forma sua frustração será a nossa. 

o mito atualizado do cangaceiro, de qualquer forma, mesmo que revisto sob lentes menos 
preocupadas com exercícios experimentais de linguagem, não sobrevive ao mundo pós-moderno. o 
remake de O Cangaceiro (1997), de aníbal Massaini, baseado na obra homônima e premiada de lima 
barreto, O Cangaceiro (1953), que popularizou internacionalmente a música “Mulher rendeira”, 
cantada por vanja orico4, e mantida nesta versão, traz cenas que deveriam chocar, novamente 
revestidas do caráter de banalização do mal.

nesta nova versão de O Cangaceiro, a violência se explicita de uma forma mais brutal. o 
cangaceiro com seu ethos e rígidos códigos de conduta, aparece como um indivíduo 
organicamente violento. Contrariamente ao Cinema novo, cuja estética da violência trilhava 
no viés da politização, a espetacularização da violência nos filmes de cangaço da retomada, no 
qual se insere o remake de O Cangaceiro, adquire uma expressão de naturalidade cotidiana, 
colocando o espectador como um voyeur do sofrimento alheio (Freire, 2005, p. 71).

o SerTÃo revolucioNário

As reflexões de raymond Williams sobre as “estruturas de sentimento”, para ridenti, 
possibilitam tratar “do tema do surgimento de um imaginário crítico nos meios artísticos e intelectuais 
brasileiros na década de 1960 e depois sua transformação e reinserção institucional a partir dos anos 
de 1970” (ridenTi, 2005, p. 81). Para Williams, o termo serviria como uma distinção de conceitos 
mais formais de ideologia, para falar na cultura como resultado de uma prática vivenciada. 

Para outra autora que se debruçou sobre o conceito, maria elisa Cevasco, ele seria a 
“articulação de uma resposta a mudanças determinadas na organização social” (CevAsCo, 2001, p. 
153). exemplos expressivos da estrutura de sentimentos romântica e revolucionária seriam a trilogia 
que inaugura o Cinema novo – Vidas secas, de nelson Pereira dos santos; deus e o diabo na terra do 
sol, de glauber rocha; e Os fuzis, de ruy guerra -; a dramaturgia do Teatro de Arena de são Paulo (de 
autores como gianfrancesco guarnieri, augusto boal, Francisco de assis e oduvaldo vianna Filho, o 
vianinha); as canções engajadas de Carlos lyra e sérgio ricardo; as atividades dos Centros Populares 
de Cultura (CPCs) da União nacional dos estudantes, bem como produções como Cinco Vezes Favela, 
as músicas de edu lobo, geraldo vandré. naturalmente, não podemos nos esquecer das peças e 
roteiros de dias gomes, responsável pela reprodução desse conceito no cinema, com O Pagador de 
Promessas, e, sobretudo, nas telenovelas e minisséries, como O Bem-Amado.

o filme de Anselmo duarte foi baseado na peça homônima de dias gomes, premiado em 
Cannes em 1963, e ainda outros, como A hora e a vez de Augusto matraga, dirigido, em 1965, por 

4 vanja se tornaria famosa pela canção, cuja autoria é atribuída a lampião, que adentrava as cidades do interior do sertão com seu 
bando entoandos seus versos.
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roberto Santos, com base no conto de guimarães rosa. todos eles valorizando o homem simples do 
campo, denunciando a brutalidade das desigualdades sociais. esses cineastas eram “desprezados” 
pelos cinemanovistas, basicamente por glauber rocha, por serem adeptos de uma narrativa 
holywoodiana, que teria se firmado na vera Cruz, como assinalam Jean-Claude Bernadet e maria 
rita galvão (1983 apud ridenti, 2005).

o filme O matador evita cuidadosamente questões mais contextuais da relação entre a 
população e o estado, e opta pela fabulação desse imaginário com grande liberdade. A historicização 
se dá por meio de elementos textuais da própria narrativa audiovisual. não há espaço para reflexões 
sobre a gênese e o contexto histórico desses bandidos sociais, e praticamente não há diálogos. os 
bandidos sociais, como pontuou hobsbawn (2000), são decorrentes de um contexto histórico de 
transição entre o mundo agrário e o desenvolvimento industrial. A iconografia do gênero remete aos 
folhetins espanhóis, passa pelos bandoleiros mexicanos, cangaceiros, e até sicários, mas o imaginário 
trabalhado pelo filme se origina do próprio cinema. O matador se alimenta de referências a filmes 
de gênero, e se alinha mais claramente aos padrões estéticos e à crueldade do western spagheti do 
que aos personagens românticos e melodramáticos de hollywood. 

ao optar por esse caminho vai dialogar mais diretamente com o cinema bandoleiro 
mexicano, representado por produções como los tres bandoleiros que por sua vez se espelha em 
tradições folhetinescas do cinema espanhol, com seus bandidos generosos.

coNSiderAÇõeS fiNAiS

os planos do filme O matador, se por um lado fogem do sertão estereotipado da literatura 
regional e do Cinema novo, de outro reafirmam a temática da seca e da pobreza que caracterizou 
essa tradição, embora contestem mitos arraigados de heroísmo e revolução associados ao cangaço. 
Por esse motivo entram em conexão direta com o chamado novo Cinema Pernambucano, em que 
despontam projetos tão díspares quanto A história da eternidade (2015), de Camilo Cavalcanti; Boi 
neon (2015), de Cristiano mascaro, e árido movie (2005), de lírio Ferreira, movidos pela necessidade 
de mostrar outras imagens desse espaço. As cenas de colorido vibrante fazem jus à beleza da 
paisagem nordestina, assim como a suma pobreza para a qual o Brasil evita olhar, e que ainda hoje 
é parte integrante do cenário. o filme se passa no final do século XiX, e coloca ironicamente um 
francês sádico como um dos proprietários de terra mais temidos da região. os franceses foram 
colonizadores do Brasil em diversas ocasiões, e são até mesmo responsáveis pela descoberta da 
guanabara, inicialmente desprezada pelos portugueses. Ao denominar o francês como gringo, o 
registro passa a ser o de uma terra miserável governada por estrangeiros, sem nenhuma interferência 
do estado que dê trégua ao povo, o que no caso do Brasil, também não deixa de ser verdade. Até 
mesmo nosso primeiro imperador era português.

em vez da estética ingênua dos cordéis, a apresentação do filme se espelha na iconografia 
dos cartoons, trabalhando as imagens do filme com traços folhetinescos de uma trama de aventura 
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do período retratado, entre 1910 e 1940. há algo das historietas em quadrinhos na forma como se 
delineia a trajetória de Cabeleira na tela, e na família de monsieur Blanchard (o ator francês etienne 
Chicot), cuja mulher, madame Blanchard, interpretada por maria de medeiros, é praticamente uma 
das poucas mulheres a ser nomeada ao longo da história. Mãe trágica, ela defende o seu pimpolho, 
Pierre (igor Cotrim), um filho mimado e extremamente perverso, até a última gota de sangue. As 
mulheres da história, a começar por soraia (Thaís Campos), a prostituta que dá a luz ao filho do 
matador, entram em cena com poucas perspectivas de sobrevivência, sempre em posições servis. e 
quando o ousam se rebelar, caso de renata (thaila ayala) e sua irmã Fernanda (daniela galli), são 
punidas de forma trágica. o cangaço é das poucas organizações criminais que incorporava mulheres, 
como bem observa hobsbawn (2015).

o filme traz ainda personagens negros como matadores, como os irmãos miranda e Cicatriz, 
ainda que em papéis secundários e pouco explorados, o que também não era incomum. muitos ex-
escravos se convertiam em jagunços para ganhar a vida e a liberdade. Pena que é pouco explorada essa 
vertente. na versão original, Cabeleira seria interpretado por seu Jorge, que teve de sair da produção 
do filme por motivos profissionais. Certamente essa opção teria trazido outras possibilidades para 
o filme de galvão. o português morgado, no entanto, acrescenta camadas muito interessantes ao 
matador, praticamente criado como um bicho selvagem. seu herdeiro, aparentemente, consegue 
construir outra relação com o mesmo universo, embora não consiga escapar a sua hereditariedade, 
o que traduz uma visão conservadora das possibilidades de transformação deste espaço. 
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roSSelliNi e A miNiSSérie 
TeleviSivA: o coNTexTo de AToS 
doS APóSToloS

Sérgio AlPeNdre

no catálogo da mostra roberto rossellini – do cinema e da televisão, realizada em 2003 
no Centro Cultural São paulo, Mariarosaria Fabris (2003, p. 9) menciona a utopia de rossellini em 
relação aos meios de comunicação de massa: “eles deveriam servir para arrancar a humanidade das 
trevas da ignorância”. 

Foi dessa maneira, já como uma utopia, que se iniciou um dos projetos mais subestimados 
e ainda pouco estudados da história do cinema: a enciclopédia do homem, concebida por rossellini 
para realizar, na Tv, um cinema didático, que fornecesse informação e conhecimento para os 
espectadores de televisão e que fosse livre dos esteticismos vazios do cinema, que mostrasse ao 
invés de demonstrar. Telefilmes como O Absolutismo – A Ascensão de Luís XIV (la Prise de Pouvoir par 
louis XiV, 1966), Sócrates (Socrate, 1970), Blaise Pascal (1972), Santo Agostinho (Agostino d’Ippona, 
1972) e descartes (Cartesius, 1974), e minisséries como A idade do Ferro (L’Età del Ferro, 1965 – 
dirigida por seu filho, renzo, sob sua supervisão), Atos dos Apóstolos (Atti degli Apostoli, 1969) e 
A era de Cosme de medici (L’Età di Cosimo de Medici, 1972), sem contar a série de 12 capítulos, 
também dirigida na maior parte por seu filho e grandiosamente intitulada A luta do homem por 
sua Sobrevivência (La Lotta dell’Uomo per la sua Sopravvivenza, 1967-1970), aparecem como uma 
continuação lógica, e radical, de seus filmes para cinema realizados no início dos anos 1960, obras 
de forte teor histórico como Viva a itália (Viva l’Italia, 1960) e Vanina Vanini (1961). há ainda um 
último longa, Alma negra (Anima nera, 1962), que conta uma história contemporânea, quebrando 
um pouco a sequência histórica. A televisão, segundo ele, seria o meio ideal para uma formação 
didática e enciclopédica da humanidade. 

mas ele queria mais. Queria também, como notou Claude Beylie a partir da maior parte 
dos personagens retratados por rossellini, e servindo-se de algumas entrevistas dadas pelo diretor à 
época, “procurar, apaixonadamente, a verdade” (BeYle, 1977)1. essa verdade poderia se apresentar 
de maneira incerta e conter armadilhas, mas a própria personalidade de rossellini permitia esse 

1 beYlie, Claude. in: écran nº 60, Julho de 1977. Beylie afirma: “Contra os persuasivos, os fascinadores, os estetas, contra os criadores 
de estardalhaço, contra os mercadores de ilusão que são a maior parte dos cineastas, ele se afirma como um observador lúcido, um 
homem que procura, apaixonadamente, a verdade” (p. 40).
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risco. ele queria, desde cedo em sua carreira, criar obras abertas, com as quais o público pudesse 
dialogar, obras que tivessem em suas construções os alicerces para suas autocríticas. Assim podem 
ser considerados todos os seus filmes desde Roma, Cidade Aberta (1945). dentro do cinema histórico, 
não surpreende que essa característica tenha se fortalecido. os protagonistas dos telefilmes desse 
período são, eles próprios, homens que, como rossellini e o filósofo sócrates, se abrem às críticas, 
justamente por serem homens que desafiavam seu tempo. Para seus personagens, o custo desse 
desafio geralmente era a intolerância, quando não a morte. Para rossellini, a desconfiança dos 
financiadores, a insatisfação e confusão dos críticos.

Sua obra feita para a tv, que na verdade pode ser considerada uma única grande série 
histórica que comporta capítulos de diversos tamanhos e até minisséries dentro dela, é facilmente 
vulnerável a críticas, já que é composta por obras propositadamente incompletas. Pio Baldelli, um 
antigo detrator de sua obra cinematográfica, notou a inconsistência histórica e a contradição de 
princípios por trás desses filmes. “Parece não haver emoções fortes, personagens atraentes, histórias 
cativantes, e, o pior de tudo: é ‘sem sentido’. os fatos são apenas observados, as motivações não são 
vistas”, escreveu baldelli, citado por tag gallagher em seu livro the Adventures of roberto rossellini. 
gallagher, que considera Atos dos Apóstolos o mais rico dos filmes de rossellini (com O Absolutismo, 
Viva a itália e Viagem a itália) responde a baldelli:

ele estava errado: as motivações de todos em O Absolutismo e Atos dos Apóstolos estão 
amplamente presentes; os “fatos” são maravilhosamente transmutados em arte. mas 
baldelli dizia o que quase todo mundo dizia (e pensava), que é o que geralmente as pessoas 
pensam quando falham em penetrar no estilo do artista. Críticos literários, insensíveis ao 
estilo de [Josef von] sternberg, reclamam perenialmente que as personagens de marlene 
dietrich em seus filmes não têm motivações (gAllAgher, 1996, p. 594).

outros críticos apontaram problemas nos filmes históricos. esses filmes se passavam 
por didáticos, mas deixavam a audiência deliberadamente sem saber ao certo quem foram os 
personagens retratados, ou em que contexto histórico exatamente estavam envolvidos. Todo esse 
período desconcertou críticos que, na maioria das vezes, se entusiasmaram com a suntuosidade 
visual de O Absolutismo, mas estranharam o radicalismo e os percalços latentes em Atos dos 
Apóstolos e sócrates, ou a pressa estampada em cada imagem de Santo Agostinho, ou ainda a 
enormidade de zooms, para frente e para trás, existentes em toda sua obra a partir do início dos 
anos 19602. na itália, a recepção à série histórica é ainda pior (gallagher, 1996, p. 596). não 
entenderam (ou não aceitaram) o esvaziamento estético proposto por rossellini, que estava então 
interessado na busca pela imagem essencial, a mais verdadeira. entenderam menos ainda que as 
lacunas históricas são deixadas de propósito, para que o espectador as pesquisasse por contra 
própria. extremamente coerente com seu eterno desejo por obras abertas, que se completassem 

2 gallagher cita Jacques lourcelles (Présence du Cinéma) e Bosley Crowter (new York Times) entre os críticos que fizeram graves 
objeções a o Absolutismo. vincent Canby (new York Times), por outro lado, problematizou, mas no geral ficou entusiasmado com 
sócrates, quatro anos depois da crítica negativa de Crowter a O Absolutismo.
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em cada espectador. Um dos críticos de exceção que aprovaram com entusiasmo o projeto histórico 
de rossellini foi John hughes, que escreveu, em uma edição de 1974 da revista americana Film 
Comment, sobre a “espantosa série de obras-primas filmadas por rossellini na última década” 
(hUghes, 1974, p. 16). em seguida, hughes justifica seu entusiasmo entrando num cipoal pelo 
qual iremos passar mais adiante neste artigo, sobre o rossellini moderno diante de um cinema 
mais clássico:

desde o momento em que o rei luís esmaga o espaço teatral do rossellini histórico com 
sua presença sutilmente erótica, estamos no meio de uma análise didática e brechtiana da 
natureza da “emoção” que nos leva para dentro das complexidades shakespeareanas de A 
era de Cosme de medici – onde a grandeza da renascença e (por consequência) do cinema 
clássico é colocada em questão (hugheS, 1974, p. 16).

esse diretor, que já havia realizado diversas reviravoltas em sua carreira, passando de um 
cinema aproximado ao fascismo para o neorrealismo com um drama de guerra (Roma, Cidade 
Aberta), explorando ainda mais a linguagem documental (Paisà), a vocação religiosa (Francisco 
Arauto de deus, europa 51), o cinema ensaístico (Viagem Pela itália), a teatralidade abstrata 
(Giovanna D’Arco al Rogo), o melodrama expressionista (O medo), o veículo para um comediante 
de massa como totó (Onde está a liberdade?) e outras mudanças não menos corajosas, agora se 
entregava abertamente à missão de passar para um público amplo, de maneira nada espetacular, 
informação e conhecimento. o cinema estaria à beira da morte, se já não tivesse morrido. A Tv seria 
então seu veículo3. e rossellini utilizou esse veículo com a grandeza de sempre. Alguns críticos é que 
não fizeram muito esforço para entendê-lo. 

anos depois, tag gallagher defendeu toda a série histórica (mesmo encontrando sérios 
problemas em alguns filmes, como sócrates e Santo Agostinho, e na pesquisa feita para a realização 
de todos os filmes históricos). Contra os historiadores que atacavam as versões pouco acuradas do 
diretor, argumenta: 

toda história inventa. a história é uma série de julgamentos, uma síntese de eventos que 
mal conhecemos organizada pela pesquisa, mas inevitavelmente arbitrária, dentro de uma 
narrativa que pretende oferecer uma explicação plausível de acordo com alguns aspectos 
do presente usando o ponto de vista do passado – “mito e realidade”. nenhum evento tem 
relevância por si só, sem alguém para interpretá-lo; enfim, é o historiador que inventa a 
relevância e transforma o passado em história (gallagher, 1996, p. 783).

antes, no capítulo referente a Atos dos Apóstolos, gallagher foi implacável, sobretudo no 
que diz respeito à direção sui generis de atores e ao uso do som indireto (dublagem): 

3 rossellini chegou a declarar que “o cinema está morto” em inúmeras entrevistas entre 1963 e 1964. recebeu a seguinte resposta-
paródia de alfred hitchcock: “rossellini está morto” (citado por John hughes, na Film Comment e por tag gallagher, disponível em 
http://www.sensesofcinema.com/2004/feature-articles/rossellini_television/). É bom ressaltar que os filmes da fase televisiva eram 
captados em película. logo, quando diz que o cinema está morto, rossellini quer dizer sobretudo como local para exibição dos filmes.
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[...] originalidade em arte frequentemente é compreendida, inicialmente, como uma 
deficiência. os impressionistas não sabiam desenhar; os renascentistas eram pornográficos, 
os closes de griffith cortam o corpo dos atores, Beethoven era dissonante e Wagner pior 
ainda (gallagher, 1996, p. 595).

a nosso ver, tais obras pertencentes ao projeto enciclopédico para a televisão não devem 
nada as outras fases criativas de rossellini. são tão importantes para os rumos do cinema moderno 
quanto a Trilogia da guerra, e tão decisivamente criativas e tocantes quanto as da fase ingrid 
Bergman (e os filmes que realizou dentro de tal período que não eram atuados pela atriz sueca). o 
rossellini tardio (de 1969 ao fim da carreira em 1977) é, assim, digno das mais apaixonadas defesas e 
de muitos estudos. Com Atos dos Apóstolos dirige pela primeira vez uma minissérie (antes delegava 
projetos mais longos ao filho4) e sedimenta as bases dos filmes que viriam a seguir. Com A era de 
Cosme de medici, Blaise Pascal e descartes chega ao ápice de sua pesquisa histórica. neste artigo 
estudaremos o contexto em que sua obra histórica foi produzida, com ênfase na primeira de suas 
duas minisséries, Atos dos Apóstolos.

oS PerSoNAgeNS e AS éPocAS

há uma sutil subdivisão (muito sutil) na obra televisiva de rossellini: de um lado os longas-
metragens centrados em um personagem determinante e atuante no ciclo de mudanças de seu 
tempo (luís Xiv, os filmes dos filósofos); de outro, as minisséries, que pretendem ser painéis de 
períodos históricos (os primeiros anos depois de Cristo, o renascimento). pode-se argumentar que a 
minissérie A era de Cosme de medici tem dois de seus três capítulos centrados no poderoso medici, 
e o terceiro no inventor e artista leon Battisti Alberti (que já dividia o protagonismo no segundo 
episódio). Mas seria parcialmente verdadeiro. nesta minissérie, “a maior defesa do capitalismo já 
filmada” (gAllAgher, 1996, p. 786), o que está em jogo para rossellini, a despeito de sua evidente 
admiração por Alberti, é a passagem da idade média para a renascença e a efervescência artística 
possibilitada pelo mercantilismo. da mesma forma, apesar de termos em Paulo um personagem 
central de Atos dos Apóstolos, personagem para quem rossellini dirige a maior parte de sua atenção 
(a partir do terceiro episódio), é o momento de solidificação do cristianismo que está em jogo. nos 
telefilmes, por outro lado, também temos passagens de épocas; neles somos jogados em momentos 
de transição: uma era morre, nasce outra. mas são os personagens-título que merecem a supremacia 
da visão complexa e controversa de rossellini sobre a história. eles conduzem as mudanças e nunca 
deixam de ser os protagonistas (ao contrário dos apóstolos Pedro e Paulo e dos renascentistas medici 
e Alberti, que alternam o protagonismo). 

4 Uma exceção poderia ser L’India Vista da Rossellini (1957-1959), série de dez capítulos encomendada pela rai e assinada por ele 
(não confundir com o longa francês india matri Bhumi, filmado por ele na mesma época e lançado). mas, nos episódios dessa série, 
rossellini conversa com Marco Cesarini Sforza enquanto ambos assistem a imagens gravadas pela equipe de rossellini na índia. é 
muito diferente das minisséries que ele efetivamente dirigiu, Atos dos Apóstolos e A era de Cosme de medici, já dentro do projeto 
histórico.
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em seu percurso televisivo, rossellini procurou expurgar o que era espetacular, além das 
respostas fáceis. “Como tenho muita fé nas pessoas, penso que, se elas tiverem todos os fatos, 
podem chegar às respostas por elas mesmas” (rosselini apud gAllAgher, 1996). esse expurgo já 
é sensível em O Absolutismo, chegando a uma depuração completa em A era de Cosme de medici 
e descartes5, seus dois últimos filmes antes do retorno ao cinema (com Anno uno, de 1974, e O 
messias, de 1975). essa depuração é feita em grande medida pelo aperfeiçoamento no uso do 
zoom Pancinor, e pelo uso de atores semi-profissionais, ou mesmo amadores. o elenco, e a forma 
de dirigi-lo, contribui para o efeito distante, racional, propício ao tipo de didatismo pretendido. 
Também contribuíram as leituras que os atores não profissionais (a maior parte do elenco de seus 
filmes), impossibilitados de decorar as falas racionais e longas de seus personagens, faziam pelos 
teleprompters colocados em lugares estratégicos do set. 

É um mundo particular o que rossellini constrói em seu período televisivo, e em Atos 
dos Apóstolos as particularidades se tornam mais evidentes, o que normalmente caracteriza tal 
minissérie como a porta de entrada do rossellini tardio. o tempo esculpido (diferente do tempo 
esculpido de Andrei Tarkovski) e o tom das falas, sempre baixo, tranquilo, como o de um professor 
ciente de que seus alunos precisam de um ambiente calmo para o melhor aprendizado, ou solene 
como numa palestra, são elementos reforçados pela duração estendida e pela multiplicidade de 
personagens da minissérie (mais pessoas pregando ou conversando calma e profundamente com 
alguém, conversas geralmente entre duas pessoas). o trabalho com o zoom (mais intenso em A 
era de Cosme de medici) transforma toda a decupagem, ou seja, a divisão do filme em cenas e 
planos, o que o torna mais contemplativo e hipnótico do que um filme, clássico ou moderno, com 
decupagem menos singular. em Atos dos Apóstolos, como em sócrates, no qual o zoom não é tão 
incisivo quanto em seus outros trabalhos históricos (mesmo os que vieram antes), temos uma 
maior quantidade de cortes: não apenas planos longos, o que Atos tem de sobra, mas também 
planos e contraplanos mostram os apóstolos levando a palavra de Cristo e tendo problemas com 
as autoridades. 

Antes de irmos diretamente à minissérie, desenharemos o esboço de uma discussão 
complexa, que não se esgotará aqui, mas que acreditamos ser essencial para o posicionamento de 
rossellini na história do Cinema (e que pretendemos levar adiante em futuros trabalhos): a discussão 
sobre o clássico e o moderno.

do ciNemA moderNo Ao ciNemA cláSSico?

numa interessante alusão a seu passado de “pai do cinema moderno”, o crítico e pesquisador 
italiano Adriano Aprà escreveu que o caminho percorrido por rossellini na televisão sugere, pela 

5 rossellini, por vezes, era contraditório em entrevistas. em uma delas, realizada em 1973, chegou a declarar que iria fazer uma série 
de filmes espetaculares, que ficaram apenas na intenção. descartes prossegue, assim, na depuração do estilo baseado no corte do 
que é excessivo, deixando apenas o essencial, segundo o diretor. 
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teatralidade e frontalidade das imagens, um retorno ao primeiro cinema. segundo o crítico, nos 
filmes para a televisão rossellini

pretende se endereçar a um público cujo olhar ainda não foi poluído pelo esteticismo 
do cinema, ou que ao menos conserva, diante da tela pequena da tv, um desapego que 
lhe permite aceitar naturalmente a procura de uma linguagem simples e essencial, que 
podemos chamar de “primitivismo” (APrÁ, 2006, p. 17). 

Aprà parte daí para mais tarde, no mesmo texto, afirmar que as imagens de rossellini na 
tv são clássicas. não temos como nos aprofundar aqui na discussão sobre o que é clássico ou não, 
em artes ou em cinema. em seu significado original, clássico é aquilo criado para as classes mais 
abastadas. em termos gerais, é o que se pode ensinar em classe (em aula), algo que serve como 
molde para as obras que vierem a seguir. Mas esses conceitos há muito se tornaram ultrapassados, 
ou pelo menos limitadores. Como sabemos, é um assunto que mal se esgota no espaço de um 
livro, quanto mais de um artigo. Podemos, contudo, nos apoiar em alguns conceitos existentes para 
pensarmos nessa afirmação do crítico italiano. 

Primeiramente, podemos resgatar o conceito artístico em geral que Anatol rosenfeld e J. 
guinsburg resumiram do Iniciação Estética de Benedetto Croce (autor italiano que, por sinal, era 
muito admirado por rossellini), no qual o classicismo

se distingue fundamentalmente por elementos como o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a 
objetividade, a ponderação, a proporção, a serenidade, a disciplina, o desenho sapiente, o 
caráter apolíneo, secular, lúcido e luminoso. é o domínio do diurno. avesso ao elemento 
noturno, o classicismo quer ser transparente e claro, racional. e com tudo isso se exprime, 
evidentemente, uma fé profunda na harmonia universal. [...] A obra de arte é imitação da 
natureza e, imitando-a, imita seu concerto harmônico, sua racionalidade profunda, as leis 
do universo. 

[...]

há evidentemente, nesse domínio, certa autolimitação. o autor desaparece por trás da 
obra, não quer manifestar-se. ou melhor, seu desejo manifesto é o de ser objetivo. A obra é 
que vale como tal e não pelo que ela diz de seu criador. ela é uma comporta fechada e não 
aberta (gUinsBUrg; rosenFeld, 1999, p. 374).

podemos dizer, por essa síntese das ideias de Croce, que rossellini, um admirador de 
Croce, por sinal, desejava se aproximar do classicismo. mas tal aproximação só se realizou de 
maneira parcial. rossellini certamente procurava desaparecer como autor. o próprio ato de ceder 
a assinatura da maior obra de todo o projeto histórico – a série em doze episódios intitulada A luta 
do Homem por Sua Sobrevivência – a seu filho, renzo, indica essa intenção (por outro lado, é ele 
mesmo quem introduz cada episódio em tom professoral, filmado dentro de seu escritório, com 
um globo mundial a seu lado). Porém, seu estilo com planos longos, zooms em profusão e atores 
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inexperientes, seu modo de filmar afobado, com roteiros incompletos, dois ou três takes, no máximo, 
para cada plano e pouco cuidado com a pós-produção, incluindo aí a dublagem, é outro fator que 
impede a dissociação dos filmes à sua assinatura. Percebemos que a junção de muito talento com 
certo desleixo, um desleixo que parece constituinte das formas que cria, embora disfarçado por uma 
colocação exemplar da câmera (antes e depois do Pancinor) só poderia ser plenamente realizada por 
um autor: rossellini. Além disso, o equilíbrio, uma das qualidades características do que é clássico, é 
sempre efêmero nesses filmes. Além do zoom que por vezes causa o rompimento desse equilíbrio, 
há invasões da música eletrônica de mario nascimbene.

Mas há também, em rosenfeld e guinsburg, um outro desdobramento do conceito de 
clássico, concernente à intenção do artista, que cabe sob medida a rossellini e sua obra didática:

[...] a arte clássica não quer diferenciar e individualizar, seu propósito é sempre chegar 
ao geral e ao típico. na pintura e na escultura, sua busca é a do universal. na literatura, 
esquiva-se de descer a distinções psicológicas, muito minuciosas. em todas as suas 
formas de expressão, tenta fixar o universalmente humano (gUinsBUrg; rosenFeld, 
1999, p. 375).

não devemos confundir a busca pelo indivíduo, constante na obra de rossellini, com seu 
desejo de entregar ao público uma ideia e, portanto, de atingir o universal. e não temos como ignorar 
que em toda sua obra o que ele deseja fixar, acima de tudo, é o universalmente humano. 

mas as coisas, em se tratando de um cineasta tão complexo e livre como roberto rossellini, 
tendem a ser mais complicadas, a despeito de uma ou outra definição que possibilite o entendimento 
de sua obra como pertencente a uma ou outra escola, em dado momento. veremos que nada nos é 
facilitado quando entramos no controverso redemoinho do que pode ser clássico em cinema.

no dicionário teórico e crítico de cinema, escrito por Jacques Aumont e michel marie, 
temos o seguinte trecho:

Trabalhos fundados sobre o exame de corpos mais substanciosos (bordWell et al, 1985) 
adiantaram que essa norma se define, sobretudo, por seu objetivo – comunicar uma história 
com eficácia -, pois os elementos estilísticos que ela implica só permaneceram estáveis em 
relação aos grandes princípios: montagem em continuidade, “centralização” figurativa no 
plano, convenções relativas ao espaço e ao ponto de vista, montagem paralela de várias 
ações, unidade cênica e princípios de decupagem (AUmonT; mArie, 2003, p. 55).

Aumont e marie referem-se à norma estético-ideológica do cinema clássico hollywoodiano, 
que segundo eles, foi por muito tempo “reduzida ao ideal da ‘transparência’” (AUmonT; mArie, 
2003, p. 55) mais adiante, no verbete “transparência”, observamos o seguinte trecho:

esse termo designa, igualmente, uma tendência estética geral do cinema, sua tendência 
realista: um cinema “transparente” ao mundo representado, ou seja, um cinema em que o 
trabalho significante, o enquadramento, a montagem e a interpretação ao ator sejam quase 
imperceptíveis como tais, e se deixem, de certo modo, esquecer em prol de uma ilusão 
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de realidade acrescida. É, particularmente, a perspectiva da montagem “proibida” (Bazin), 
destinada a evitar que a realidade seja burlada (AUmonT; mArie, 2003, p. 273).

Como vimos, as condições na qual os atores do rossellini histórico, geralmente amadores, 
trabalhavam, tendo que ler suas falas enormes e racionais em um teleprompter instalado no set, 
não permitiam que suas representações fossem imperceptíveis. logo, esse tipo de transparência os 
filmes para a Tv de rossellini estão longe de ter. Além disso, por mais que o diretor evitasse e odiasse 
o esteticismo, é inevitável observar que alguns de seus planos são obras de um esteticismo rigoroso, 
que o zoom procura profanar com sua lente invasiva. é comum termos sobre-enquadramentos, 
já que ele adorava filmar os atores se movimentando por corredores e antessalas, passando por 
debaixo de arcos e portas, e esses sobre-enquadramentos geralmente gritam na imagem, tornam-
na mais chamativa. os cenários constituem outro elemento de grande força estética, e as trucagens 
de espelho (o efeito schufftan, que falseava uma pintura contígua ao cenário) também chamam 
a atenção. ou seja, praticamente não há transparência. o zoom, por sinal, é outro elemento que, 
usado desse modo, impede a transparência, pois nos seus vai-e-vens vertiginosos sentimos como se 
o diretor nos obrigasse a ver os filmes por uma espécie de luneta, operada para intensificar alguma 
ação, destacar um par de atores, ou se aproximar do rosto de um deles. o zoom, afinal, é o que mais 
chama a atenção para que há uma câmera intermediando tudo. robin Wood já dizia isso em 1974. 
em resposta a um ensaio de José luis guarner, o crítico inglês afirmou que “uma das propriedades 
inerentes ao zoom é que suas lentes são intrusivas. não é verdade que rossellini ‘tornava tal efeito 
ótico imperceptível ao combiná-lo com o movimento dos personagens’”(Wood, 1974, p. 8). Wood 
acrescenta, ainda, que “sua força expressiva reside em nossa consciência de que nossa percepção 
está sendo guiada”.

Sob certo aspecto, contudo, o cinema televisivo de rossellini é clássico. o uso do zoom 
permite a continuidade do plano. Permite também que as unidades de ação sejam respeitadas pela 
ausência do corte, o que nos remete ao clássico texto de André Bazin, “montagem Proibida”. nesse 
ensaio escrito em 1953, bazin aproveita um procedimento que o desagradou em O Balão Vermelho, 
de albert lamorisse, (o corte que separa o menino do balão que o segue por vontade própria) para 
defender a unidade dos planos nos momentos em que estes se fizessem necessários:

não se trata de modo algum de retornar obrigatoriamente ao plano-sequência, nem de 
renunciar aos recursos expressivos e às eventuais facilidades da mudança de plano. As 
presentes observações não têm por objeto a forma, mas a natureza do relato ou, mais 
exatamente, certas interdependências da natureza e da forma. Quando orson Welles 
tratava certas cenas de soberba num único plano e quando, ao contrário, retalha a 
montagem ao extremo em grilhões do Passado, trata-se apenas de uma mudança de estilo 
que não modifica essencialmente o tema. eu diria até que Festim Diabólico, de hitchcock, 
poderia indiferentemente ter uma decupagem clássica, qualquer que seja a importância 
artística que se possa vincular à decisão adotada. em compensação, seria inconcebível que 
a famosa cena da caça à foca de Nanook, O Esquimó não nos mostrasse, num mesmo plano, 
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o caçador, o buraco e a foca. Pouco importa, porém, que o resto da sequência seja cortado 
à vontade pelo diretor. o que deve ser respeitado é a unidade espacial do acontecimento 
no momento em que sua ruptura transformaria a realidade em sua mera representação 
imaginária (baZin, 1991, p. 62).

rossellini teria pensado em respeitar essa unidade espacial dos acontecimentos em seus 
filmes para a Tv? nem sempre, podemos dizer, apesar de ser esta uma preocupação existente 
em seu cinema desde meados dos anos 1940, e de sua obra ter servido, em outros momentos, 
para que Bazin a utilizasse como um modelo do que deveria ser o cinema. em alguns momentos 
parece lhe interessar apenas o estudo das possibilidades abertas pelo zoom. porém, não podemos 
esquecer que um ator, diante de uma cena, carrega consigo uma espécie de tensão, essencial para a 
representação e facilmente sabotada por um corte. 

o rossellini da tv, portanto, como defende aprá, é um diretor essencialmente clássico. 
existe, contudo, um elemento essencialmente moderno nesses filmes: a trilha sonora. A dublagem, 
mais a diminuição dos ruídos de fundo, cria um efeito de “aquário” (APrÁ, 2006, p. 21). A música 
eletrônica de mario nascimbene, presente em todos os telefilmes e minisséries a partir de A luta 
do Homem Pela Sobrevivência (exceto em A era de Cosme de medici) merecia um capítulo à parte, 
pois é um importante elemento modernizante na dramaturgia televisiva do diretor, mesmo que 
este, segundo declarações de amigos e profissionais que com ele trabalharam, não prestava muita 
atenção ao som e ao acompanhamento musical, confiando-os aos profissionais responsáveis. em 
alguns momentos, é pelo uso da música, que forma uma base sonora grave e monocórdica, que 
temos uma atmosfera de horror, sobretudo em Blaise Pascal. voltemos a Adriano Aprà (2006). 
no momento em que, com os filmes para a televisão, rossellini se afasta da modernidade para 
se identificar com o classicismo, a música pode ser moderna e funcionar mais uma vez como um 
contraponto a suas imagens.

A grande série histórica e televisiva de rossellini deve grande parte de seu impacto às 
geniais criações musicais de nascimbene, eletrônicas numa época em que fazer música eletrônica 
era exclusividade da vanguarda. sua música serve, como Aprà sugeriu, para mudar o sentido das 
imagens, para impregná-las de desespero, de horror, ou de suspense, tensão. Basta ver a sequência 
final do impactante terceiro episódio de Atos dos Apóstolos para atestarmos o poder aterrorizante 
de sua música eletrônica. numa caverna, atos de conversão ao cristianismo são filmados como um 
filme de terror. o contraditório surge novamente para complicar sua obra, para inserir em suas 
engrenagens os germes de uma poderosa e enriquecedora autocrítica. isso é rossellini.

eNfim, atos dos apóstolos

Filmado em meados de 1968, numa época de tumultos estudantis e inúmeros conflitos 
pelo mundo, Atos dos Apóstolos, minissérie em cinco capítulos que somam mais de cinco horas de 
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duração, fala da implantação e da solidificação do cristianismo após a ressurreição de Jesus Cristo. 
o primeiro episódio começa com a chegada dos apóstolos a Jerusalém e o último termina com um 
lamento de paulo, já sob a guarda de soldados romanos. entre essas duas pontas, mais de cinco 
horas de grande aprendizado, desde que o espectador esteja disposto a ir atrás. 

Temos, num primeiro momento, o tipo de confusão que reside nos estudos sobre rossellini, 
principalmente aqueles que se atém exclusivamente a suas palavras, esquecendo o que existe 
na imagem. A cidade de Jerusalém é representada por meio do efeito schufftan, um truque com 
pinturas e espelhos que dá uma ilusão de realidade maior do que os cenários pintados diretamente. 
efeito e ilusão são coisas que rossellini dizia rejeitar. Mas ele não se abstém de usá-las para chegar 
mais perto da representação da Jerusalém do século i a.C., como de outras épocas que retratou. 
ele diz que usa o zoom para evitar o estetizante movimento de câmera, mas o espectador poderá 
observar que em alguns momentos ele realiza movimentos de câmera bem virtuosos, como o 
travelling em diagonal que encontra Pedro em marcha no terceiro terço do terceiro episódio de 
Atos dos Apóstolos. o movimento rápido (praticamente um Y formado no espaço cênico) chama a 
atenção para a câmera como num filme de Fassbinder (que estava começando a trilhar seu caminho, 
por sinal). Se parece impensável colocar rossellini e Fassbinder na mesma frase, alguns momentos 
de seus filmes televisivos (como o exemplificado acima, mas não só), a despeito do clamor classicista 
que Aprá enxerga neles (com razão), chegam a ser maneiristas. 

o diretor alemão rudolph Thome, em sua filmografia comentada de rossellini, diz que o 
diretor, a partir de Atos dos Apóstolos, que inaugura uma série de filmes didáticos,

retirou-se do presente, daquilo que têm em comum os filmes que nascem ao mesmo tempo 
e que significa sempre uma concorrência estética (e mesmo comercial). emigrou. vive agora, 
no verdadeiro sentido da palavra, em outro planeta e já não tem necessidade da aprovação 
dos outros para aquilo que faz. aí reside, penso eu, a dimensão que falta a todos os seus 
filmes depois de O Absolutismo.

thome parece ignorar o revolucionário uso do zoom out (o processo de afastamento da 
ação pela lente da câmera, do detalhe ao plano geral) em Atos dos Apóstolos, efeito que só iria 
encontrar correspondência à altura, fora do cinema televisivo de rossellini, seis anos depois, em 
Barry lyndon, de Stanley Kubrick. o maneirismo mencionado anteriormente, embora não tão 
frequente, é outro fator que liga rossellini diretamente ao seu tempo. de fato, é impressionante 
que alguém possa enxergar esses filmes histórico-didáticos como descolados de seu tempo. são 
filmes totalmente inseridos em seu tempo, compartilham o espírito da época (não à toa, rossellini 
chamou seu projeto de Utopia, e era exatamente uma utopia a contracultura da segunda metade 
dos anos 1960). Ao mesmo tempo, são filmes que nos transportam ao período retratado com uma 
fidelidade que tem muito mais a ver com um respeito aos pormenores da vida de outrora do que por 
uma custosa reconstituição histórica. ou seja, rossellini consegue fazer as duas operações, falando 
em uma só vez do passado e de sua época.
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mais uma vez Tag gallagher vem ao nosso auxílio. em seu livro, no capítulo referente à 
minissérie, o escritor norte-americano argumenta, com parte do discurso do próprio rossellini 
(sempre um perigo, mas aqui muito bem usado), que 

roberto pensou em Atos dos Apóstolos como sua contribuição para a revolução. “não é 
uma questão de abanar o fogo, mas, se há fogo, de simplesmente deixar claro que não 
seja reprimido ou apagado pelas cinzas da hipocrisia... oposição global ao establishment 
foi inventada há 2 mil anos, e foi espalhada pelo mundo por um pequeno grupo de pessoas 
desarmadas, eventualmente ignorantes e vestidas em farrapos. doze homens enfrentaram 
um império: os doze apóstolos... ainda hoje as sementes plantadas pelos apóstolos estão 
dando frutos” (gallagher, 1996, p. 587)6.

Mesmo sem as palavras de rossellini é possível perceber, como vimos, os sinais do tempo em 
que o filme foi feito. Porque ou se acusa o projeto histórico de não ser didático como rossellini disse 
ter pretendido, ou se acusa de recusa ao presente. Parece-nos evidente que a segunda acusação é 
inadequada, e a primeira, exagerada, pois algo de didatismo persiste na maneira documental como 
somos informados de como viviam as pessoas naquela época, como trabalhavam, como se vestiam, 
como oravam, conversavam uns com os outros e festejavam.

Aos que reclamaram (sobretudo Baldelli) do respeito aos textos do novo Testamento e 
como isso tornava o filme religioso demais e anulava o que poderia existir de crítico, gallagher 
responde:

mas rossellini não foi literal com o texto. ele omite tudo – como os ensinamentos de Paulo 
sobre culpa, pecado, sexo – que poderia embaraçar o conflito presente em Atos dos Apóstolos 
do cristão liberdade-e-amor contra o establishment armadilhas-e-ódio (gallagher, 1996, 
p. 598).

dramaturgicamente é que o didatismo se perde, e é isso que faz a grandeza desses 
filmes históricos. rossellini, mais uma vez é necessário dizer, pede que completemos lacunas, 
propositalmente deixadas por ele para fazer com que suas obras permaneçam abertas, vivas dentro 
do espectador. Assim, as andanças dos apóstolos e as perseguições que sofrem, com prisões e coisas 
piores, nem sempre ficam claras. num instante, Paulo está em uma cidade, no instante seguinte, 
sem que se faça menção a viagem ou qualquer tipo de deslocamento, está em outra. num momento 
se chama saulo, de repente vira Paulo. não exatamente após ter recebido a visão de Cristo e ficado 
temporariamente cego por essa visão. A mudança se dá sem grande alarde, assim como alguns dos 
principais acontecimentos permanecem não vistos, não dramatizados (o arrependimento de Judas, a 
ressurreição de Cristo, os anjos que libertam Pedro, o terremoto que liberta Paulo), enquanto outros 
são desdramatizados (o apedrejamento de estevão, a decapitação do apóstolo Tiago, o batismo de 
um eunuco por Felipe). Tudo isso, num filme de dramaturgia mais fechada, clássica, por assim dizer, 

6 A citação das palavras de rossellini foi montada por gallagher a partir de declarações para sergio Trasatti, in: TrAsATTi, s. rossellini 
e la televisione. roma: la rassegna, 1978.
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poderia ser considerado falhas. mas em um filme com esse teor, nunca visto anteriormente pelo 
que tem de contemplativo e factual, de dialogado e sóbrio, as lacunas são mais do que perdoáveis. 
Parecem até necessárias, pois são elas que deixam as imagens vivas.

e isso não quer dizer que seus personagens sejam incompreensíveis, totalmente inacessíveis 
ao espectador. Ao comentar a entrevista coletiva dada por rossellini à imprensa americana na 
ocasião do lançamento de O Absolutismo, gallagher escreve que

em outras palavras, roberto parecia dizer à imprensa que era errado gostar desses 
filmes (ou qualquer filme), e que o único prazer justificável reside na sensação de ser 
exposto aos fatos. e as pessoas levaram-no a sério! Até mesmo seus fãs. Para Jacques 
Sicilier, no le Monde, foi uma defensa a Atos dos Apóstolos chamá-lo de “antidramático, 
antirromanesco..., apenas a descrição objetiva de um fenômeno... esses personagens 
parecem tão estranhos a nós, e frequentemente incompreensíveis, como devem ter sido 
às pessoas de seu próprio tempo”. Com defensores desse tipo, rossellini não precisava de 
detratores (gallagher, 1996, p. 595).

Ao falar da transformação de saulo em Paulo, Tag gallagher nos lembra mais uma vez 
(como o faz em outros trechos de seu livro) da profunda admiração que rossellini tinha pelo filósofo 
Benedetto Croce. saulo diz que não foi ele que matou estevão, mas a lei. gallagher diz que não, que 
foi Saulo:

esse mesmo conflito croceano pode ser encontrado em todos os filmes de rossellini, 
especialmente em roma Cidade Aberta. Fatos humanos versus teorias abstratas. leis, 
textos, instituições, poder, assassinato, morte, intolerância, aridez versus amor, inspiração, 
impulso, natureza, crescimento.
o conflito é constante em Atos dos Apóstolos, que é mais um filme de horror do que 
deutschland im Jahre null ou O Absolutismo eram filmes de horror, com a diferença que 
Atos é ainda mais um livro didático para uma revolução (gAllAgher, 1996, p. 588).

horror, claro, por causa da música. os efeitos eletrônicos de Mário nascimbene, acrescidos 
da voz e da flauta – tudo minimalista e extremamente efetivo – provoca o efeito de estranheza que 
transforma os filmes em experimentos sensoriais únicos.

gallagher compara o efeito que a música de Mario nascimbene provoca no espectador ao 
efeito de movimento das pinturas de giotto (ele cita o exemplo do quadro Viagem para o egito, em 
que as patas do asno indicam movimento). A música, para ele, provoca o espectador a participar do 
filme, a não assistir às imagens passivamente.

devemos participar ativamente com rossellini ou captamos pouco de seus filmes e os 
consideramos chatos. Aqueles que querem ser entretidos ou informados invariavelmente 
desgostam de seus filmes. Aqueles que observam atentamente, que se posicionam num 
estado de receptividade ativa e emotiva invariavelmente os amam (gAllAgher, 1996, 
p. 591).
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Conforme o cristianismo cresce, começam as discussões sobre as regras: o regime 
alimentar, se seriam ou não obrigados a se circuncidar. os apóstolos discordam entre si. pedro e 
Paulo, os protagonistas de rossellini, não estão mais em sintonia. estamos próximos ao final do 
quarto episódio. o diálogo entre eles, sozinhos enquanto os outros dormem no acampamento, 
tendo atrás de si uma fogueira e a escuridão da noite, é um dos grandes momentos dramáticos de 
toda a minissérie. sentimos que abandonamos o tempo presente e estamos ali, testemunhando as 
discussões que procuravam reestabelecer as bases do cristianismo. Após a discordância com Pedro, 
paulo sente a necessidade de percorrer o mundo levando a palavra de Cristo. rossellini o acompanha 
com profundo interesse, como aliás, o faz com todos os apóstolos na minissérie. ele os segue como 
se estivesse seguindo os jovens que se rebelaram em maio de 1968. experimenta mais uma vez com 
o Pancinor. esconde, atrás de uma fachada composta de diálogos e pregações em tom menor, uma 
série de ruídos e dissonâncias prosseguidas em sócrates, sua obra seguinte, antes de alcançar o 
ápice de um elegante e distorcido classicismo com Blaise Pascal e descartes. 

É, de fato, um rossellini em seu modo mais experimental o que vemos em Atos dos 
Apóstolos. experimental, moderno, maneirista e classicista, dependendo do ângulo que vemos e do 
momento que destacamos.
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dA idioTiA: ou A SiNgulAridAde 
irrePeTível dA exiSTêNciA em 
o pequeno quinquin 
de bruNo dumoNT

rogério de AlmeidA
mArcoS beccAri

ceSAr zAmberlAN

umA AProximAÇÃo à obrA ciNemATográficA de bruNo dumoNT

A parceria entre redes de televisão e diretores de cinema sempre foi bastante positiva, 
ainda que muitos teimassem – e teimem – em ver a televisão como algo não necessariamente sério 
ou menor que o cinema. são vários os exemplos nestas últimas décadas de obras primas, sejam 
longas-metragens ou séries, que resultaram dessa parceria. o maior de todos os exemplos talvez 
seja, e não pela extensão, os 14 episódios nos quais Fassbinder adapta Berlin Alexanderplatz, livro 
de Alfred döblin. monumental, a obra é, juntamente com os telefilmes de roberto rosselini, com 
o apoio da rAi, exemplos que destruíram e ajudaram a destruir nos anos 1960 qualquer cerca que 
buscasse delimitar fronteiras rígidas entre os meios. 

existia e ainda existe um pensamento mais purista que defende o argumento de que 
Fassbinder e rosselini, e também godard, cada qual ao seu modo, usaram a televisão para fazer 
cinema. Para estes, um meio maior, mais próximo do universo artístico. A discussão é longa e os 
argumentos variados e abrangentes, porém as próprias declarações dos cineastas servem para 
mostrar que, ainda que fosse possível estabelecer algumas distinções em relação aos meios e aos 
protocolos de recepção da obra e, sobretudo, em relação ao receptor, a forma narrativa sobressaía, 
fosse ela recebida na tela grande, e dentro daquilo que mauerhofer denominou de experiência 
cinema, fosse recebida na tela pequena, com todas as distrações possíveis; fosse por um público 
mais erudito, associado em tese ao cinema, ou por um público mais em busca de entretenimento, 
associado em tese à televisão.

A questão da recepção e do público assume novos contornos com os avanços e a 
popularização da tecnologia, com a entrada do digital e dos aparelhos de televisão de lCd e depois de 
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led, cujo formato widescreen (tela panorâmica) propicia melhores condições de fruição, diminuindo 
sensivelmente a distância entre as condições de recepção em uma sala de cinema e em um ambiente 
doméstico. Por outro lado, com streamings como netflix (que não trazem intervalos publicitários) e 
compartilhamento de filmes em formato digital, o acesso a determinadas obras, antes exclusivas de 
cineclubes ou cinemas, foi democratizado.

Tais questões cruciais atualizam as condições de circulação das artes audiovisuais e, de 
certa forma, se relacionam à interrogação sobre o caráter essencialista da obra de arte lançada 
por marcel duchamp na famosa exposição de seus ready-mades. Se na ocasião duchamp mostrava 
que a obra de arte era dependente dos meios de sua visibilidade, no caso galerias e museus, hoje 
a interrogação se volta sobre a assistência de filmes e séries. se há duas, três ou cinco décadas era 
inviável assistir cinema em casa, dada a discrepância entre a película projetada nas salas de cinema 
e a qualidade da tela de tubo, atualmente não só as condições são próximas (tela panorâmica e 
grande, qualidade de imagem e som etc.) para os espectadores como também para os produtores. 
A película foi substituída em larga medida pelo formato digital e, mesmo quando não o foi, não há 
mais a distância de outrora.

esses aspectos tecnológicos associados à expansão das operadoras a cabo e assunção 
dos streamings, além de outros meios digitais, pagos ou partilhados de maneira gratuita entre 
computadores (via torrent por exemplo), ocasionaram também maior diversidade nas obras 
desenvolvidas. esmorece a lógica que ditava a produção para as massas, com seu inevitável prejuízo 
de variação estética e temática (fator quantitativo), e entra em cena a segmentação de públicos, o 
que possibilita diversidade estética e temática e abre nichos para que determinadas obras sejam 
veiculadas, como é o caso de P’tit Quinquin, filme que é o objeto deste ensaio.

P’tit Quinquin ou O Pequeno quinquin (2014) (pronuncia-se Cancã) estreou em 2015 nos 
cinemas brasileiros com suas quase três horas e meia de duração depois de ser exibido no ano 
anterior pela Tv francesa, em quatro episódios, atingindo mais de 1 milhão e 300 mil telespectadores 
(lAnlo, 2015). Foi indicado em Cannes para o globe de Cristal como “melhor filme televisivo ou 
melhor série”, além de ganhar três prêmios em festivais de cinema, incluindo o de são Paulo, em 
2014 (iMdb).

bruno dumont, o diretor de O Pequeno quinquin, iniciou sua carreira de cineasta em 1997, 
com A Vida de Jesus, um filme que expõe a crueldade e a violência humanas em meio a um ambiente 
rural, o pequeno povoado de bailleul, terra natal do diretor, por meio do jovem Freddy, seus amigos, 
sua namorada e a presença indesejada do argelino Kader. o filme ganhou a Câmera de ouro do 
Festival de Cannes, projetando o diretor no cenário internacional.

seu segundo filme, A humanidade (1999), ambienta-se no mesmo cenário bucólico e se 
desenvolve com a mesma lentidão contemplativa, mas introduz um elemento novo, posteriormente 
resgatado em P’tit Quinquin, que é presença do investigador de polícia deslocado, inábil, incapaz de 
compreender o mal. pharaon de Winter encontra o corpo violentado de uma menina de onze anos e, 
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enquanto investiga o crime, mantém sua vida rotineira, andando de bicicleta, cuidando de sua horta 
e desejando domino, uma amiga operária que namora Joseph, motorista de ônibus. Caracterizado 
como um idiota, o protagonista se mostra incapaz de compreender a humanidade e suas motivações, 
seja para a violência ou para o sexo. no entanto, embora a humanidade apareça sob o signo da 
insignificância, Pharaon de Winter demonstra-se curioso e compassivo, cheirando os suspeitos, 
observando domino e Joseph fazendo sexo, abraçando o culpado e renunciando a qualquer tentativa 
de encontrar um sentido ou nutrir alguma esperança em relação ao que é humano.

os filmes seguintes consolidam a assinatura de Bruno dumont, tanto em seu estilo 
de filmar, com o uso de não atores e predileção por cenas lentas, silenciosas e contemplativas, 
quanto pela temática, que apequena o homem em ambientes naturais e amplos, o mostra 
indiferente diante do mal, incapaz de compreender as relações e motivações humanas, envolto em 
crueldade e incompreensão, por vezes tocado por um misticismo sem deus, por uma metafísica 
sem transcendência, uma espiritualidade que se esgota na contemplação do mundo, na adesão ao 
presente, sem nenhuma outra ambição. Assim, se em twentynine Palms (2003) e Flandres (2006) 
predomina a temática da violência, do mal e da crueldade, em O Pecado de hadewijch (2009) e Fora 
de satã (2011) aflora a questão religiosa, com a fé, o milagre e o pecado deslocados da transcendência 
metafísica e encarnados numa metafísica imanente que faz do mundo a única realidade possível. 
assim, em O Pecado de hadewijch, Céline é retirada do convento por excesso de fé, retornando ao 
mundo para que encontre sua vocação, enquanto em Fora satã um homem místico, entre o divino e 
o demoníaco, opera milagres por meio de atos concretos, como atirar no padrasto que abusa de sua 
enteada, ou exorcizar uma viajante por meio de uma relação sexual.

antes de O Pequeno quinquin, dumont filma Camille Claudel 1915 (2013), retratando o 
momento em que a escultora, interpretada por Juliette Binoche, é internada contra sua vontade 
em um asilo psiquiátrico mantido por religiosas. mantendo sua escritura cinematográfica, dumont 
explora minuciosamente os menores gestos e movimentos de Claudel para mergulhar em sua 
condição psíquica, sem em momento algum julgá-la. essa indiferença quanto à possibilidade de sua 
loucura revela, em contraponto, a mesma indiferença quanto à lucidez. É um filme que se enfileira 
com os demais ao mostrar uma humanidade cujas ações (violentas, sexuais, místicas etc.) são sempre 
incompreensíveis.

umA PoSSibilidAde de comPreeNSÃo de o pequeno quinquin

ora, precisamente a maioria dos homens suporta a vida sem resmungar demais, e com 
isso acredita no valor da existência, mas precisamente porque cada qual só quer e afirma 
a si mesmo, e não sai de si como aquelas exceções: todo extrapessoal, para eles, ou não é 
perceptível ou o é, no máximo, como uma fraca sombra. Portanto, somente nisto repousa 
o valor da vida para o homem comum, cotidiano: ele se dá mais importância do que ao 
mundo (nietZSChe, 1983, p. 96-97).
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Um dos aspectos da filosofia trágica – “a afirmação da incapacidade humana para 
reconhecer ou constituir uma natureza” (rosseT, 1989, p. 104) – consiste na ausência de qualquer 
princípio “fora do real” que possa ser invocado para compreender o real. É o acaso da existência 
em sua absoluta indiferença para com a vida, a morte, os acontecimentos e os sentidos todos que 
atribuímos a eles. Tal indiferença, contudo, não pressupõe falta ou vazio existencial; pelo contrário, 
parte de uma “plenitude de ser” (rosseT, 1989, p. 49) de acordo com a qual nada falta à existência, 
mesmo esta sendo efêmera, transitória e insignificante. 

Assim, a filosofia trágica se diferencia das demais pelo que se propõe: atém-se antes à 
inocência e crueldade do real do que à sua bondade ou culpabilidade; enxerga acaso e artifício em 
vez de necessidade e liberdade na natureza; opta pela lucidez, ainda que insignificante, à ilusão das 
ideias e ideologias. 

É sob essa perspectiva que compreendemos a evolução de P’tit Quinquin, na qual os 
acontecimentos mais extraordinários, como uma sucessão de assassinatos, aparecem sob o signo da 
indiferença na ordem cotidiana. desse modo, a minissérie traz à tona não uma imagem do mal, da 
moralidade ou das dinâmicas sociais, mas antes o encadeamento casual de imagens da indiferença 
do mundo. Ali, toda “falta” decorre por não necessidade: falta de sentido da existência (o mundo 
é fruto do acaso), falta de sentido da vida (nascer e morrer são dados fortuitos, desnecessários) 
e falta de fundamento da vida social (amoralismo, egoísmo, poder, assimetria social etc. como 
circunstâncias, convenções).

Contudo, “não é tempo para filosofar”, como adverte o capitão van der Weyden ao seu 
parceiro Carpentier. Afinal, o corpo esquartejado de uma mulher foi encontrado nas entranhas de 
uma vaca retirada por um helicóptero de um bunker da segunda guerra mundial. no entorno, porém, 
a pequena cidade na qual a ação se passa segue quase inalterada. Passamos então a acompanhar 
uma série de crimes tão bizarros quanto violentos, mas que parecem pouco assombrar aqueles que 
lá vivem. 

P’tit Quinquin se divide em dois grupos de personagens: o par de detetives excêntricos 
que tocam impassíveis a sua investigação e um grupo de jovens garotos locais capitaneados por 
Quinquin, personagem-título, que mantém uma relação de amizade passional com eve e alimenta o 
preconceito contra os imigrantes africanos, que “tentam roubar nossas mulheres”.

em última análise, não existe um assassino na série de assassinatos. não resta espaço, 
porém, para lacunas ou mistérios: está claro que o motivo dos assassinatos é racial, temor de toda 
sociedade francesa apavorada com o crescimento da população muçulmana. ocorre que esse não é 
tema central da narrativa, uma vez que toda violência é apresentada e assimilada pelos personagens 
de maneira mundana, distanciada, tal como um animal pode passar do prazer à fúria ou vice-versa 
sem se dar conta disso.

A ideia de bestialidade, com efeito, está aqui presente do início ao fim, de modo que os polos 
do par homem-animal – de um lado o homem, cuja boa alma salva, redime, garante a continuidade; 
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de outro, o animal, cuja bestialidade extermina, destrói, dissolve – não podem ser separados. Assim, 
a animalidade não é apresentada independente da ideia de humanidade (o que remete ao filme A 
humanidade, também de dumont). a bestialidade, por exemplo, refere-se a aspectos animalescos e, 
no entanto, é uma característica exclusiva da espécie humana – assim como a tolice, a infantilidade, 
a insanidade etc. a questão da animalidade é, com efeito, inseparável da questão antropológica.

Atreladas a tal, outras questões poderiam ser identificadas na trama – questões que, se 
não foram suficientemente abordadas, é porque permanecem marginais em torno do solo trágico 
em que se assenta o enredo de dumont. vejamos, por exemplo, a ideia da “violência vulgar”. É 
bem conhecida a ligação entre violência e sentido como fundação ideológica no processo histórico. 
marx (2011) escreveu que os grandes fatos da história universal se apresentam duas vezes: primeiro 
como tragédia, depois como farsa. o pressuposto é que toda ação violenta necessita repetir um 
modelo, reatualizar um protótipo etc. Para Barthes (1977), por sua vez, as condutas mais violentas 
são também as mais teatrais, porque na violência haveria sempre um núcleo literário.

no entanto, a violência presente em P’tit Quinquin aparece desatrelada de qualquer sentido, 
como que seguindo uma vontade cega. não há nenhum motor oculto ou inconsciente, mas também 
não se trata de uma caricatura de algo sem mais credibilidade. Trata-se de uma violência vulgar, em 
que qualquer coisa pode “continuar bem” porque, em vez de unir o sentido a um poder ou a uma lei 
se acata a dimensão bruta, cega e vulgar da violência. em uma palavra, sua insignificância.

do ponto de vista narrativo, por sua vez, é possível identificar certa desconstrução operada 
por dumont. não foram poucos os filósofos, historiadores e críticos do século XX e XXi que trataram 
do “desaparecimento” da experiência (metanarrativa, personagens exemplares, fatos pesados) 
como uma angústia de viver fora do presente (Walter Benjamin, roland Barthes, giorgio Agamben, 
Zygmnunt Bauman entre outros). não obstante, a ideia fundamental que animou a desconstrução do 
romance (henry James, samuel Beckett, henry miller etc.) é justamente a de não narrar fatos, mas 
mostrar cenas. é o que ocorre na trama de P’tit Quinquin: os acontecimentos ficam ou desaparecem 
na medida em que se impõem a nós como presenças no presente.

só que na trama em questão essa desconstrução não implica destruição ou anulação da 
experiência comum; pelo contrário, possibilita afirmar uma experiência de todos (dimensão trágica 
e irreversível da vida) em detrimento, isso sim, do modelo metafísico que se caracterizaria por 
remeter, atualizar ou adiar um acontecimento de outros tempos. não é a primeira vez, nesse ínterim, 
que dumont faz uso de “não atores” em seu elenco: pessoas sem virtudes ou atrativos, algumas com 
estigmas faciais, problemas mentais ou estranhezas físicas. mas em vez de explorá-las como desvios 
da normalidade, o diretor as apresenta como indivíduos distintos e ao mesmo tempo comuns – o 
diferente é normal e o normal é diferente.

Assim, o que de fato reside no cerne da narrativa de Bruno dumont, aquém das questões 
levantadas, é o ato de pronunciar-se sem reservas em favor da realidade apresentada, seja ela 
qual for. É verdade que essa realidade pode parecer um tanto enigmática, provocando ao mesmo 
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tempo espanto e humor, bem como os personagens, concomitantemente impenetráveis e 
plurissignificantes. ocorre que quaisquer determinações nunca estão fixas: tudo pode inverter-se no 
seu contrário, porque a própria ambiguidade é mundana, espontânea, casual. Se as personagens são 
todas desajustadas, tolas, estranhas, é porque não guardam nenhum vestígio do homem moderno, 
emancipado, senhor de si. e se o real é sem sentido, não é como efeito da oscilação dos sentimentos 
ou da razão humana; é a própria noção de sentido que é estranha ao real. 

o real é o que aparece, desprovido tanto de sentido quanto de qualquer falta (a falta de 
sentido, por exemplo), sendo completo em sua insignificância, sem carecer de nada. num mundo que 
pode nos parecer estranho, mas no qual nada é sentido e vivido propriamente como estranho, não 
há espaço para noções como absurdo ou nonsense. Pois a noção de absurdo como sentido ausente, 
expectativa frustrada, seria a exceção de uma pretensa ordem racional, normal, harmoniosa, algo 
que estaria além da compreensão humana, como um território que circunda a racionalidade que 
constitui a vida cotidiana. haveria então uma esfera da razão e, exteriormente, uma esfera do trágico. 

em P’tit Quinquin, entretanto, a vida cotidiana é indissociável do dado trágico. A falta de 
sentido aparece na trama não como indício de absurdo, mas antes como indício da prevalência do 
acaso, que se repete indiferente ao que quer que seja, dada a não significância de todas as coisas. 
essa insignificância do real é tratada por Clément rosset (2004) como idiotia, no sentido etimológico 
do termo, ou seja, idiota como simples, particular, único de sua espécie. 

nesse sentido, a noção de “mal” que percorre as desventuras de Quinquin não está 
diretamente ligada à violência, ao menos à violência como fundadora ou restauradora de um 
significado social. Ao contrário, o mal em questão é idiota, explicitamente banal, desmistificado e 
desvinculado de qualquer significado oculto.

se os velhos conteúdos ideológicos se confundem uns com os outros no decorativismo 
televisivo francês, isso significa que eles esgotaram sua função histórica, e muito mais incongruente 
se torna, por isso, a violência que teria a pretensão de reanimá-los. não havendo mais nada de 
extracênico – num elenco declaradamente composto por “não atores”, não há representação, apenas 
apresentação –, dissolve-se a estrutura da manifestação e da ocultação, da pureza e da malícia, 
em proveito da própria cena, que se dá na impossibilidade tanto de escapar do “mal” quanto de 
compreendê-lo.

em outros termos, trata-se de “acaso”, aquilo que faz acontecer tudo o que acontece, sem 
qualquer princípio ou fundamento além da própria falta de princípio ou fundamento. não é que 
o mundo seja incompleto ou insuficiente (em relação a quê?), é que não há nada que possa nos 
assegurar que a vida seja regida por qualquer coisa além dela mesma. interessante é perceber como 
tal enunciado, assim como qualquer lógica que explique a realidade, não indica nada de real, apesar 
de ser pensável. Quer dizer, ao pensamento cabe menos decifrar o real do que, antes, fazê-lo “falar” 
por meio de uma sucessão de olhares sobre um mesmo nada.

assim o mal se perpetua no mundo de P’tit Quinquin: não como uma revelação repentina, 
e sim como algo insignificante e sem qualquer necessidade. Porque o próprio existir é tão 
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desnecessário quanto injustificável; e o indivíduo idiota “não tem argumento algum para invocar 
em favor da existência, continua perfeitamente incapaz de dizer por que e em vista de que ele vive 
– e no entanto acha, doravante, a vida indiscutível e eternamente desejável” (rosseT, 2000, p. 27). 
Tanto o prazer quanto o sofrimento são insignificantes mediante a finitude de uma existência dada 
ao acaso: eis também a intensidade de sofrer ou deleitar-se.

É dessa conjunção que desponta a perspectiva trágica no pensamento, bem como a idiotia 
do mal em P’tit Quinquin: a existência não quer nada diferente do que é: “Consolidada a idiotia, o 
sujeito trata de afirmar que não há remédios e que a realidade dada não é mais um obstáculo, só 
é a realidade que se tem, a única, o pior” (oliveira, 2015, p. 262). o que equivale a “não querer 
nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. não meramente 
suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo [...], mas amá-lo” (nieTZsChe, 1983, p. 374). Assim 
os acontecimentos em torno de quinquin permanecem incógnitos, tal como nossos pensamentos 
matinais se dissolvem nos gestos apressados ao fim do dia.

A idiotia então se manifesta não como uma exceção à normalidade, como se o absurdo 
(falta de sentido) escapasse à ordem do mundo, mas como a expressão do mundo humano.

em um mundo plenamente humano, tudo é esperado. e, nessa espera, mentira e blefe 
são reconhecidos e incorporados ao jogo. É por isso que quase todos os tipos humanos 
são possíveis no âmbito desse mundo, servindo a qualquer contexto, como neuróticos, 
esquizofrênicos, cegos, loucos etc., desde que, no contexto, não se mostrem estrangeiros a 
esse desvio, um desvio esperado (oliveira, 2015, p. 258).

É justamente o que ocorre com o par de investigadores em confluência com o mundo das 
crianças capitaneadas por Quinquin. Cumprem seu papel sem a menor expectativa à verdade. no 
caso, pouco importa o(a)(s) assassino(a)(s), pouco importa a motivação, a crueldade, a violência, 
o mal. Aniquiladas as diferenças – o que é bestial, o que é humano, o que é inumano – tudo se 
apresenta pleno e acabado. e as ações seguem o fluxo da idiotia, da singularidade irrepetível da 
existência.
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os simpsons e A TeleviSÃo1

oliver fAhle

quando se fala em formas inovadoras de temporalidade em séries televisivas mais recentes, 
certamente não são Os simpsons que primeiro ocorrem ao espectador, mas as produções da hBo, 
transmitidas e recepcionadas com sucesso já há alguns anos, como Os sopranos, six Feet under e 
outras. Séries mais recentes desenvolvem sua temporalidade não mais conforme modelos temporais 
dominantes e sucessivos, mas rompem esses modelos por meio de diversos outros desenrolares de 
tempo. A lembrança e a memória cumprem um papel cada vez mais importante para esse tema. 
no entanto, a discussão não se esgota nesses temas. Se a sucessão e a simultaneidade forem 
compreendidas como os dois modelos fundamentais de experiência do tempo, então as séries mais 
recentes operam cada vez mais com combinações desses dois modelos, com reflexões midiáticas 
sobre a estrutura narrativa das séries e com uma estética da imagem a qual põe o acontecimento 
visual em crescente evidência e deixa de submeter a imagem (ou o plano) apenas a funções narrativas. 
em resumo: após haverem sido concebidas principalmente como modelos de sequências lineares, 
recentemente as séries passam a ter a dinamização do tempo como elemento central de sua estética.

portanto, pode parecer estranho o interesse em tratar de Os simpsons: por um lado, essa série 
está entre as mais recentes, já que está no ar desde 1989, contando, a esta altura, com mais de vinte 
temporadas e com um tempo de exibição comparativamente muito longo. Por outro, ela é estruturada 
de uma forma midiaticamente diferente, por se tratar de uma série televisiva animada – de uma série 
de animação ou de um desenho animado, como era chamada no passado. esses dois aspectos – 
a longa duração e a estrutura de animação – devem ser considerados a seguir, na medida em que 
oferecem informações sobre a temporalidade da série. o primeiro aspecto leva a questionar por que 
razão justamente Os simpsons têm, já há tanto tempo, sucesso nas telas. isso também tem a ver com 
o tempo, já que Os simpsons se movimentam em um espaço histórico-midiático, o qual é, ao mesmo 
tempo, construído por eles. Assim, é válido lançar um olhar sobre o lugar midiático demarcado pelos 
simpsons em seu tempo. o segundo aspecto, a animação, aponta para o centro estético da série, para 
as próprias formas de organização da encenação e, como consequência, do tempo, o qual também 
é possibilitado pelo formato animado e, em Os simpsons, realizado de uma maneira determinada. 
dessa forma, está apresentada a estrutura do texto a seguir: inicialmente, trato do espaço cultural 
e midiático dentro do qual Os simpsons se movimentam e, em seguida, pergunto pela organização 
narrativa e visual da série, tendo em vista o modo como ela compõe sua temporalidade.

1 Tradução de henrique moraes. Para mais, consultar original: FAhle, oliver. die simpsons und der Fernseher. in: meTeling, Arno; oTTo, 
isabel; sChABACher, gabriele (org.). Previously on... Zur Ästhetic der Zeitlichkeit neuerer TV-Serien. Munique: Fink, 2010, p. 231-242.
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os simpsons e o Seu TemPo

Com frequência, comenta-se que a série Os simpsons representa um destacado exemplo 
de cultura pós-moderna. e, de fato, não somente a vaga relação temporal com discussões sobre a 
pós-modernidade, isto é, principalmente sobre os anos 1980 e 1990, é relativamente adequada, 
mas também seria possível, sem debates demasiadamente longos, redescobrir em Os simpsons uma 
série de características atribuídas à pós-modernidade. dentre elas, encontram-se a diversidade de 
camadas de recepção e a forma de citação já quase invasiva (a qual pode ser descrita com ajuda de 
Umberto eco 1984); o fim da metanarrativa (que pode ser invocada com lyotard [1993]), a qual, 
porém, não é ainda um fenômeno da pós-modernidade no campo da estética; o rompimento do 
espaço externo no espaço midiático e vice-versa (como se pode argumentar com ajuda de Baudrillard 
[1978, p. 7-69]); a supressão do limite que separa a obra de arte da cultura popular (mais uma 
vez, eco [1994, p. 37-58); a concretização midiática do cotidiano (por exemplo, a partir de diedrich 
diederichsen [2002, p. 18-24]); o excesso visual, que coloca a iconicidade do visual em evidência 
(apresentado com muita precisão por laurent Jullier em L’écran post-moderne [2003]); e a exibição 
e modificação constantes de mitos cotidianos, o que pode ser descrito com base em um roland 
barthes (1964) renovado (arnold, 2007, p. 199-223).

os personagens de Os simpsons, por sua vez, expressam essa diversidade pós-moderna, 
não apenas porque, como personagens animadas, são abertos a constantes novos preenchimentos 
e atribuições mentais e culturais, mas sobretudo porque trazem para o próprio conceito da série 
uma possível rejeição e afirmação, pertencentes indispensavelmente à pós-modernidade. Pode-se 
visualizar isso, por exemplo, em homer e lisa. homer corporifica o tipo da indiferença pós-moderna, 
o qual recebe a paleta de ofertas midiáticas sem qualquer reflexão, o qual aprova tudo de imediato e 
para o qual qualquer anúncio ou informe de televisão representa um apelo da realidade. ele é levado 
puramente pelas emoções e, portanto, marcado como possível projeção de críticas conservadoras à 
pós-modernidade. lisa é o oposto: ela recebe a completa diversidade da cultura pós-moderna, mas 
está sempre no controle da situação. ela pode rir de Comichão e Coçadinha (itchy and scratchy) tanto 
quanto Bart, mas é capaz de diferenciar entre emoção e razão. Ao mesmo tempo, tem talento para 
as artes, é sensível, melancólica e ainda brilhante em todas as áreas do saber e da cultura doméstica: 
uma consciência pós-moderna perfeita, que não se esquece das conquistas da modernidade e, no 
entanto, não enxerga para muito além de seus limitados horizontes. vistos nessa perspectiva, Bart 
e marge são, em compensação, as correções para cima e para baixo: Bart é o filho que deu errado, 
e marge, a esposa auxiliadora.

isso é tudo sobre uma classificação geral de Os simpsons na cultura, na qual não gostaria 
de me estender, na medida em que ela já se encontra descrita e demonstrada de diversas maneiras 
(Klein et al., 2014). Um segundo pressuposto, o qual pode capturar de mais perto o espaço de 
tempo em que essa série se move, diz respeito ao lugar midiático o qual Os simpsons ocupam na 
televisão. se for possível acreditar nas diversas demarcações de limites da história da televisão, 
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dá-se então nos anos 1980 uma ruptura decisiva, a qual pode ser designada, a depender do 
autor, como passagem para a neotelevisão, para a televisão-estilo ou para a televisão moderna2. 
essa transição é realmente complexa e, nesse ponto, deve ser posta ao lado de alguns momentos 
decisivos. A modernização da televisão pode ser descrita por meio de três mudanças essenciais. 
em primeiro lugar, por meio de um nova estrutura de programação e recepção que, em meio à 
multiplicação de canais de transmissão, leva a uma nova concepção das transições e rupturas. o que 
raymond Williams (1990) designou ainda cedo como fluxo – a saber, a acentuação da continuidade 
específica da recepção televisiva, a qual não se baseia na separação entre diferentes partes de 
uma programação, mas na sua fluidez e sobreposição – torna-se o padrão na televisão moderna, 
especialmente na europeia, na qual isso não é comum, por meio do controle remoto, da interrupção 
da transmissão e da multiplicação de canais. em segundo lugar, estabelecem-se, na televisão, cada 
vez mais formatos cotidianos e diretos (ao vivo), os quais remodelam a relação outrora pedagógica 
formada entre a televisão e seus espectadores em uma relação de comunicação aberta, na qual o 
contrato pedagógico se transforma em um contrato com a mídia, para retomar a formulação bem-
sucedida de Casetti/odin (2000). Assim, a recepção não mais se fundamenta no cumprimento de 
condições contratuais, mas se estabelece como uma mutável zona de contato que evita vínculos a 
longo prazo e transforma o espectador em um indivíduo isolado diante da televisão. em terceiro 
lugar, finalmente, a televisão moderna dispensa a estética visual proveniente de regulações 
especificamente televisivas e cinematográficas, as quais prevaleciam até os anos 1980. A imagem 
se liberta da sequência e não é mais simplesmente conectada a outras imagens, mas colocada, de 
diversas formas, em curto-circuito com outras imagens3. 

Certamente, não seria muito difícil demonstrar como a concepção de Os simpsons se 
encontra em conexão com essas três formas de transição. especialmente no terceiro ponto, no 
curto-circuito das imagens, enxergo uma resposta estética de Os simpsons a uma nova situação 
midiática. normalmente, as análises científicas exigem muito de Os simpsons. em razão disso, eles 
são, para diederichsen (2002), representantes do iluminismo pós-moderno, e, segundo andreas 
rauscher (2014), são, por meio de uma superafirmação, desconstrutores de nossos mitos. Conceitos 
como iluminismo e desconstrução mostram-se facilmente à mão e são rapidamente utilizados como 
referência ao modo de produção de toda a série. no entanto, encontra-se uma estética firmemente 
desconstrutivista – compreendida como tematização dos pressupostos inevitáveis e não tematizados 
do texto, a qual evoca contradições nas afirmações do texto e, sendo assim, produz um novo texto 
resultante dos elementos desconstruídos do primeiro texto – apenas em poucos momentos, como, 
por exemplo, no excelente episódio Por trás das risadas (11ª temporada), em que Os simpsons 
narram sua história de sucesso como família da Tv. Contudo, tais desconstruções mantêm-se 
pontualmente e são substituídas, em regra, por outras formas, como a paródia, a transtextualidade 

2 sobre a neotelevisão, consultar eco (1985, p. 196-220), assim como Casetti e odin (2001). sobre a televisão-estilo, consultar Caldwell 
(1995), principalmente o capítulo 1. Sobre a televisão moderna, consultar Fahle (2006).

3 A televisão é um lugar proeminente para isso. Buxton (1990, p. 180-180) e engel (2003, p. 69-73).
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ou a comédia pastelão. Uma análise precisa e uma classificação das diferentes formas de expressão 
narrativa, crítica, e midiática em Os simpsons ainda não foi realizada, muito menos uma explicação 
da série no âmbito das mudanças da estética televisiva. 

A irrupção da televisão moderna nos anos 1980, que põe em evidência a modificação das 
imagens, seria uma possibilidade de tal perspectiva midiática. Quanto às imagens, trata-se, assim eu 
defendo, não mais primordialmente de uma conexão, mas de um curto-circuito, e tampouco de uma 
capacidade de conectá-las, mas de curto-circuitá-las. As imagens em curto-circuito não se encaixam 
de maneira desfragmentada em uma organização narrativa ou cênica, nem produzem uma completa 
descontinuidade e aleatoriedade, mas formam contatos e curtos-circuitos, os quais apontam para 
o momento de provocação de sensações. Contudo, eles o fazem – e isso consiste em uma diferença 
essencial em comparação com os desenhos animados anteriores a eles – com um pano de fundo de 
amplo conhecimento cultural e midiático. nesse sentido, assim eu alego, um dos pontos fortes da 
série encontra-se na constante transformação de espaço cultural e simbólico em espaço afetivo e vice-
versa; na verdade, até mesmo no fato de que a divergência entre símbolo e sensação é continuamente 
disfarçada. marie-luise Angerer (2007) identifica o crescimento recente do interesse da teoria das 
mídias pelo conceito de sensação, entre outros, como reação contrária à supervalorização da língua 
e da estrutura nos últimos vinte anos. especialmente as mídias digitais operam contrariamente a 
elas, na medida em que não mais se dirigem a qualquer sentido dominante em si, mas fazem do 
próprio corpo “um emoldurador (framer) de imagens não mais emolduradas” (angerer, 2007, p. 
9). em Os simpsons, e principalmente no humor específico da série, isso já funciona para a televisão, 
como processamento estético da interação entre alusão cultural e envolvimento afetivo. se está 
certo que as percepções simbólica e somática não devem mais ser contrapostas e podem apenas ser 
compreendidas em interação, então Os simpsons representam, certamente, um formato dominante 
dessa nova orientação. embora essa questão merecesse uma explicação mais precisa, gostaria 
de deixá-la de lado com essas breves considerações sobre a sensação e dar continuidade a uma 
classificação histórico-midiática da série.

o meu objetivo diz respeito a um outro aspecto, a saber, a alegação de que Os simpsons 
não somente surgem com a televisão moderna, mas também que encontram o seu fim com a nova 
mudança da televisão para as mídias digitais e para a pós-televisão. Os simpsons têm um lugar 
preciso na televisão, a saber, o período da neotelevisão, submetido a uma nova mudança, a qual a 
série, a meu ver, esteticamente já não consegue acompanhar. essa mudança se manifesta no fato de 
que a televisão passa, pouco a pouco, a não ser mais tratada como mídia de referência decisiva para 
a sociedade. isso se torna visível quando se percebe que ela compartilha cada vez mais formatos 
específicos com outras mídias, como a internet e o dvd. As notícias, os videoclipes e até mesmo as 
séries têm, hoje em dia, um outro lugar4. a televisão talvez ainda possa reivindicar apenas o primado 
de determinados formatos presenciais e ao vivo. Se aceita-se esse olhar sobre a televisão, então se 
torna evidente que Os simpsons fazem parte da era da televisão, já próxima do fim. Ainda hoje, a 

4 Sobre o conceito de pós-televisão, consultar Missika (2006, p. 27).
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família se reúne, no início de cada episódio, diante do televisor – o qual, no mais, mal se modificou 
nos últimos vinte anos – para assistir a si mesma. Ainda hoje, o olhar para a televisão representa um 
impulso essencial para o desenrolar da dramaturgia de um episódio.

o quadro de referências para o conteúdo e para o arranjo – não necessariamente o formal, 
narrativo ou visual, que advém muito mais dos filmes (o que ainda será apresentado em breve) – vem 
da televisão. isso se torna exemplarmente claro no episódio me dá um dinheiro aí? (Brother, can you 
spare two dimes?), da terceira temporada, em que bart destrói o sofá da sala de televisão dos Simpsons. 
homer faz luto para o sofá como para um amado amigo, já que não consegue mais se imaginar vendo 
televisão sem ele. em última análise, o aprisionamento junto à televisão pode ser visto no fato de que 
os simpsons quase não utilizam as novas mídias – e, quando sim, fazem-no apenas timidamente. A 
qualidade da animação manteve-se quase a mesma, há pouquíssimo desenvolvimento em face do 
número de possibilidades disponíveis, de modo que se pode falar certamente de uma estagnação 
técnica intencional. isso se reflete no fato de que as novas mídias cumprem um papel secundário 
ou irrelevante na série. é evidente que homer descobre o computador e desvenda escândalos 
pela internet e que também marge, em um jogo de computador interativo, encontra o filho Bart, 
que, como cavaleiro negro, sem querer a mata e, dessa forma, põe-na para fora do jogo (marge 
na internet, título original: marge gamer, 18ª temporada). no entanto, as mídias digitais não são 
observáveis como condutoras do enredo, nem são implementadas na própria estética da série – como 
é o caso do televisor –, mas são integradas apenas como pequenos acréscimos ou temas: o celular e 
o computador, provavelmente as novas mídias cotidianas mais visíveis e mais difundidas nos últimos 
15 anos, praticamente não aparecem em springfield. isso significa – assim eu gostaria de concluir – 
que essa série de televisão pode não somente ser classificada, em um sentido bem preciso, como 
pertencente à pós-modernidade, como também a um determinado período histórico-midiático, que 
é o da televisão moderna, a qual está prestes a modificar novamente os seus contornos e, aos poucos, 
a deixar Os simpsons para trás. isso não está ligado a qualquer tipo de avaliação, pelo contrário, pode 
ser entendido como sinal de uma consequência estética. Contudo, isso faz, sim, de Os simpsons uma 
série televisiva em sentido estrito, diferentemente de muitas séries que surgem atualmente e são 
discutidas e concebidas com vistas à sua espectatorialidade em dvd. 

o TemPo em os simpsons

dessa forma, volto-me ao segundo aspecto, referente ao tempo e à organização temporal 
e visual da temporalidade em Os simpsons. À primeira vista, Os simpsons funcionam como muitas 
séries de televisão. em torno de um conjunto estabelecido de personagens, desenvolve-se, em cada 
episódio, um enredo que põe em evidência um ou mais membros da família. os episódios são, em 
sua maioria, procedurais, fechados em si, funcionando, portanto, de maneira bem clássica, com 
uma introdução, um problema, a solução do problema com alguns antagonismos e um desfecho 
por meio do qual as estruturas estabelecidas não são abaladas em seus fundamentos. Sobretudo 
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essa proposta de recepção convencional – subvalorizada justamente nas análises de Os simpsons – 
é, a meu ver, o que torna a série legível para todos. é justo nessa estrutura de base que as diversas 
alusões, citações e referências cruzadas podem ser recebidas e situadas novamente. nesse sentido, 
pode-se sustentar, de início, que Os simpsons e os seus produtores, com toda a subversão a que 
gostam de se submeter, assimilaram as regras de formatação de cultura de massa. Uma análise 
da temporalidade certamente não pode deixar de considerar que, no caso de Os simpsons, trata-
se de uma animação cuja particularidade midiática deve permanecer primeiramente em foco. A 
diferença principal para uma narrativa na qual os atores também possuem uma existência externa à 
ficção consiste no fato de que, nas narrativas animadas, as leis da física possuem pouco valor e sua 
desconsideração não representa qualquer surpresa para os espectadores. isso tem consequências 
especialmente para o corpo, o espaço e o tempo. no desenho animado, tanto as pessoas quanto 
os animais são capazes de falar, agir e dirigir um carro; deformações corporais são possíveis e até 
mesmo esperadas, sem que os personagens percam sua consistência.

A integração espacial e temporal da narrativa deve menos obediência a regras rígidas, na 
medida em que o universo animado é estruturalmente posto para fora da diegese, o que significa 
que, nas animações, a realidade da ficção é menos vinculada a um conhecimento extraficcional do 
que nos universos fisicamente orientados. isso lhes concede grandes liberdades, não apenas porque 
as regras da física podem variar praticamente a bel-prazer, mas, mais ainda, porque elas podem se 
movimentar em uma zona fronteiriça entre a sua observância e a sua inobservância. Assim, as leis 
da física não precisam, mas podem valer. Faz parte da estrutura narrativa de Os simpsons que as leis 
da física – em comparação com outras animações – sejam cumpridas em grande extensão. embora 
homer possa cair em um precipício sem se machucar gravemente e a gravidade também possa ser 
suspendida amplamente, trata-se, em Os simpsons, de corpos humanos ou humanoides que não se 
desmontam e se reconstroem da mesma maneira, como nas animações clássicas da disney ou da 
Warner. isso se torna bem mais claro na medida em que o corpo é tematizado diversas vezes em 
sua dimensão física. líquidos corporais, como sangue, cerveja mal digerida e cuspe, normalmente 
omitidos em séries animadas, são sinais visíveis de corpos reais.

dessa forma, Os simpsons compõem uma forma narrativa híbrida, uma mistura entre 
desenho animado e realismo físico. Contudo, em termos midiáticos, pode-se identificar claramente 
o realismo físico, na medida em que se trata, em grande extensão, de um realismo cinematográfico 
no qual as séries se apoiam constantemente. Trata-se da combinação e do equilíbrio especiais 
entre animação e filme, que conferem a Os simpsons a sua forma visual e estética. A isso, une-se 
o fato de que o universo das citações e alusões é fornecido sobretudo cinematograficamente. Com 
frequência, os episódios funcionam a partir da retomada de clássicos enredos cinematográficos, 
e Os simpsons servem como metacomentário aos mitos criados por meio do cinema. portanto, a 
série pressupõe uma memória criada principalmente no cinema e pelo cinema. seria, no entanto, 
insuficiente levar em consideração apenas as alusões às grandes narrativas cinematográficas. o 
que torna aqui a conexão entre animação e cinema ainda mais importante é o plano formal. A 
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encenação de Os simpsons é visual e orientada e, quanto ao estilo, estreitamente orientada pelo 
cinema. Assim, frequentemente a série segue sequências de planos típicas do cinema, abrindo com 
um plano de conjunto, orientando a cena com planos americanos e próximos, e inserindo close-
ups, com conformidade com as clássicas formas de dramatização. há também o recorrente uso de 
travellings, bem como de típicas filmagens em viagens de carro nas quais a câmera é utilizada ora 
frontalmente, ora partindo da visão do carona. enquanto os clássicos filmes de animação enquadram 
orientando-se pela ação, Os simpsons operam muitas vezes com encenação cinematográfica, como 
se houvesse, de fato, uma câmera que devesse capturar eventos realmente representados. Soma-
se a isso o fato de que os cenários não são nada estilizados, mas correspondem a um realismo 
– ou mesmo naturalismo – animado. Tudo isso – citações, encenação e cenários – faz do cinema 
uma referência decisiva para Os simpsons. porém, de forma alguma isso se contradiz com o uso de 
imagens em curto-circuito, como descritas acima. Pelo contrário, a combinação entre as estéticas 
cinematográfica e televisiva é um componente essencial da singularidade da série como um todo. 
enquanto Os simpsons, por um lado, transformam a montagem, o travelling e o realismo de papéis 
e cenários em um importante elemento de estilo, as imagens, por outro, obedecem muitas vezes a 
um realismo de afeição (Affektrealismus), no qual se baseiam os formatos pastelão e humorístico.

A forte integração da estética cinematográfica leva a série a exibir todas as possíveis formas 
de manipulação narrativa do tempo já desenvolvidas pelo cinema. entre elas, encontram-se os 
regulares flashbacks que enriquecem os acontecimentos do presente com lembranças e eventos 
passados: lisa ainda bebê, Bart ainda garotinho, homer com cabelos, marge e homer ainda jovens. 
a série cria para si um passado, ainda que – adiantando, dessa forma, uma série como lost – possa 
empurrar o passado cada vez mais adiante. Assim, são apresentados, por exemplo, diversos primeiros 
encontros entre homer e Marge: inicialmente, houve um primeiro encontro quando Marge estava 
na universidade; depois, já quando eram crianças no acampamento de férias. Assim como o passado 
é constantemente expandido, há também flashforwards: bart como homem adulto, ora como juiz 
federal (isso porque homer e marge proibiram-lhe, no momento decisivo, de assistir Comichão 
e Coçadinha; do contrário ele teria se tornado um vagabundo), mas ora também como músico 
beberrão e fracassado; lisa como presidente dos estados Unidos; homer e marge como idosos; 
maggie Jr. como filha de maggie, à qual ela é idêntica. As modernas formas narrativas também não 
faltam. Com base em Kurosawa e no Corra, Lola, corra, de Tykwer, uma história é contada a partir 
de diversas perspectivas (trilogia do erro, 12ª temporada). provavelmente não houve outra série 
– e talvez não haja até hoje – que tenha aproveitado e imitado, de modo tão consistente, o jogo 
preestabelecido pelo cinema entre camadas de tempo.

assim, Os simpsons é uma série animada que explora estética e culturalmente tanto o cinema 
como a televisão. o quadro de referências consiste nessas três mídias – isto é, animação, cinema e 
televisão –, que formam uma transmidialidade específica. se, até o momento, observamos apenas 
a sintonia e o entrelaçamento entre essas três mídias, eu gostaria agora de destacar principalmente 
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as suas fronteiras e diferenças a respeito do tema da manipulação do tempo. É apenas aí que a 
particular temporalidade narrativa e visual da série se torna clara. gostaria de apresentá-la em duas 
teses parciais que, posteriormente, serão condensadas em uma única tese. a primeira tese parcial 
é: Os simpsons se movimenta ou em um presente absoluto ou externamente ao tempo. A segunda 
tese alega que: em Os simpsons, falta a terceira dimensão. 

inicialmente, sobre a primeira tese parcial: essa alegação encontra-se em contradição 
com as descrições feitas anteriormente, as quais concentraram-se na integração das diferentes 
camadas temporais presentes no cinema. entretanto, é justamente esse contraste que gera a 
singular manipulação do tempo na série. Ainda que Os simpsons brinque muito com as camadas 
de tempo fornecidas pelo cinema e pela história cinematográfica, a série continua sendo uma 
animação marcada principalmente pela dispensa do tempo. ela pode retratar o tempo enquanto 
tematiza o passado e o futuro, mas, nela mesma, o decurso do tempo não é retratável, na medida 
em que nada existe que possa envelhecer. É claro que Os simpsons envelhece, sem que, porém, os 
simpsons envelheçam: maggie nunca falará, Bart e lisa nunca crescerão, homer e marge nunca 
envelhecerão, e o vovô Simpson talvez nunca morra5. os personagens se movimentam bastante 
no tempo, como já visto, mas a sua aparência é retirada do correr do tempo. Cada episódio se 
desenrola no mesmo presente, na mesma springfield, nos mesmos espaços, e isso já há mais de 
vinte anos. eu gostaria de designar essa atemporalidade que é retirada do espaço físico como tempo 
amaterial. no entanto, de maneira paradoxal, atribui-se a esse tempo amaterial uma temporalidade 
física que é tanto intra quanto extradiegética – o que é, de novo, até onde vejo, uma exclusividade 
de Os simpsons. isso porque, assim como as personagens dispõem de um passado – e mesmo de um 
futuro – intradiegético, também nós, espectadores, possuímos uma camada temporal extradiegética 
que está ligada principalmente às estrelas convidadas, altamente circunscritas no tempo, cuja forma 
animada é introduzida na série e a cujo alter ego elas emprestam sua voz.

há também episódios em que os tempos intra e extradiegéticos se cruzam, o que se 
mostra especialmente visível no já mencionado episódio Por trás das risadas, no qual os Simpsons 
são revelados como família por trás do sucesso na televisão e relatam os problemas trazidos pela 
fama para a vida real da família. Aqui são apresentados até mesmo trechos de episódios antigos 
da série, e ocorre um flashback que apresenta não apenas o passado dos Simpsons como família 
da Tv, mas também um momento anterior de recepção. essa é a única característica específica 
dos formatos audiovisuais das séries, a saber, os flashbacks para um passado que já está de fato 
concluído (isso os diferencia do cinema, em que os flashbacks, em regra, ocorrem sempre nos limites 
de um intervalo de tempo de recepção ainda em curso). Contudo, o ponto central não é o simples 
flashback, sempre presente também em outras séries, como Amor proibido (Verbotene liebe), mas a 

5 Uma exceção é a morte da mulher do vizinho Flanders, a qual marca uma invasão do tempo no universo paralisado da série. Apesar 
disso, isso pode ser realizado, no máximo, com uma personagem secundária desprovida de presença individual no conjunto da 
narrativa. reflexões esporádicas dos filhos simpsons sobre o fato de que teriam de envelhecer em algum momento compõem, 
porém, parte da estrutura reflexiva da série e antes confirmam a inércia do tempo n’Os simpsons.
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formatação midiática que, por assim dizer, possibilita esse flashback. o flashback é a criação de uma 
nova perspectiva para o passado o qual exibe não somente os simpsons, mas também Os simpsons e 
todos os seus acontecimentos como uma formatação midiática. Os simpsons se movimentam aqui, de 
maneira dupla, para além de sua própria moldura. Por um lado, eles alegam uma existência externa 
à da família da televisão. de fato, há um espaço externo que, até então, era desconhecido; existe 
algo dos Simpsons que o espectador não havia visto até o momento. por outro, a memória da série e 
aquela do espectador são, em um processo reflexivo, ligadas em curto-circuito, por meio da repetição 
e redisposição midiática de trechos de episódios antigos. o passado intra e extradiegético, a memória 
estética e receptiva são, assim, fundidos e formam um novo contexto. em outras palavras: o tema 
desse episódio não é apenas o flashback, mas a reflexão da formatação midiática e temporal da série.

gostaria de designar essa ampliação de camadas de tempo ficcionais, cinematográficas 
e midiáticas como tempo material, já que tornam visíveis o passado, a passagem e a profunda 
influência midiática da temporalidade. esse tempo material se diferencia, por sua vez, do tempo 
amaterial já descrito acima, o qual é predominante em Os simpsons. isso porque as diversas 
formas de ampliação do passado, assim como as do futuro, não possuem qualquer efeito sobre o 
presente. Quanto ao futuro, isso se mostra ainda mais evidente do que em referência ao passado. 
embora seja possível imaginar as mais diferentes coisas para preencher a vida anterior ao presente, 
o mesmo não vale em mesma medida para o futuro, porque esse jamais se concretizaria em Os 
simpsons. (A não ser que os produtores fossem esteticamente revolucionários e deixassem que os 
simpsons morressem ou fossem retirados de springfield e, nos próximos episódios, mostrassem 
uma springfield sem os simpsons, e, em seguida, a Fox decidisse suspender a série...). isso, o futuro 
que jamais se concretiza, leva a uma estranha cisão entre presente e futuro, os quais, por motivos 
lógicos, apenas poderiam ser pensados juntos, mas que não formam um elo comum. portanto, 
diante dessa construção do tempo que opera com uma incompatibilidade entre presente e futuro, 
eu falaria de um presente e de um futuro absolutos, na medida em que os planos temporais, que 
deveriam seguir-se uns aos outros, não o podem fazer em razão da ausência de progressão no tempo. 
é por isso que Os simpsons formam uma heterocronia radical, que cria midiaticamente a contradição 
entre conservação e mudança, contrapondo a flexão temporal do cinema com o inalterável plano 
temporal do desenho animado6.

dessa forma, passo à segunda tese parcial, a fim de descrever a temporalidade visual de Os 
simpsons, a qual gostaria de designar como ausência da terceira dimensão. Aqui também se encontra 

6 A contradição entre mudança e conservação, entre uma sequência linear de planos temporais e a ampliação do presente, também 
sempre foi objeto da filosofia do tempo. A solução mais impressionante vem de Agostinho, o qual, ao lado da cronologia, define 
um presente do passado, um presente do presente e um presente do fututo. Consultar Agostinho (1985, p. 305). Também edmund 
husserl fala de um presente estendido, um átrio de tempo (Zeithof), o qual se define por meio de uma retenção (Retention) e de 
uma protenção (Protention). Consultar husser (1985, p. 33). gilles deleuze define, com Bergson, o acontecimento fundador do 
tempo como separação temporal entre um passado que se conserva e o um presente que avança, a partir dos quais se desenvolvem 
tempos sucessivos e simultâneos. Consultar deleuze (1991, p. 135-141). niklas luhmann compreende o presente como a diferena 
entre presente e passado, mas também destaca, com base em husserl, o valor da experiência do presente, que ele apreende como 
atualidade que se processa constantemente: “isso porque ele (o presente) é, por um lado, a única base de tempo das operações 
a qual está sempre dada e, sendo assim, é ‘eterna’; porém, ele apenas tem essa característica, porque decorre constantemente e 
precisa se renovar de forma autopoiética, o que ocorre com alta confiabilidade” (lUhmAnn, 1998, p. 1009).
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em jogo a distinção entre desenho animado e filme. Principalmente diante do pano de fundo formado 
por alusões numerosas e por recursos cinematográficos, chama atenção, em Os simpsons, a ausência 
da terceira dimensão, que, no cinema, é constitutiva. Os simpsons são – em larga escala – rasos. embora, 
nos episódios mais recentes, pareça haver um jogo crescente com o espaço tridimensional e com a 
profundidade do espaço, seria tecnicamente possível conduzir a série de maneira bastante diferente. 
Porém, a terceira dimensão é, no cinema inserido na tradição da imagem em perspectiva central, um 
componente não apenas espacial, mas também temporal. Quanto à técnica gráfica, é a conquista 
da terceira dimensão, a profundidade gráfica, que possibilita a divisão entre primeiro, segundo e 
terceiro planos. apesar disso, justamente essa profundidade espacial também foi compreendida 
como temporal, como na disposição de diferentes planos temporais por meio de deslocamentos para 
dentro da profundidade da imagem. na pintura7, a disposição das dimensões da imagem assume, no 
mais tardar no século Xv, uma função temporal decisiva. Para o cinema, André Bazin foi o primeiro 
a apontar para a profundidade da imagem como construção de camadas de sentido8. inversamente, 
a perda da terceira dimensão e a superficialidade da imagem remetem a uma dispensabilidade do 
tempo, que aponta menos para uma mudança periódica e histórica e mais para o infinito, para a 
imutabilidade, ou, ao menos, para uma resistência contra a mudança. Assim, a “intermidialidade” 
de Os simpsons consiste possivelmente na seguinte fórmula: eles são um filme como um desenho 
animado, sem a terceira dimensão. Tematizam o movimento constante da segunda para a quarta 
dimensão, de um universo raso e desvinculado do tempo, com uma superfície sempre igual, para o 
desencaixe dinâmico e constante de uma temporalidade afetiva e pós-moderna. 

portanto, ambas as teses parciais alegam, em resumo, que Os simpsons formam, em uma 
perspectiva temporal, uma grande assimetria: entre, de um lado, as formações atemporais – essas 
são as temporalidades amateriais, isto é, a aparência inalterável do desenho, o presente sem futuro 
e a segunda dimensão – e, de outro, as formações apreensíveis a partir da dinamização – essas são 
as temporalidades materiais, ou seja, a incursão frequente no passado e no futuro, a simbolização 
e formatação do passado e da quarta dimensão. Contudo, não se pode deixar de, quanto à teoria 
das mídias, pensar nisso como as duas grandes possibilidade do midiático. isso porque “o que é uma 
mídia”? Por um lado, pode-se compreender a mídia como transportador ou mediador imutável e 
amaterial; por outro, também como uma construção material, que, por sua vez, é dinâmica e não 
fixável. dessa forma, Os simpsons não apenas levam ao fundo da teoria das mídias, como também 
a uma experiência limítrofe do tempo, a uma assimetria fundamental (caso esse conceito seja 
permitido), que cria uma conexão inseparável entre o tempo e o seu fora. há um termo, aliás, para 
essa experiência limítrofe do tempo: chama-se série.

7 isso pode ser ilustrado pela pintura em perspectiva central A Flagelação de Cristo (1465), de piero della Francesca, na qual primeiro 
e segundo planos podem ser lidos como unidades de tempo, mas também como distinção temporal entre uma época burguesa em 
surgimento (comerciantes em primeiro plano) e uma época religiosa do passado (Cristo e seus seus agressores ao fundo).

8 Bazin destacou a profundidade da imagem como elemento cinematográfico e deleuze ressalta a dimensão eminentemente temporal 
da profundidade de campo. Consultar deleuze (1991, p. 143-154).



Os simpsOns e a televisão
Oliver Fahle

82PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

referêNciAS 

Angerer, m.-l. Affekt und Begehren oder: Was macht den Affekt so begehrenswert? in: e-journal 
Philosophie der Psychologie. disponível em: http://www.jp.philo.at/texte/Angererm1.pdf. s. 1. 
acesso em: 16 nov. 2008.

angerer, M.-l. Vom Begehren nach dem Affekt. Zürich-berlin: diaphanes, 2007.

arnold, d. l. g. und der rest schreibt sich von selbst – roland barthes sieht die Simpsons. in: 
irWin, W. et al. (org.). die simpsons und die Philosophie. stuttgart: Tropen verlag, 2007, p. 199-223.

agoStinho. Bekenntnisse. einsiedeln: Johannes-verlag, 1985.

bartheS, r. mythen des Alltags. Frankfurt/m: suhrkamp verlag, 1964.

baudrillard, J. Agonie des realen. berlin: Merve verlag, 1978.

BrÜTsCh, m.; hediger, v. et al. (org.). kinogefühle. emotionalität und gefühl. marburg: schüren 
verlag, 2005.

buxton, d. From the Avengers to miami Vice. Formes and ideology in television Series. Manchester: 
Manchester university press, 1990, p. 160-180.

CaldWell, J. televisuality. Style, Crisis and authority in american television. new Jersey: rutgers 
university press, 1995.

CAseTTi, F.; odin, r. vom Paläo- zum neofernsehen. in: adelMann, r. et. al. (org.). grundlagentexte 
zur Fernsehwissenschaft. Konstanz: utb, 2001, p. 311-334.

deleuZe, g. kino 2: das Zeit-Bild. Frankfurt/m: suhrkamp verlag, 1991.

diederiChsen, d. die simpsons der gesellschaft. in: Klein, t. et al. (org.). Subversion zur Primetime: 
die simpsons und die mythen der gesellschaft. marburg: schüren verlag, 2014.

eCo, u. Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der massenkultur. Frankfurt/m: Fischer 
verlag, 1994.

eCo, u. Nachschrift zum Namen der Rose. münchen/Wien: dtv, 1984.

eCo, u. tv: la transparence perdu. in: eCo, u. la guerre du faux, paris: le livre de poche, 1985, p. 196-220.



Os simpsOns e a televisão
Oliver Fahle

83PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

elsÄsser, T.; hAgener, m. Filmtheorie zur einführung. hamburg: Junius, 2007.

engell, l: Tasten, Wählen, denken. genese und Funktion einer philosophischen Apparatur. in: 
mÜnKler, s.; rÖsler, A. et sAndBoThe, m. (org.). medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines 
Begriffs. Frankfurt/m: Fischer verlag, 2003, p. 69-73.

Fahle, o. das bild und das Sichtbare. in: FAhle, o.; engell, l. (org.): Philosophie des Fernsehens. 
München: Wilhelm Fink verlag, 2006, p. 77-91.

guMbreCht, h.-u. Diesseits der Hermeneutik. Frankfurt/m: suhrkamp verlag. 2004.

hanSen, M. b. new Philosophy for new media. boston: Mit press, 2004.

huSSerl, e. texte zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917). hamburg: Meiner, 
1985.

Jullier, l. L’écran post-moderne: un cinéma de l’allusion et du feu d’artifice. Paris: editions 
l‘harmatann, 2003.

KirChmAnn, K. störung und monitoring’ – Zur Paradoxie des ereignishaften im live-Fernsehen. 
in: hAllenBerger, g.; sChAnZe, h. (org.). live is life. mediale inszenierungen des Authentischen. 
baden-baden: nomos, 2000, p. 91-104.

luhMann, n. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Zweiter Teilband. Frankfurt/m: suhrkamp verlag, 
1998.

lYotard, J.-F. das postmoderne Wissen. ein bericht. Wien: passage verlag 1993.

MiSSiKa, J.-l. La fin de la télévision. paris: Seuil, 2006.

rAUsCher, A. method Acting im Kwik-e-mart. in: Klein, t. et al. (org.). Subversion zur Primetime: die 
simpsons und die mythen der gesellschaft. marburg: schüren verlag, 2014.

WilliaMS, r. television. Technology and cultural form. london; new York: routledge, 1990, 
p. 77-120.



SoNoridAdeS
e TelAS



85PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

A PAiSAgem SoNorA de filhoS 
do Carnaval – Hiper-realismo 
e imerSÃo NA TeleviSuAlidAde

lihemm A. P. fArAh leÃo

iNTroduÇÃo

A televisão tem passado por muitas transformações tecnológicas, técnicas e estéticas, 
desde o seu surgimento na década de 1950. e nas décadas seguintes essas transformações se 
intensificaram de forma a construir uma predominância de abordagens neotelevisivas1 e da 
televisualidade2 em seus conteúdos, segundo a análise aqui proposta. esses dois conceitos não 
estão relacionados na concepção inicial dos autores, e tratam metodologicamente de contextos 
distintos da Tv3, mas aqui convergem no entendimento dessas intensas mudanças. Primeiramente, 
a partir do que a televisão produz em suas possibilidades de leitura e fruição, ou seja, em sua 
espectatorialidade, pois apontam para formas de consumo e atenção afins. e se relacionam, por 
fim, ao tratar da aparência e da linguagem adotadas pelos conteúdos televisivos, sendo estes 
últimos foco deste artigo.

Tais atualizações percebidas ao longo da história da televisão vão desde a constituição 
da grade de programação ao movimento da espectatorialidade. desse modo, o que na televisão 
a fundamenta enquanto meio ou enquanto texto4 consiste muito mais em um fenômeno 
atravessado por fricções, mediações e tendências de gênero e estética do que por definições e 

1 a neotelevisão é um momento em que a tv adota elementos e técnicas de maior imersão e sensorialidade. há aqui um maior 
deslocamento do foco narrativo do texto para a imagem, além de um uso do som mais atravessado de elementos para além 
da voz, como sons de marca estilística. o conceito foi trazido por eco (1987) e aprofundado por Francesco Casetti e roger odin 
(2012), nos dois casos em comparação à paleotelevisão, de menos ênfase estilística e por outro viés comunicacional na relação 
tv-espectador.

2 John Caldwell (1995) chama de “televisualidade” o momento de afirmação visual dentro da televisão, que então transforma sua 
imagem e passa a assumir características próprias. Para Umberto eco (1993), a televisão passa pela paleo e pela neotelevisão, para 
Caldwell os conceitos chaves para entender as transformações na Tv são televisão intensidade-zero, menos visual e pautada pela 
importância do texto narrativo, e televisão estilo, quando ela não precisa mais depender da narrativa ou de um texto. A televisualidade 
muda a aparência e a visualidade da Tv, além da forma como o espectador vai se relacionar com ela. mas por que não pensar que se 
ela muda a sua aparência, muda também a sua sonoridade?

3 o primeiro, como veremos mais adiante, trata de um contexto europeu, enquanto a televisualidade (CAldWell, 1995) analisa a 
televisão estadunidense.

4 Texto aqui mais intrinsecamente relacionado ao conteúdo do programa e suas construções retóricas.
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categorias fechadas. Configura-se, portanto, um meio em constante mudança cujos conteúdos 
vêm passando por reformatações, sendo que uma delas coloca o estilo5 como um dos sujeitos da 
televisão, fundamentando a própria linguagem televisiva em sua ênfase imagética e do excesso 
estilístico6.

o rompante de transformação, não somente estilística, data aproximadamente do 
final dos anos 1970 para a década de 1980 e compõe o que James Caldwell (1995) definiu por 
televisualidade, ou televisão-estilo, que aqui é costurada em parte pela virada imagética, de W. 
J. t. Mitchell (1994), para tratar de uma virada televisual que foi impulsionada em muito pelo 
grande apelo da dramaturgia televisiva estadunidense. os dois autores trazem discussões que, 
para este trabalho, estão relacionadas. Mitchell (1994) levanta o conceito de virada imagética 
para tratar da dinâmica em que se estabelece um discurso visual nos textos e objetos analisados 
e que este começa a se distanciar da dependência a um discurso textual. Já Caldwell (1995) 
aborda um momento de afirmação visual e estilística na televisão e traz à luz um conceito 
que representaria sua transformação, através da televisualidade. o segundo autor discute o 
momento em que a televisão transforma sua imagem e passa a assumir características próprias, 
o que ele define como televisão-estilo, em detrimento ao escasso refinamento imagético, pela 
pouca profundidade e pela homogeneização visual, o que constituiria o oposto, a televisão de 
intensidade zero (CaldWell, 1995).

de tais transformações televisuais emergem discussões e questionamentos acerca da nova 
visualidade que a televisão-estilo fez insurgir. mas, ainda que a virada imagética7 da televisão detenha 
parte importante da ênfase em estilo, assim como seu caráter de experimentação em linguagem, 
o som se afirmou como componente de estilo e estética fundamental para essas experimentações, 
tanto quanto a imagem. 

e ao tratar de linguagem em conteúdos de ficção televisiva a partir da chave da televisualidade, 
entender os diferentes usos do som não é apenas necessário como uma possível atualização da 
televisualidade que Caldwell (1995) não chegou a aprofundar. basta pensar que quando um 
conteúdo que pretende ser narrativo ousa estratégias não narrativas, ou menos marcadas pelo 
discurso textual8, tais estratégias estão quase sempre associadas a diferentes formas de uso da voz, 
da música ou de efeitos sonoros que mudam a sua percepção. 

Assim, este artigo situa sua análise na série brasileira Filhos do Carnaval (Cao hamburguer, 
2006), da hBo Brasil, por ser, exemplar no que diz respeito às estratégias da televisão estilo, 

5 estilo é um termo recorrentemente utilizado para tratar de imagem, aqui, ele será relacionado ao estilo televisual, aprofundado 
por Caldwell (1995) para tratar de televisualidade. no entanto, ele será ainda relacionado neste capítulo não só ao estilo visual, 
mas à imagem, som e texto como componentes da televisualidade; conceito que será aprofundado no decorrer deste trabalho.

6 ou seja, apesar de este artigo partir de parâmetros teóricos lidos como categóricos a priori para estudar linguagem televisiva, o faz 
compreendendo todo o processo próprio da tv enquanto meio e das dinâmicas da cultura.

7 momento em que se estabelece um discurso visual e que este começa a se distanciar da necessidade de dependência a um discurso 
textual. ver miTChell, W. J. T. Picture theory. Chicago: university of Chicago, 1995.

8 Tais estratégias vão aparecer em formatos audiovisuais para Tv, especialmente a partir do fim dos anos 1980.
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especialmente a partir de uma análise de som. A recorrência de recursos estilísticos em sua 
paisagem sonora interessa, e muito, a esta discussão por marcarem uma experiência autoral 
televisiva, a partir de uma linguagem e formato próprios da televisão. Ainda, esses incorporam 
estratégias de imersão e construção de atmosfera sonora que apontam para novas formas de 
engajamento conteudístico produzidos pelas narrativas seriadas da Tv paga a partir do final da 
década de 1990.

Por fim, Filhos do Carnaval apresenta uma paisagem sonora9 que marca uma construção 
de atmosfera muito presente, com recursos de estilo que direcionam para um hiper-realismo 
sonoro, estética esta que está cada vez mais presente no cinema latino-americano e no cinema 
brasileiro. deste modo, a série traz a ênfase no estilo que é própria da ficção seriada produzida 
pelo canal hbo, e traz também singularidades e transversalidades que permeiam o âmbito da 
produção audiovisual brasileira. Como essas estratégias se dão na construção de sua paisagem 
sonora é justamente o que este artigo pretende analisar.

ASPecToS dA imerSÃo SoNorA 
em Filhos do Carnaval

oliver grau (2005) entende o processo imersivo do olhar por um processo envolvente, 
que puxe o espectador para dentro da representação. Para exemplificar esta metodologia dos 
processos imersivos, o reproduz em um diagrama no qual o espectador se encontra no centro de 
uma esfera cortada por linhas horizontais10, de modo que este estaria circundado por estímulos, 
aqui, fora de quadro11. de maneira semelhante, michel Chion (2008) exemplifica as posições do 
som em relação ao espectador através de uma estrutura circular, que coloca o espectador no 
centro. 

Felipe muanis (2013) propõe uma fusão dos diagramas de oliver grau e Chion, e coloca 
o espectador no centro de uma estrutura circular cortada por linhas horizontais. a metade do 
círculo à frente do homem corresponde a seu campo de visão. A metade do círculo situada atrás 
do espectador, corresponde ao fora de campo da imagem e, naturalmente, ao off sonoro, este 
último compreendido dentro de uma zona acusmática, que designa, de acordo com Michel Chion, 
a percepção sonora inconsciente, ou alucinação.

9 este artigo vai trabalhar com o conceito de paisagem sonora, cunhado a partir da terminologia 
soundscape, que é um neologismo da língua inglesa para tratar dos espaços da sonoridade, em todos os seus componentes, que 
constroem a representação. entender os elementos e ferramentas que constituem todas as camadas sonoras é fundamental para a 
análise de imersão, aqui proposta.

10 estas linhas representam o nível do olhar e o nível do chão, situação espectador e representação.
11 segundo Chion (2008), o uso de sons fora do quadro levanta questões cujas respostas não estão visíveis e, por esse motivo, incitariam 

a câmera a ir “até lá” revelá-las. 
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Figura 1: Fusão dos diafragmas de Chion e grau, proposta por Muanis (2013)

Fonte: MuaniS, 2018, p. 293.

Assim, é possível cruzar essas características que compõem a sonoridade na série Filhos do 
Carnaval. do ponto de vista da televisão estilo, é importante entender como essas atmosferas se 
fazem presentes através da análise dos elementos que compõem seu hiper-realismo sonoro, tendo 
como base muanis e Chion, respectivamente, e retrabalhando as possibilidades imersivas que grau 
analisa para a imagem também no som, centrando a análise na música, na voz e nos efeitos sonoros. 

A imersão conteudística através dos elementos estéticos e de linguagem são aqui analisadas a 
partir da sensorialidade que compreende o enevoamento do espaço físico que separa espectador (no 
caso, o dispositivo de exibição, seja ele aparelho de Tv, celular, tablet, computador, etc.) e representação 
(o conteúdo em si, ou seja, a série), relacionando imersão a atmosferas plásticas e sonoras. 

dito isso, é possível entender os componentes da composição sonora como ferramentas 
fundamentais para a televisualidade expressa em Filhos do Carnaval. Por exemplo, o fora de campo 
ou o off são recursos muito utilizados na criação de imersão nas séries. Comparando o exemplo do 
som à teoria aqui pontuada é possível pensar que se, para muanis (2013), o espectador se encontra 
cada vez mais no centro do círculo sonoro, este círculo separa a sonoridade referida (dentro do 
círculo) a uma imagem dada pela representação, daquela que não está descrevendo em relação de 
causa-efeito a uma imagem. 

Ainda, este som pode ter o mesmo caráter de estilização através de insert que têm as 
metaimagens (uma correspondência possível seria um metassom). ou seja, a imersão sonora 
acontece através do som diegético dentro e fora de campo, descrevendo ou não uma imagem 
mostrada na tela, estilizada ou realista, mas que, assim como as imagens, podem ter a natureza 
do insert, da ênfase sensorial, da percepção individualizada do espectador. e este é um recurso 
amplamente usado como componente da televisualidade, mas que Caldwell (1995) ainda não 
enfatizava em sua obra.
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o som dentro deste contexto televisivo vai tomando formas e dimensões cada vez mais 
atmosféricas que potencializam essa imersão. o aparato tecnológico que vem sendo incorporado às 
televisões12 é sintomático dessas experiências de apagamento das linhas que limitam a percepção 
sensorial. exemplo disso é incorporação do dolby digital 5.113 como opção de áudio em canais da 
Tv, que existe devido à acústica que o home theater possibilita. do mesmo modo o aumento do 
tamanho dos aparelhos se soma não só à imagem cinemática como à exibição em high definition14.

da mesma maneira que o off é um elemento estranho à audição natural que compõe o dia 
a dia das pessoas, seria a própria gramática audiovisual, com fragmentação dos planos, 
enquadramentos e cortes, bem como a trilha sonora, elemento que atrapalharia a imersão? 
será que planos sequência e gerais, apenas com o som ambiente junto às falas eventuais, 
teriam um potencial maior de imersão? Ainda que seja uma discussão complexa, que 
deve ser tratada de maneira mais minuciosa, posteriormente, em outro trabalho, pode-se 
considerar preliminarmente que são tipos distintos de imersão. Talvez um busque simular 
com mais fidelidade a percepção audiovisual natural do homem, enquanto o outro pode 
e deve explorar não apenas as já conhecidas e tradicionais estruturas gramaticais, como 
proporcionar novas visualidades. ambos possibilitam a imersão, ainda que de maneiras 
diferentes, o que ressalta o espaço imersivo como o espaço preferencial de explorar distintas 
visualidades – tal como o cinema e a televisão (MuaniS, 2013, p. 6).

Muanis (2013, p. 12) separa ainda a imersão televisiva na contemporaneidade através de duas 
maneiras, uma reside no texto e conteúdo do programa, que estimula uma experiência coletiva através 
do zapping midiático 15 e das especificidades de fluxo e programação. o outro tipo de imersão que se 
relaciona com a análise que aqui se propõe, pois compreende os elementos plásticos e sonoros, as 
sensações, o mergulho do espectador na representação através de estímulos e motivações de afeto16 e 
engajamento afetivo que corroboram a fidelização do público, através de uma espectatorialidade mais 
solitária, individual. nesse sentido, o excesso atua como reforço da experiência sensorial e sentimental.

deste modo, esta análise irá se centrar nos elementos que levam e promovem estes estímulos 
que afetam o espectador de modo a borrar os limites entre ele e representação, especificamente 
através do som.

12 Televisão aqui utilizada como aparelho.
13 é uma tecnologia digital de áudio da empresa dolby laboratories que aparece pela primeira vez em no filme Batman returns 

(1992). esta consiste em seis canais de áudio independentes, sendo cinco dedicados à saída de som no entorno do ambiente e um à 
amplificação dos sons de baixa frequência.

14 refere-se de maneira geral a resoluções de vídeo compostas por mais de 576 linhas de pixel horizontais. mas é comum no período 
contemporâneo se referir, no meio digital, a Full hd, que seriam resoluções de 1.920 (horizontais) por 1080 (verticais) linhas de pixel. 
existem ainda, de maneira pouco disseminada as resoluções ultrA hd, que podem chegar a uma qualidade digital muito maior, 
mesmo que de maneira geral sejam tecnologias de difícil acesso.

15 não apenas o fato de o espectador passear pelos canais e recriar fluxos, e processos específicos de imersão, mas é cabível pontuar o 
zapping midiático uma vez, cada vez mais, pelo deslizamento do espectador por diferentes suportes além da Tv, como computadores, 
smartphones, tablets, etc., e todos permeiam um consumo televisivo, ou hipertelevisivo. para aprofundar essa discussão, com 
respeito à imersão na televisão, ver mUAnis, Felipe de Castro. A imersão televisiva e o retorno da imagem estereoscópica. in: xxii 
enContro anual da CoMpóS. Anais... Salvador: universidade Federal da bahia, 2013.

16 este termo é cunhado neste trabalho para tratar de técnicas de manipulação emocional que busquem respostas afetivas no 
espectador, como medo, desconforto, alegria, etc.
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ATmoSferA SoNorA: o coNTrASTe, A quebrA, A verTigem

há muitas ferramentas que podem ser utilizadas para provocar sensações a partir da 
construção de atmosferas que evoquem afetos, podendo ser estes das mais diversas naturezas. 
Ao tratar de uma atmosfera fílmica, por exemplo, inês gil (2012) pontua como os componentes 
formais do cinema poderiam “fabricar” uma atmosfera, por meio de recursos mais sutis dentro 
destes elementos, como o “fora de campo”, que já foi aqui citado, que podem promover diferentes 
estímulos através de inúmeras subatmosferas que compunham a atmosfera geral da obra.

Assim como inês gil (2012) trabalha essas partes constitutivas como forma de criação de 
atmosfera no cinema, que não deve ser confundida com as noções de clima e ambiente, no caso 
desta análise, serão enfocados aspectos da atmosfera sonora, e não plástica, que estejam presentes 
no uso do som, ou seja, na voz, na música e nos efeitos sonoros, como forma de promover sensações 
nos espectadores e uma experiência mais imersiva para um conteúdo televisivo.

para promover esse engajamento “imersivo”, Filhos do Carnaval usa recursos e estratégias 
sonoras que preenchem quase completamente os temas e trilhas que compõem sua paisagem. 
Mesmo no uso de um som ambiente mínimo, constrói-se uma atmosfera do insólito, do sombrio, e 
que quase sempre ultrapassa o tom naturalista. o efeito de suspensão sonora, ou seja, de promoção 
de impacto pelo silêncio, de que trata Chion (2008), especificamente, para falar de um efeito imersivo 
pensado para a sala de cinema, é remontado aqui para promover uma experiência televisiva que se 
aproxima cada vez mais da finalidade de mergulho na representação.

no caso da série brasileira Filhos do Carnaval, esta promove uma suspensão repentina dos 
sons diegéticos, mas de modo a trazer consigo uma funcionalidade narrativa. no caso da série aqui 
em análise, ele vem quase sempre associado a atmosferas mórbidas. para este efeito, nas mortes 
dos personagens anesinho (Felipe Camargo), no primeiro episódio da primeira temporada, e brown 
(rodrigo dos santos), no último episódio da segunda temporada, o uso do silêncio como motivação de 
afeto se dá de formas bem similares. ambos os personagens estavam em um ambiente preenchido por 
sons de uma bateria de escola de samba, com multiplicidade de texturas e percussividade acentuada. 
A ambiência nos dois casos é silenciada para que suas mortes sejam reveladas, enfatizadas, pela 
suspensão total de ruídos diegéticos e não diegéticos. É o silêncio que impacta e ressalta o peso da 
atmosfera que ali se instaura. nesse ínterim, ficam evidentes as motivações afetivas que as escolhas 
sonoras podem promover no espectador, nesse caso, pelo contraste e pela quebra.

e mesmo quando não há o uso da suspensão total como ênfase estilística, a série abusa dos 
contrastes. exemplos bastante didáticos nesse sentido são as técnicas de aceleração e desaceleração 
de rotação, o uso de volume clipado, ou seja, com aumento repentino, assim como alterações no 
tom, sem uso de um centro tonal17. assim, Filhos do Carnaval aposta em elementos e técnicas que 
promovem impactos e contrastes pelo incômodo e pela quebra, dissonâncias que percorrem escalas 

17 nota que serve de referência para acomodar escalas ou harmonias. É um ponto de referência sonoro, sem o qual se instaura uma 
instabilidade no receptor.
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cromáticas, etc. demais elementos de contrastes, pela repetição, criam ritmo, tensão, instauram 
uma leitura vertiginosa no espectador, o que fica evidente no uso dos ruídos, ou de sua filtragem, e 
adoção de alguns efeitos sonoros.

Ainda, componentes sonoros são trabalhados para ressignificar alguns códigos e temas que 
normalmente figuram na paisagem sonora do samba e do carnaval carioca, mas dando a eles singular 
aspecto de morbidez e tensão, através de uma atmosfera sonora bem marcada por componentes de 
estilo. Fica evidente aqui o uso do som e da música como elementos preponderantes na sensação, 
sendo a música o elemento que organiza a ação, a montagem e que dita o ritmo dos acontecimentos. 
essas são características importantes que definem a imagem-ritmo18, conceito que Muanis trabalha 
ao falar do videoclipe musical. 

Cabe à imagem-ritmo romper tempo e espaço, presentificar o tempo, evidenciando 
sua subjetividade por meio de imagens indefinidas – se lembranças, futuro, passado ou 
especulações. A montagem obedece a um caráter sensorial mais do que se baseia na 
música; apoia-se em uma lógica musical ao se afastar do referencial narrativo e do texto, 
obedecendo, assim, a um componente rítmico, muitas vezes sincrônico, para exprimir uma 
sensação do personagem (mUAnis, 2012, p. 71).

A aposta em uma experiência televisiva mais sensorial, mesmo em um conteúdo narrativo, 
aproxima Filhos do Carnaval da linguagem videoclíptica e da imagem-ritmo, principalmente por a 
série dialogar com muitos componentes que definem o conceito. A flexibilização e evidenciação da 
subjetivação do tempo, a subordinação da imagem à música, a mistura dos gêneros e formatos, de 
que fala muanis (2012), estão presentes nas duas temporadas que compõem a série.

esse traço dá à trilha sonora da série a predominância da percussividade sobre os temas 
melódicos, que vão aparecer muito menos. ainda, a percussão predomina através de um uso 
fragmentado, pela repetição exaustiva e fora da diegese.

A esse exemplo, o cavaquinho que acompanha uma cena do episódio piloto da série, em 
que Anésio (Jece valadão) se prepara para tingir os cabelos então grisalhos não recria a atmosfera 
alegre do carnaval. ele preenche o ambiente de notas solitárias, sem formação de acorde, cujo uso 
de delay19 no som das cordas indica uma continuidade na atmosfera de solidão.

no cavaquinho com delay predominam notas soltas e em escalas menores, que acentuam a 
atmosfera sombria no entorno de Anésio. mas ele é acompanhado pelo som ambiente amplificado, 
ou seja, o som do pincel, do relógio, da respiração, e alguns vazamentos sonoros, criam uma única 
atmosfera. essa ampliação indica estratégias claras de imersão. o interessante aqui é que o som 
base, percussivo, é formado pelo pincel e pelos demais ruídos diegéticos cujos volumes estão 
notadamente aumentados, e é o cavaquinho que passa a acompanhá-los. o desenho de som desta 

18 A imagem-ritmo, na televisão, é entendida pela reunião entre som e imagem, permeada por uma forte interação entre ritmo, texto 
e dispositivo. É importante destacar esta particularidade uma vez que este ritmo que é impresso está intimamente ligado ao som, ao 
mesmo tempo em que permeia um processo de imersão.

19 efeito de repetição da família do eco.
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cena quebra o naturalismo e aposta em uma abordagem hiperrealista para promover o mergulho do 
espectador no universo sombrio que envolve um personagem que sonha com a morte de alguém da 
família. ainda, seu uso transforma elementos sonoros do carnaval em leitmotiv, em gatilhos mentais 
para que o espectador crie expectativas acerca de sensações insólitas e medos das personagens, 
revelando seus conflitos internos e dimensões de seu psicológico.

o uso do som como leitmotiv, dentro de uma estratégia de manipulação emocional, é 
recorrente no cinema de horror, que necessita das respostas afetivas dos espectadores para que a 
trama avance como esperado e, por isso mesmo, trabalha elementos e estratégias que estimulem 
esse afeto de forma importante através do som, tanto no tema musical quanto nos efeitos sonoros.

ainda, há o predomínio de escala menor nas entradas de sons de violão e cavaquinho, 
assim como o uso de acordes com nona20, somado aos ecos21 e aos percussivos graves que acentuam 
a sensação de abismo e agonia através de bordões de samba em escala cromática como nota de 
ligação. os contrastes pelo volume, a atonalidade22 e a dissonância23, e seu uso recursivo na paisagem 
sonora da série, direcionam para um hiper-realismo ao passo que remontam recursos estilísticos que 
também são recorrentes no cinema de gênero horror, pois promovem incômodos, medos e tensões. 

no caso da série, o uso do eco está quase sempre associado à fala de um personagem sobre 
a morte ou quando esta aparece como tema norteador, e para promover sensações de tristeza, 
agonia, desapontamento, como preenchimento. isso pode ser percebido na transição de cenas no 
instante 17’48” do primeiro episódio da primeira temporada em que o som volta a trabalhar com 
técnicas de eco, utilizando delay em cordas agudas, trabalhando subtom/meio-tom e dissonância. o 
som dos carros que passam na rua assume a função de percussão através do loop e o fade out ao final 
da cena, transformando-se na trilha de percussão da bateria de escola de samba, da cena seguinte. 
mas, por mais contagiante que seja o ataque desta bateria, a sensação provocada é no sentindo de 
um prolongamento do incômodo e da tensão, e não da vontade de dançar ou da energização.

polissemia do Hiperreal: Componentes de um Hiper-realismo 
ATrAvéS do Som de Filhos do Carnaval

múSicA
loop, noise, microfonias e delays são técnicas adotadas em profusão na série Filhos do 

Carnaval. o eco é uma peça permanente no tema, que trabalha todos esses elementos de forma 
bastante percussiva, poucas vezes melódica. as bases rítmicas, mesmo de cordas ou teclas, pouco 

20 são acordes em sétima com acréscimo de um intervalo, que resulta na nona.
21 Costuma-se usar eco, o reverb e o delay para a construção de atmosferas menos lúcidas, em sonhos, em delírios, etc.
22 Ausência de um centro tonal que se dá ao percorrer a escala cromática. A ausência de uma estrutura que acomode as diferentes 

escalas causa uma sensação de instabilidade.
23 o predomínio de tom menor e uso dos meios-tons cria dissonâncias que naturalmente geram incômodos na audição.
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aparecem ditando melodias. As sensações são causadas justamente por impactos e repetições. A 
escolha da textura e dos temas remete ao próprio título da série Filhos do Carnaval, e com a temática 
geral dos episódios. e, cabe dizer, é notável como a técnica de musicalização aparece em todos os 
episódios, especialmente na primeira temporada.

ou seja, a música que compõe os temas apresenta muitas referências de música brasileira, 
do próprio samba, englobando suas distintas modalidades, mas também temas latinos que 
aparecem, especialmente na primeira temporada, de forma bastante clara. Contudo, ela é tirada 
de seu contexto mais neutro para se assumir um fio condutor de atmosferas mórbidas ou violentas.

mas, há outras referências que estão presentes, em menor escala, na música que compõe 
os temas da série. no começo do quarto episódio da quarta temporada, toda a trilha é trabalhada 
sobre uma base de guitarra isolada, com muita referência no soul e no funk californiano do final dos 
anos 196024. 

o começo do segundo episódio da primeira temporada evidencia uma grande tendência à 
percussividade através dos elementos sonoros identificados. o episódio se inicia com predominância 
de percussão em ataques lentos em compasso 4x4, filtrados por eco, tendo como instrumento de 
acompanhamento um violão de náilon, muito usado em samba. o violão, contudo, apresenta apenas 
uma única nota que acompanha todo o compasso percussivo, junto ao som de uma cuíca que surge 
de forma atravessada, sem direção correta para o compasso. 

ainda, há por trás do som dos instrumentos, em volume bem reduzido, uma trilha rodada de 
trás para a frente. deste modo, a música assume em todas as suas camadas uma função norteadora 
da promoção de afetos, suspenses, e do avanço da trama, ao gerar confusões e criação/quebra de 
expectativas. Cabe aqui ressaltar que esta trilha é acompanhada pela manchete “mistério na morte 
de Filho de Bicheiro”, ou seja, mais uma vez a força dos elementos percussivos vem associada à 
temática “morte”. na cena, os elementos sonoros citados acima estão mais destacados, amplificados, 
o que retoma um hiper-realismo sonoro bastante marcado. e aqui, mais uma vez, o tema morte 
continua ligado à percussividade grave com efeito de eco.

Chion (2008, p. 14) fala de um valor acrescentado para designar “o valor expressivo e 
informativo com que um som enriquece uma determinada imagem”. no caso da música em Filhos 
do Carnaval, o valor acrescentado se aproxima do que Chion define como efeito empático, no qual 
ela exprime sensações e dá o ritmo e o tom das cenas. 

de modo geral, o uso da música na série segue um mesmo padrão, até mesmo na sua 
organização. Basta notar que os episódios são abertos por uma trilha que dá o ritmo da sucessão de 
imagens, e para as quais se percebe um início, um meio e um fim, em uma sequencialidade que se 
repete ao longo dos episódios e se soma às demais estratégias de imersão sonora, já explicitadas. 
essa padronização é um pouco modificada na segunda temporada, que flerta um pouco menos com 
a linguagem videoclíptica e a musicalização. 

24 o ritmo segue a linha de Sly & the Family Stone, banda norte-americana de funk e rock formada em São Francisco, Califórnia, que 
esteve ativa de 1967 a 1975.
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Mas, mesmo nesse segundo momento da série, eles retomam a percussividade mórbida e 
estilizada sempre que se instaura uma atmosfera relacionada à morte. Além disso, há claramente 
um padrão que reside nas dissonâncias, nos tons menores, nas notas sem formação de acorde e na 
predominância da percussão.

voz
ao se analisar a voz na série Filhos do Carnaval, fica evidente o uso de técnicas que 

manipulam a percepção dessas vozes, em maior e menor intensidade. Além de certa dose de eco e 
do volume aumentado, ela pode vir mais ou menos distorcida de acordo com a dimensão psicológica 
dos personagens. Por exemplo, quando Anésio conversa com os filhos em casa a sua voz tem uma 
textura que é diferente de quando ele vai ao cemitério.

outro detalhe importante é a narração em primeira pessoa do personagem nilo. É através 
dele e do som de sua voz que recebemos as informações sobre aquele universo e sobre algumas 
viradas na trama que o personagem denuncia somente para o espectador. o interessante é que, por 
se tratar de uma voz de autoridade25, ela tem uma frequência ligeiramente mais baixa do que a voz 
do personagem em diálogos com outros personagens. 

no episódio dois, da primeira temporada da série, a narração de nilo pontua o lugar do 
personagem em relação ao seu entorno, em relação ao pai, etc. o uso de trilha fora da diegese é 
comum em casos de voz narradora que norteia uma posição de uma personagem e o avanço da 
trama. e, aqui, ele compõe o ponto de escuta, em que se coloca o espectador na posição auditiva do 
personagem, através da focalização narrativa. e esse uso é recorrente tanto na televisão quanto no 
cinema. mas, aqui a trilha de fundo modifica um pouco o ritmo das imagens, o que volta à análise 
para estratégias da televisão estilo, como a predominância de uma imagem-ritmo.

nessa cena, sons de violões de aço se cruzam em duelo, utilizando notas menores que 
passeiam entre o choro e a valsa desacelerada, enquanto a voz narradora é posicionada – escalas 
pentatônicas e menores, seguidas de técnicas de palhetadas26 predominam no arranjo de cordas, dessa 
vez, mais melódico, porém que ainda se utiliza de ataques que tornam a melodia bastante percussiva.

efeiToS SoNoroS
a paisagem sonora de Filhos do Carnaval abusa de efeitos tanto nos sons diegéticos quanto 

nos ruídos, que estão fora da narrativa, como efeito de estilo recorrente na série. A maior parte 
desses efeitos já foi mencionada nesta análise, como ecos, delays, reverbs, loops, e o noise, que 
predominam em todo o espaço sonoro, e caracterizam tanto as estratégias de imersão da série 
quanto o seu hiper-realismo sonoro.

25 os voices over de nilo denotam um lugar de maior autoridade em relação ao que acontece na trama que o personagem só vai 
incorporar organicamente às ações e às falas em que interage com outros personagens, a partir da metade da segunda temporada.

26 Palhetada é um tipo de ataque no qual se ouve o som desta tanto quanto o da corda, logo, compõe arranjos bastante percussivos 
mesmo quando estes carregam uma linha harmônica.
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A abordagem estética dos ruídos é uma característica de imersão pelo som muito importante. 
o eco, com suas variações, predomina na paisagem sonora da série. mas, há também outros efeitos 
que buscam um controle estético em detrimento da verossimilhança sonora. o noise gate, por 
exemplo, é utilizado no controle do volume de um sinal de áudio, em algumas cenas. esse efeito 
permite que um sinal fique perceptível, audível, apenas se atingir um determinado nível de volume. 
Caso ele não esteja mais alto que um nível pré-determinado, seu sinal é cortado ou atenuado. ele é 
utilizado quando a altura do sinal está acima daquele do ruído, como um filtro.

o interessante é que os efeitos estão intensamente presentes nas trilhas musicais, que 
motivam diferentes afetos e imprimem ritmo às ações durante toda a série. mas, ele também surge 
em menor escala nos sons das imagens que estão dentro de quadro, seja em um reverb exagerado 
na voz dos personagens, seja numa pequena distorção no som dos talheres, que já é aumentado. 
esse uso do som, dentro e fora da narrativa, instaura uma atmosfera muito marcada, de natureza 
bastante imersiva, ritmada, além de um tratamento que quase sempre extrapola o naturalismo, para 
direcionar para um hiper-realismo que está muito presente no som, mas também nos elementos 
plásticos, dramáticos, etc.

o contraste é uma técnica muito utilizada na série, e muitas vezes através de efeitos 
sonoros. aos 4 minutos do terceiro episódio da primeira temporada, o som imponente da escola 
de samba dá espaço para um piano intimista, bem baixo e quase imperceptível, acompanhado por 
“chiados” de gravação antiga. Percebe-se que o “chiado” de envelhecimento é um filtro, ao notar-se 
que existe uma camada de chorus vazando, e isso é uma característica de ruído de plugin. a entrada 
do piano aqui acompanha uma falsa lembrança de nilo, em relação à sua mãe que faleceu pouco 
tempo depois que ele nasceu.

Ainda, o uso de efeitos sonoros na série é muito característico quando os estímulos afetivos 
desejados são medo, tensão, desconforto. e é aí que o uso de distorções, dissonâncias são utilizados 
à exaustão, como leitmotiv sonoros que vão criar atmosferas tensas que pretendem promover um 
mergulho do espectador e, por vezes, agenciar quase que afogamentos.

Por fim, como pontua Chion (2008), o que dá sentido a um efeito sonoro, na instância do 
afeto, não é sua realidade acústica, mas o que a narrativa e a percepção subjetiva do espectador vão 
projetar sobre este efeito sonoro, o que coloca som e imagem em uma zona de influências mútuas 
na promoção do afeto e da imersão.

coNSiderAÇõeS fiNAiS

As características aqui analisadas na série Filhos do Carnaval apontam para um conteúdo 
de ficção televisiva com recorrência de marcas de estilo e estética que, além de residir na ênfase 
visual, aposta em uma paisagem sonora complexa, sensorial e que imprime um ritmo singular à 
experiência televisual. Ainda, essas características assinalam uma tendência imersiva nos conteúdos 
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de ficção seriada para televisão, especialmente na Tv paga27. Além de experiências cada vez mais 
sensoriais produzirem atmosferas muito singulares em cada conteúdo, como é o caso do hiper-
realismo sonoro muito presente na série aqui em análise. 

essa tendência e o crescente caráter de experimentação dentro da televisão reafirmam a 
necessidade de aprofundar as análises voltadas para linguagem de Tv. essas transformações formais 
dentro dos conteúdos televisivos pontuam a importância do som dentro de sua análise, uma vez que 
o som é componente fundamental nessa aposta sensorial da televisão.

nesse aspecto, a atenção sensorial na série revela uma predominância neotelevisiva, 
visto que a fruição de som e imagem não fazem quaisquer alusões à televisão intensidade-zero – 
elas apresentam propostas audiovisuais que são experimentais e sensórias, ou cinemáticas, e que 
compõem a televisão-estilo28. Ainda, há um elemento importante para a análise crítica da atenção 
do espectador do drama de uma hora da televisão a cabo: a imersão, através de suas atmosferas 
dramatúrgicas e plásticas surge, como importante elemento constitutivo da televisualidade dos 
programas. ou seja, a análise televisual da série e dos elementos de sua paisagem sonora pode 
demonstrar efetivamente como a televisualidade se atualiza nos anos 2000 através da imersão 
sensorial e afetiva, e como esses elementos podem ser combinados de forma complexa às estratégias 
de estilização do conteúdo de canal com estética global, como a hBo.29

Um dos principais motes dessa reinvenção da televisão-estilo reside em um maior 
protagonismo do som e da atmosfera sonora como elementos centrais para a estética do programa 
e para a sensação de imersão sensorial. nesse sentido, o som passa técnica e esteticamente a 
definir a dinâmica da televisualidade de Filhos do Carnaval, ditando ritmos, sensações, texturas e 
sonoridades tão importantes para a espectatorialidade quanto texto e imagem.

mas, se uma série que foi produzida em 2006 já apresentava tantos hipertextos, referências 
e experimentações que apontavam para um caráter imersivo dentro de um formato para Tv, é 
plausível pensar em outras experimentações que podem residir nas paisagens sonoras de séries 
mais contemporâneas, dentro e fora da hbo brasil. Contudo, Filhos do Carnaval apresenta um 
conteúdo catalisador dessas marcas estilísticas dentro da hBo, no Brasil, por ser uma das primeiras 
e de maior notoriedade na crítica especializada.

Por fim, se a televisão se encaminha para uma crescente experiência de imersão, 
especialmente nos canais fechados, o que começa a se refletir em nossa programação televisiva, 

27 há aqui uma referência à Tv paga estadunidense, pois se trata do canal premium americano hbo, mas esses modelos da televisão por 
assinatura passam por processos de mundialização estética e formal, de modo que influenciam formatos e linguagens na dramaturgia 
seriada brasileira, como o faz internacionalmente. ver Audiovisual e mundialização: televisão e Cinema. São paulo: alameda, 2014.

28 Como contraparte, pode-se dizer que, a respeito das séries da Tv paga, a atenção conteudística e o engajamento afetivo e fidelizado 
do espectador de contrato, indicam uma atenção paleatelevisiva. ver CAseTTi, Francesco; odin, roger. da Paleo à neotelevisão: 
abordagem semiopragmática. Tradução henrique ramos reichelt. Ciberlegenda. niterói, v. 2, n. 27, p. 8-22, 2012.

29 há uma ressalva importante a este artigo: os modelos neotelevisão, paleotelevisão, televisualidade, televisão-estilo, televisão 
intensidade-zero são parâmetros que servem a uma análise primeira, mas que, depois de estruturados, devem ser problematizados 
tendo como ponto de partida o formato, o veículo e o espectador. Consequentemente, há diferentes tipos de imagens e sons em 
um mesmo período da televisão. ou seja, nem todo conteúdo da Tv pós-2000 é cinemático, e nem todo conteúdo da Tv fechada 
se diferencia estilisticamente da Tv aberta por esse motivo, mas é um ponto de partida fundamental para se estabelecer uma 
metodologia de análise.
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o som potencializa essas estratégias imersivas e impulsiona um caráter experimental na televisão, 
mesmo em conteúdos narrativos. outrossim, a imagem-ritmo amplificada pelo tom hiper-realista 
do som em séries, como Filhos do Carnaval, baliza como esse processo de imersão pode se dar 
outros caminhos mais autônomos em relação ao discurso textual e mesmo em séries dramáticas 
em que a voz da fala ainda assume um papel direcional dentro da trama. desse modo, identifica-se 
um caminho para experimentação autoral e formal através de uma televisualidade revisitada que 
demonstra uma maior liberdade criativa da Tv a partir de sua sonoridade.
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vozeS e SoNS AmbieNTeS Sobre 
TelAS AzuiS, NegrAS. limiTeS 
PoSSíveiS dAS relAÇõeS 
eNTre SoNS e imAgeNS

ferNANdo morAiS dA coSTA

exPerimeNTAl como obJeTo?

gostaria de começar este texto explicando a opção por um dito cinema experimental dentre 
a pluralidade de formas que podemos encontrar no audiovisual contemporâneo. por vezes, ainda 
que pontualmente, as relações mais radicais entre sons e imagens são objetos meus de pesquisa. 
Apareçam elas na forma de uma discussão sobre o fazer experimental em si (CosTA, 2011), ou ao 
analisar som direto, silêncio, sincronia e assincronia em Jonas mekas e no Andy Warhol cineasta 
(CoSta, 2016).

o próprio termo “experimental” não é isento de polêmica no seio das vanguardas do 
século xx. John Cage, com o peso que tem na música erudita daquele século, e herói intelectual 
deste pesquisador, manteve, durante o longo decurso de sua obra, uma relação ambivalente com o 
texto. negou-o por alguns períodos, mas centralizou sobre ele a discussão acerca dos seus próprios 
processos criativos, como na influente palestra/texto experimental music, falado em 1937 e mais 
tarde disponível como texto a partir de 1958 (CAge, 1997). outro herói intelectual, stan Brakhage, 
negava a palavra mais diretamente, ao defender que seus filmes eram uma expressão, sem dúvida, 
pessoal, mas não necessariamente “experimental”. 

em outros idiomas, encontramos variações possíveis do termo, como é o caso de 
nonnarrative em inglês norte-americano. Particularmente, me desagrada a ideia de um audiovisual 
“não narrativo”. encontro, ao me defrontar com o termo, uma dificuldade de entender o que seria, 
em um evento audiovisual posto à frente dos espectadores, uma situação na qual fosse possível não 
narrar, por mais rarefeito que esteja o tempo mostrado na tela e ouvido nas caixas de som, por mais 
esgarçada que estejam as relações entre sons e imagens.

dentro desse cinema mais radical nos seus modos de unir sons e imagens, no caso dos 
filmes que analisarei, e os resumirei mais adiante, com uma pluralidade enorme de sons e imagens 
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muito rarefeitas, é comum que surjam questionamentos similares aos que foram gerados por outras 
expressões artísticas durante o século XX. Por exemplo, a música e a pintura. 

o Cage que já citamos passou a vida a ser questionado sobre a validade de sua música, a 
partir, por exemplo, da primeira execução de 4’33’’, a famosa obra, originalmente para piano, de 
1952, que se compõe dos quatro minutos e trinta e três segundos descritos no título em uma série 
de pausas de diferentes durações. mesmo que esse seja na obra do compositor talvez o caso mais 
famoso de dúvida gerada quanto aos limites possíveis do que seria a matéria da música, há inúmeros 
outros. Por exemplo, o Water walk, televisionado em 1960, no qual o telespectador podia assistir a 
uma performance sonora que incluía, entre vários artefatos, uma banheira. ou ainda, formas mais 
radicais de incluir ruídos como matéria musical, como em Williams mix, de 1952, com seu passeio 
pelas sintonias de diversos rádios. 

na pintura, entre uma série enorme de exemplos possíveis, não é difícil pensar no 
suprematismo de Kazimir malevich e nos questionamentos sobre os limites da pintura em quadrado 
negro sobre fundo branco, de 1915, ou, talvez mais radical, o Branco sobre branco, de 1918. décadas 
mais tarde, e do outro lado do Atlântico, mark rothko produziria, entre 1950 e início de 1960, sua 
série de variações sobre o vermelho. exemplos são Laranja, vermelho, laranja, de 1961, ou Laranja, 
vermelho, amarelo, do mesmo ano.

em diferentes formas de expressão artística, tais manifestações provocaram as variações 
possíveis da pergunta repetida tantas vezes, e que murray schafer sistematizou ironicamente a 
partir da teoria musical: “sim, mas isso é música?” (sChAFer, 2011, p. 107).

no caso do audiovisual, ao passar filmes como Wochenende, de Walter ruttmann (1931) 
ou Blue, de derek Jarman (1993) este pesquisador pode ouvir, vez ou outra, o questionamento que 
seria correspondente: “sim, mas isso é cinema?” Ambos os filmes, bem como o Branca de neve de 
João Cesar Monteiro (2000), serão analisados aqui, com mais destaque para Blue.

Cremos que a questão surge principalmente pela rarefação do que é apresentado como 
as imagens dos filmes. em Blue, apenas uma tela azul durante os seus 80 minutos de exibição. 
enquanto olhamos para o azul, a voz do próprio Jarman tem a dupla função de nos informar, por 
um lado, sobre a sua condição de soropositivo com a subsequente perda da visão e, por outro, de 
ser o principal veículo da rememoração de momentos marcantes de sua vida. em Branca de Neve, 
poucas imagens fixas servem como moldura para uma complexa narrativa sonora que contempla 
vozes femininas e masculinas durante os seus 72 minutos. imagens em movimento são pequenos 
interlúdios, como na aparição do diretor ao fim do filme. em Wochenende, a representação proposta 
por Walter ruttmann, desta vez um curta metragem de 11 minutos, para um fim de semana alemão 
se faz principalmente pela edição, digamos, musical, de ruídos e vozes. 

Às vezes tais filmes chegam a ser comentados corriqueiramente como “sem imagens”. É 
quase desnecessário defender aqui que estar frente a uma tela azul durante 80 minutos, caso de 
Blue, em sala de cinema, como assisti pela primeira vez, ou nas diversas telas às quais temos acesso 
hoje, quando o revejo, com a complexa sonorização criada para o filme, é sim uma experiência 
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audiovisual. o mesmo se aplica à tela negra do curta-metragem de ruttmann. Branca de neve é 
até menos direto nesse sentido, por ter algumas poucas outras imagens que se transformam em 
intervalos para a tela preta que vemos na maior parte do tempo de projeção.

Além desses três filmes, poderíamos ainda elencar outros, como o episódio dirigido por 
alejandro iñarritu para o longa-metragem em episódios 11 de setembro (11’09’’01, 2002). no curta-
metragem de 10 minutos vemos, na maior parte do tempo, uma tela negra, e apenas eventualmente, 
rápidas imagens dos corpos que se atiram das torres. É a sonorização que dá conta do que ocorria 
naquele momento. Como veremos adiante, Branca de neve traz estrutura, até certo ponto, análoga. 
É evidente que há outros filmes pela história do cinema afora que trazem tal rarefação de imagens. 
Por questão de recorte, nos atemos aos três já citados.

A principal questão que esses filmes colocam é: como funciona a relação entre vozes, e 
mesmo demais sons à sua volta, com as imagens quando tudo o que temos são telas azuis, negras, 
e praticamente nada mais? e, a partir disso: qual o estatuto da voz do narrador, como podemos 
mensurar o tamanho de seu papel quando tais vozes são tudo o que temos dos corpos a serem 
representados? se não há corpos visíveis, como podem as vozes representar pontos de escuta, nos 
identificar como espectadores com os personagens? Como as vozes ativam, e isso é central em Blue, 
a identificação com as memórias que o narrador deseja compartilhar conosco?

vozeS, reSPirAÇõeS e A AuSêNciA dAS imAgeNS doS corPoS

Questões sobre voz no cinema, sobre suas funções em ancorar os corpos dos personagens, e 
mesmo sobre as ausências dos corpos, não são necessariamente novas na teoria cinematográfica. Já 
são conhecidos no brasil, ao menos nos estudos de som no audiovisual, os conceitos de Michel Chion 
relacionados ao fora de quadro, o espaço acusmático, como ele o coloca. muitos dos sons que Chion 
analisa como desprovidos de fonte visível na tela são vozes, como descrito em la voix au cinema, ou 
the voice in cinema, na tradução para o inglês da também influente pesquisadora Claudia gorbman. 
Chion cria ali uma categoria de personagem, o acousmêtre, neologismo em francês que explica 
que há personagens, seres (êtres) que vivem apenas no espaço fora de quadro (acousmatique). é 
central para nossa percepção desses personagens que eles não apareçam. seus poderes vêm de ser 
impossível vê-los. Chion cita, como exemplo, a mãe de norman Bates, em Psicose (alfred hotchcock, 
1960) ou o Mabuse da trilogia de Fritz lang, especialmente em O testamento do doutor mabuse 
(1933), cuja origem da voz do mentor da organização criminosa é de difícil localização durante toda 
a trama (Chion, 1994).

anterior ainda ao trabalho de Chion sobre voz no cinema, há o já clássico trabalho de Mary 
ann doane, A voz no cinema: a articulação de corpo e espaço, conhecido no brasil desde que foi 
encartado na também célebre antologia A experiência do cinema, organizada em 1983 por ismail 
Xavier. Ali, tínhamos o peso, comum à época, da influência da teoria psicanalítica sobre o cinema. 
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É a partir dela que doane tenta entender as ligações possíveis entre vozes e corpos nos filmes e 
processos de identificação dos espectadores (doAne, 1991).

sem ter a intenção de me ater a textos de tal forma conhecidos, passo a pensar, como 
embasamento possível às análises dos filmes que se seguirão, sobre textos que, se não vêm da 
teoria do cinema, são reconhecidos em diferentes áreas de conhecimento. se tais textos também 
não são recentes, aconteceu de serem reeditados, em língua inglesa. estão sendo, portanto, relidos 
nos estudos sobre vozes, e este pesquisador é mais de seus leitores.

Penso, por exemplo, em listening and voice: Phenomenologies of sound, de don ihde. ali, 
há a eleição da voz falada e ouvida cotidianamente como objeto para os estudos da percepção a 
partir da fenomenologia. ihde justifica a voz como objeto ao explicar como vozes que produzimos e 
que escutamos são centrais para a nossa percepção cotidiana. ou seja, ao discorrer sobre o quanto 
do que percebemos no nosso dia a dia é mediado pelo simples ato de falar e de ouvir vozes de 
outros. era central para ihde, no momento em que o texto foi publicado pela primeira vez, por em 
funcionamento uma filosofia da escuta, uma ontologia do audível, o que para ele era uma necessária 
contraposição ao que entendia como um excessivo ocularcentrismo de determinados ramos da 
filosofia da percepção (ihde, 2007, p. 15).

A partir daí, ihde, pergunta: se vozes são tão centrais para a nossa percepção cotidiana, o 
que descentraliza? o que age em conjunto com essas vozes, mas está em outros domínios que não 
o vocal? Para além de gestos e demais expressões corporais, nos interessa especificamente uma de 
suas respostas: pausas, silêncios. Para ihde, se a voz está no centro da percepção, o silêncio funciona 
como um limite. Pensando o espaço do que nos é audível, se uma voz está no centro da percepção, o 
horizonte está onde passamos a não ouvi-la. ihde coloca, de forma simples, uma série de exemplos 
nos quais limites do audível e do visível estão em funcionamento. situações cotidianas nas quais 
ouvimos pouco mas vemos muito, ou, o que nos interessa mais para este texto, o contrário: ocasiões 
nas quais vemos pouco mas ouvimos com acuidade. situações simples, como ao estarmos no escuro, 
e prestarmos atenção ao fato do ambiente estar povoado de sons, e como temos que nos guiar 
por eles (ihde, 2007, p. 50). essa atenção às vozes e a demais sons quando estamos parcialmente 
privados de imagens nos serve como uma das bases para as análises que virão, já que os filmes, como 
já dissemos, trabalham com uma rarefação de informação imagética quase absoluta. Acreditamos 
que os filmes escolhidos representam, de forma audiovisual, tais tensões. 

outro texto já clássico, mas também republicado e relido atualmente é O grão da voz, de 
roland Barthes. A procura de Barthes sobre especificidades de cada voz nos interessa para pensar 
materialmente o que nas vozes daqueles filmes sem imagens de corpos pode se oferecer à análise. 
Que sutilezas, entre propriedades acústicas que emanem daqueles corpos (timbres, tons, alturas) 
e manifestações mais propriamente culturais (sotaque, prosódia, cadência) contribuem não só 
para o nosso entendimento do que é dito sobre as telas azuis e negras, mas também para nossa 
identificação com tais vozes?
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A partir do simples método de análise que põe lado a lado duas vozes masculinas de 
registros próximos cantando as mesmas canções, um barítono suíço e um alemão, Barthes procura 
por sutis diferenças nas interpretações. de forma direta: se tanto é parecido, seja a altura das vozes, 
seja o conteúdo semântico das árias, porque as duas interpretações são tão diferentes? o que há de 
tão específico na produção de cada voz?

o grão, diz Barthes. o grão da voz. há em cada voz uma série de sutilezas que demarca a 
unicidade de cada uma. a metáfora do grão serve para demonstrar que, entre as propriedades mais 
físicas de um som, no caso, de uma voz, há não apenas um timbre exato, que diferencia mesmo vozes 
moduladas em alturas próximas umas das outras. há mais do que isso. há para cada voz um modo 
de respirar, um exalar mais evidente ou menos de cada respiração, uma relação específica com cada 
fonema, uma herança cultural que dá em um determinado modo de cantar, uma cadência, mesmo 
que esteja determinado o tempo de cada nota a ser cantada. ou seja, entre as particularidades mais 
corpóreas de cada aparelho fonador e a herança cultural de cada intérprete há muito a dizer sobre 
o que é específico em cada voz (BArThes, 2012)1.

A leitura de Barthes nos é central para que possamos nos ater às sutilezas das vozes 
especialmente em Blue e em Branca de neve. mais uma vez, lembramos que a atenção àquelas 
vozes é fundamental pois não há imagem dos corpos às quais possamos nos ancorar. Como analisar 
corpos que só estão presentes nos filmes pelas suas vozes?

sobre a íntima relação entre a produção de vozes e a respiração, the place of breath in 
cinema, de davina Quinlivan, pode nos auxiliar2. Quinlivan coloca para a teoria cinematográfica 
a questão da inerente invisibilidade da respiração e de como isso suscita um problema de 
representação para o audiovisual. Como representar em forma cinematográfica um fenômeno que, 
por definição, não é visível? Quinlivan principia seu raciocínio recorrendo a steven shaviro, quando 
esse diz que o problema de representar, no cinema, um fenômeno que é invisível vem do fato de 
o invisível não ser sinônimo de estar ausente. ao contrário, algo invisível está necessariamente ali, 
o problema é senti-lo, de alguma forma, mas não vê-lo. A partir daí, que estratégias pode haver 
para representar algo assim de forma audiovisual? (QUinlivAn, 2012). sobre isso, Quinlivan dá um 
exemplo tipicamente britânico, ao comentar a cotidiana relação com a neblina, o fog. ele é algo 
que você não necessariamente vê, e além disso, ele te priva de ver, mas você o sente. ele tem 
temperatura, textura, ele ativa outros sentidos que não obrigatoriamente a visão. 

Como falar então do que não se vê? Quinlivan responde que em situações assim, a audição 
pode passar a comandar a percepção, e que no cinema, os sons passam a estimular a percepção dos 
espectadores para além do que é representável de forma visível. isso, uma vez mais, se liga com as 
questões propostas pelos filmes aqui presentes. Para além das vozes, gostaríamos de pensar que a 

1 Temos trabalhado com ihde e Barthes como autores centrais para o nosso atual projeto de pesquisa: silêncios e vozes no cinema 
contemporâneo. Para uma leitura mais detalhada de ambos, ver, por exemplo, Costa (2017).

2 Agradecemos a indicação da leitura do livro de davina Quinlivan a rodrigo Carreiro, professor do bacharelado em Cinema e 
Audiovisual e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPe.
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respiração que é, ao mesmo tempo, a força motor dessas vozes e a sua moldura, também agrega 
sentido e amplifica a nossa possível identificação com os personagens.

Quinlivan atualiza, ao pensar na respiração, em particular, e na audição, no geral, vicissitudes 
inerentes às últimas décadas da teoria cinematográfica, relacionadas ao mesmo ocularcentrismo 
citado por ihde como algo identificável em ramos da filosofia durante a década de 1970. laura 
mulvey, sempre lembrada pelos artigos que relacionavam prazer visual e escopofilia masculina, 
escritos entre as décadas de 1970 e 1980, é, evidentemente, reconhecida por quinlivan por ter 
aberto um dos caminhos para que questões de gênero ganhassem peso nos estudos de cinema. 
quinlivan nota, entretanto, que hoje parece evidente que os argumentos de Mulvey centralizavam 
ainda a análise nas imagens, deixando os sons como lacuna (QUinlivAn, 2012).

de forma análoga, também laura Marks, da qual quinlivan é tributária, é atualizada. em 
específico, a ideia de uma análise fílmica háptica, presente em Skin of the film. Sem nos determos 
muito sobre uma ideia já conhecida, o influente trabalho de marks toca em uma certa teoria da 
percepção, ao pensar como a memória dos espectadores ativa não apenas a visão e a audição, mas 
todos os sentidos. 

o que Quinlivan é perspicaz em notar é que mesmo que marks proponha uma expansão 
dos sentidos a partir do contato entre espectador e filme, ainda há ali uma manutenção da visão 
como sentido principal, já que muito do argumento de marks está centrado no que ela chama de 
haptic seeing (visão háptica). Quinlivam abre espaço para o que chama de haptic hearing (audição 
háptica). não poderia a audição de um filme detonar também processos que se espalhem pelos 
demais sentidos? (QUinlivAn, 2012).

Quinlivan cita o mesmo Chion que já comentamos a partir da preocupação dele com os 
sons que não vemos, além de se basear, de forma mais ampla, na fenomenologia de Merleau-ponty 
de O visível e o invisível3. são muitos os filmes elencados para representar de diferentes formas 
a respiração e as tentativas de diminuir sua invisibilidade. surgem como exemplos, entre muitos 
outros: Veludo Azul (Blue velvet, david lynch, 1985), Ondas do destino (Breaking the waves, lars von 
trier, 1996), O silêncio dos inocentes (the silence of the lambs, Jonathan demme, 1991), O exorcista 
(the exorcist, William Friedkin, 1974), além da franquia star Wars, e parte da filmografia de Atom 
egoyan. especificamente em Blue, a atenção à respiração nos será importante.

WoChenende, o fim de SemANA Sem imAgeNS

Comecemos por Wochenende, o curta-metragem dirigido por Walter ruttmann em 1930. 
ruttmann, naquele momento, já era reconhecido tanto por sua aderência ao que hoje entendemos 

3 sobre as três últimas referências, consultar mUlveY, laura. Prazer visual e cinema narrativo. in: xavier, ismail (org). A experiência do 
cinema. rio de Janeiro: graal, 1991. mUlveY, laura. reflexões sobre “Prazer visual e cinema narrativo” inspiradas por duelo ao sol, de 
King vidor, 1946. in: raMoS, Fernão (org). Teoria contemporânea do cinema. vol. 1. São paulo: Senac, 2004. MarKS, laura. the skin 
of the film: intercultural cinema, embodiment and the senses. durham and london: duke university press, 2000. merleAU-PonTY, 
Maurice. O visível e o invisível. são Paulo: Perspectiva, 2014.
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como um cinema inserido nas vanguardas das décadas de 1910 e 1920, o que pode ser conferido 
nos exercícios gráficos da série Opus, quanto por um longa-metragem célebre: Berlim, sinfonia de 
uma metrópole (Berlin: die sinfonie der grosstadt, 1927). Wochenende é ainda uma produção muito 
próxima cronologicamente do também conhecido melodia do mundo (melodie der welt, 1929). 
o documentário sobre Berlim se encaixaria no modelo fílmico das sinfonias de cidades, exemplos 
cinematográficos de elogios urbanos da modernidade no início do século XX, do qual fizeram parte, 
na mesma época, cidades como São paulo, paris, londres. melodia do mundo expande esse raciocínio 
para uma espécie de libelo trabalhista, representando a rotina de trabalhadores em diversas cidades 
pelo mundo afora4.

Wochenende, como o nome original através do qual o filme é conhecido, é uma tentativa 
de representação de um fim de semana alemão, com a peculiaridade de ser composto de uma 
tela preta e de uma intrincada edição sonora, nos decorrer dos 11 minutos de duração, enquanto 
olhamos para a tela negra, ouvimos: máquinas de escrever, sons de trânsito, apitos dos supostos 
guardas de rua, sinos e demais marcadores de tempo, uma série de vozes: falas infantis de quem 
vai para as escola, corais, vozes de quem fala ao telefone. não é difícil perceber, em tal montagem, 
duas coisas. a primeira, o cuidado em editar todos esses ruídos, vozes e sons ambientes dentro de 
uma lógica musical, metrificada, cortada para criar um ritmo que faça musicalmente sentido. seria, 
assim, uma sinfonia de cidade literal, concretizada a partir dos sons. A segunda, uma tentativa de 
fazer, como ocorre nas demais sinfonias, uma ode à modernidade, à velocidade de uma cidade 
grande naquele momento do século XX, com todas as tecnologias mediando o cotidiano de quem 
nela vive, o excesso de estímulos que lhe é característico.

Falando de uma forma mais pessoal, no intuito de fazer uma ponte com as diferentes formas 
possíveis de se assistir a um filme como este, assisti Wochenende pela primeira vez em sala de cinema. 
dentro do circuito de mostras e centros culturais. As primeiras exibições do filme, ao que consta, 
ocorreram em situações razoavelmente próximas dessa. há registro de uma primeira exibição em 
Berlim, seguida de uma em Bruxelas, em 1930. Como é comum a um cinema que existe à margem 
dos grandes modelos de exibição, a celebridade do filme se construía paulatinamente enquanto suas 
sessões eram esporádicas. na sala de cinema, a exibição correspondia ao que já descrevi. Uma tela 
negra e a sala preenchida pela sonorização que vem das caixas de som posicionadas nas paredes. 
revendo o filme, para esta análise, as variadas formas de assisti-lo em rede se fazem notar, e um 
comentário se impõe. 

Wochenende está no Youtube. A partir de uma busca rápida, nenhum dos resultados 
encontrados traz em suas imagens apenas a tela negra. o mais visto deles traz, durante o tempo de 
exibição, um intertítulo, palavras brancas sobre a tela escura: Wochenende, 1930, Walter ruttamm. 
As informações sobre o título, a data de produção e a autoria supostamente aliviariam, podemos 
pensar, a aridez de uma imagem totalmente negra por onze minutos nas telas disponíveis, sejam 

4 os dois longas-metragens de ruttmann, que não são centrais para este texto, já foram analisados por nós em Costa (2012), dentro de 
uma tentativa de entender representações cinematográficas de cidades priorizando seus sons.
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elas desktops, laptops, tablets, celulares. o que gera uma pergunta talvez ingênua: seria, de alguma 
forma, menos confortável assistir nas nossas diversas telas atuais onze minutos de tela totalmente 
escura do que já foi anteriormente na situação da sala de cinema? 

demais resultados no Youtube do mesmo filme geram ainda mais curiosidade. há formas 
de assistir ao filme não mais com a tela preta originalmente concebida, mas com outras imagens 
paradas, fotografias. Uma delas faz referência ao ano de 1930, com os próprios algarismos do ano 
coloridos, azuis, sobre fotografia preto e branca. Um dos resultados mais interessantes substitui a 
tela preta pela visualização do espectro de frequências da trilha sonora. Assistimos ao filme vendo 
todo o colorido da gama de frequências, das mais graves às mais agudas, que se movimentam na 
medida em que o volume varia. no lugar da tela preta, toda a variação das cores que representam 
as frequências sonoras. Assistir, hoje, ao filme de ruttmann, pode significar não mais a simplicidade 
de uma tela preta durante onze minutos, mas um show de movimentação das cores5.

BranCa de neve, múlTiPlAS vozeS e imAgeNS eSPorádicAS

Branca de neve, de João Cesar monteiro, é uma longa-metragem de 1h12min de duração. 
durante a imensa maioria desse tempo de exibição as imagens também se resumem a uma tela 
negra. Após os créditos, que trazem uma gravura, fixa, há mais quatro fotografias, na neve. Ao início 
da primeira fala, a tela negra surge. a primeira voz é da própria branca de neve. ouviremos as vozes 
de cinco personagens. nunca veremos quaisquer imagens de seus corpos. as vozes são de branca 
de neve, do príncipe, da rainha, do caçador, do rei. Branca de neve se estabelece como a principal 
narradora. enquanto sua voz feminina nos guia, com o sotaque português que tanto nos é familiar, 
e que, de resto todas as vozes terão, microfonadas de perto em todos os casos, ouvimos também 
as primeiras falas do príncipe. ele passa a estabelecer um diálogo com ela. ouvimos também sons 
ambientes, pássaros, vento, água corrente, e vemos apenas a tela preta, até que a exibição atinja 
11 minutos.

As imagens que surgem ali se tornarão um padrão durante o filme. são nuvens em um 
céu azul. esses interlúdios na tela preta acontecerão, ao longo da 1h12min, 13 vezes. são inserções 
sempre breves, 5 segundos cada vez, e estão sincronizadas a intervalos nas falas. ou seja, o padrão 
é: enquanto alguém fala, vemos a tela preta. quando vemos as nuvens e o céu azul, ouvimos uma 
mixagem de sons ambientes e música. no decorrer do filme, os outros personagens, suas vozes, 
ganham espaço. há um grande bloco de diálogo entre a rainha e o caçador, que de fato demonstram 
que consumaram sua atração. Assim como Branca de neve também consuma seu caso com o 
príncipe. Todas as vozes estão muito presentes, sonorizadas para que as ouçamos em intimidade. 
ouvimos, nessa proximidade criada pelo modo como foram ditas, gravadas, editadas, mixadas, sua 

5 os resultados citados: o da tela negra com intertítulos, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sfgdlajo2eQ. o da foto 
sob o ano de 1930 em azul, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KvZvpAvfZ6m. o do espectro de cores na trilha 
sonora, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Kaxfajnh9o0.
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respiração, os pequenos sons que estão presentes no ato de falar, pequenos estalidos, as pequenas 
variações de frequências. intimidade análoga, bem como a curiosa situação, proposta pelo filme, de 
só termos as vozes como ancoragem daqueles corpos, o resto nos sendo deixado a imaginar a partir 
do repertório que tenhamos, será também explorada em Blue. 

Ao fim, Branca de neve expõe a intrincada relação entre a base de contos de fada, a 
monogamia compulsória e relativizações contemporâneas. ela diz, e são as últimas palavras do filme: 
“eu, nunca. Um dia, uma vez, disse sim. e acabou”. nos últimos trinta segundos, antes dos créditos 
finais, uma quebra: vemos o diretor, em plano médio, em silêncio. ouvimos os sons ambientes de 
onde ele está. não tivéramos imagens da trama em si, temos imagens do diretor.

Blue. TelA Azul, voz e SubJeTividAde

Blue, de derek Jarman, é um filme de 80 minutos, produzido em 1993, cujas imagens se 
resumem a uma tela azul. naquele momento, Jarman era um cineasta reconhecido pelos seus 
longas-metragens feitos entre as décadas de 1970 e 1990, como Caravaggio (1986), edward ii 
(1991) e Wittgenstein (1993), além de outros produtos audiovisuais, como videoclipes. São seus os 
conhecidos Panic e there is a light that never goes out, ambos dos Smiths. tornara-se, assim, um dos 
principais nomes de um queer cinema britânico.

A exibição de Blue no Brasil em salas de cinema já era a exibição de um filme póstumo. Foi 
assim que este pesquisador o assistiu no rio de Janeiro em 1994. dentro do filme, no seu início, já há 
a explicação do porque estarmos passando por aquela situação audiovisual tão peculiar. Blue é um 
filme autobiográfico. A voz do próprio Jarman nos explica que naquele momento ele se encontra em 
uma cama de hospital. ele é soropositivo. os remédios trouxeram, como efeito colateral, cegueira. 
Uma cegueira química, que o acompanhará até o fim. em forma de cinema, ele a partilha conosco. 
o detalhe da cegueira produzida quimicamente, nos explica ele, é que ele não vê tudo preto, como 
se poderia imaginar. ele vê tudo azul. É a totalidade do azul que o acompanhará. É essa experiência 
que dividimos ao olhar para a tela por 80 minutos.

ouvimos, no início, sinos. na sequência, a primeira frase na voz de Jarman: “You say to the 
boy: open your eyes”. Aos poucos, a explicação que já adiantamos, sobre a cegueira e a justificativa 
sobre a partilha da tela azul se completam. entendemos que seguir a voz de Jarman, para além 
de entender sua condição naquele momento, é dividir, pela escuta principalmente, uma enorme 
narrativa de suas lembranças mais caras. demais sons, como sons ambientes e eventuais músicas, 
seguem suas lembranças, que sua voz comanda. Quando ele fala que se recorda de um café em san 
diego, ouvimos sons ambientes que podemos julgar correspondentes: música que parece tocar no 
local, vozerio, talheres. os sons ambientes terão, pelo filme afora, importante papel na construção 
e na partilha das lembranças. 

Quando Jarman lembra de nomes de amigos que já se foram, também pela doença, 
ouvimos sons ambientes de praia. ele elenca os nomes de quem já partiu: “David, Howard, Graham, 
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terry...”. a voz sai em longo fade out, sugerindo a continuidade dos nomes que vamos deixando de 
escutar. essa listagem de nomes se repetirá algumas vezes no decorrer do filme, como um motivo 
que retorna.

Cabe agora um comentário mais específico sobre a voz de Jarman. microfonada de 
perto e equalizada para enfatizar essa sensação de proximidade, ela traz a possibilidade de gerar 
identificação pela intimidade da qual partilhamos. sua voz é grave, mantém uma cadência lenta e 
denota a condição delicada em que se encontra. sua respiração se faz notar. há muito ar na emissão 
da voz. Como nas vozes em Branca de neve, ouvimos pequenos sons acessórios à fala, pequenas 
manifestações vocais, estalos da boca. em Blue, sentimos de perto o corpo que fala com dificuldade.

sobre a respiração, voltamos a Quinlivan. A partir de sua questão sobre como representar 
a respiração, invisível por definição, no audiovisual, sobre quais indícios levam à materialização do 
corpo que respira, especialmente quando o ato de respirar se torna relevante para determinada 
passagem no filme, nos parece que em Blue o problema se mostra duplamente instigante. em Blue 
haveria uma espécie de dupla invisibilidade: a primeira, de certa forma natural na representação 
fílmica, como Quinlivan nota, mas a segunda advinda da radicalidade de não vermos o corpo na tela. 
não temos do corpo de Jarman, boca, rosto, nada que não seja a voz e a respiração que se faz notar, 
o ar que ouvimos em torno das palavras que ele emana.

Além da questão sobre a respiração e a invisibilidade, o outro aspecto presente aqui e ali 
na teoria do cinema mais contemporânea, e para o qual cremos que um filme como Blue propõe 
um problema interessante, é o ponto de escuta. o primo menos famoso do ponto de vista, este 
comumente problematizado pela teoria do cinema, passa a ser mais reconhecido como artifício 
narrativo a partir, não só, mas principalmente, de michel Chion e de rick Altman. recentemente, 
Chion chegou a tipificar uma série de formas da identificação entre personagem e espectador 
que podem ocorrer pela partilha da escuta, como no artigo, aqui acessível a nós na tradução 
para o inglês, the twelve ears (Chion, 2009). altman pensara a questão sob um viés histórico, 
ao discorrer sobre sua construção nos primeiros momentos do cinema clássico norte-americano 
sonoro (AlTmAn, 1992). o ponto de escuta como artifício narrativo nos foi central em artigo 
anterior, triangulando tal estratégia com literatura e cinema, em representação sonora entre 
literatura e cinema: a questão do ponto de escuta nas adaptações de Persuasão de Jane Austen 
(CosTA; soAlheiro, 2013). 

hoje, nos parece que a discussão existente sobre o ponto de escuta é excessivamente 
restrita a uma divisão entre situações nas quais sua função é majoritariamente espacial ou aquelas 
em que funciona para construir a subjetividade de um determinado personagem. essa divisão é 
bastante presente, por exemplo, em Chion. o ponto de escuta poderia, entre outras funções, é 
evidente, nos mostrar espacialmente para onde olhar, a partir da audição de um determinado 
evento sonoro no filme, mas poderia também nos fazer imergir em uma passagem entendida como 
mais subjetiva.
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em Blue, a partir da falta de ancoragem em um corpo visível, tal binarismo se confunde, 
como de resto, sempre pode, potencialmente, acontecer. É possível dizer que a proximidade com 
a qual ouvimos aquela voz, envolta também em sons ambientes característicos do hospital, o qual 
também não vemos, materializa em nós um ponto de escuta de quem está ao pé da cama hospitalar? 
pode uma voz, e os sons em volta, dar conta de criar tal ancoragem quando não há ponto de vista 
factual, já que não há corpo nem ambiente para além de uma tela azul? Ao mesmo tempo, a voz de 
Jarman não nos convida, mais do que qualquer outra coisa, para um enorme passeio subjetivo pela 
sua memória, pelo desencadear de suas lembranças transformadas em narrativa fílmica?

além das vozes e dos sons ambientes, nos resta comentar o papel que a música tem na 
construção de tamanha subjetividade. Jarman lembra, e nos conta, de momentos em que dançava 
no norte da inglaterra ao som de música eletrônica (“dancing with lasers”). ouvimos então a música 
correspondente. há muita música ainda em passagens que poderíamos chamar de orientalistas, 
que descrevem as viagens do inglês para China, Índia. há uma referência a marco Polo, e escutamos 
as músicas que emolduram as viagens. há, em Blue, representações de viagens apenas por uma 
voz, por músicas que parecem corresponder aos lugares, e por sons ambientes que têm a mesma 
função. 

Para finalizar, devemos dizer que Blue, como Wochenende, está no Youtube. revê-lo por ali 
também traz acréscimos ao que havia sido a experiência em sala de cinema. o principal resultado 
que aparece é uma versão jogada na internet a partir de uma exibição televisiva da rAi, italiana. no 
início, há cartelas, em italiano, que fazem a função de créditos. Apenas após lermos tudo referente 
à produção é que tem início a tela azul que seguirá até o fim do filme. esse mesmo resultado traz 
ainda legendas em inglês, o que propõe um exercício de prestar atenção em outras imagens que 
não o azul. em sala de cinema, para efeito de comparação, tínhamos assistido sem legendas. Uma 
vez mais, hoje temos mais informações visuais na tela do que quando assistimos das primeiras 
vezes. 

o que nos parece instigante não apenas em Blue, mas também em Branca de neve, e, em 
parte, em Wochenende, é que tais filmes propõem pensar com cuidado sobre questões delicadas 
para o audiovisual. Quão central pode ser uma voz para a construção de uma narrativa, para a 
criação de um personagem e para nossa identificação com ele, quando essa voz é a única ancoragem 
de um corpo aos espaços de um filme? Como sons ambientes podem funcionar quando não vemos 
informações visuais do espaço? Quão radical pode ser a construção do ponto de escuta quando 
uma voz é tudo que temos, quando o ponto de vista é rarefeito pela extrema simplificação do que 
vemos? Por fim, como assistimos a esses filmes hoje, feitos que foram para passar esporadicamente 
em salas de cinema, mas disponíveis em streaming? Por que há a necessidade de mais informação 
imagética em filmes, em suas exibições contemporâneas, nos quais se procurou de forma tão radical 
minimizá-la?
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PoéTicA dAS SérieS de TeleviSÃo: 
elemeNToS PArA coNceiTuAÇÃo 
e ANáliSe1 

mAriA criSTiNA PAlmA muNgioli

iNTroduÇÃo

em muitos países, nos últimos tempos, tratar de ficção televisiva tem se resumido 
praticamente a falar das séries de televisão, especialmente das estadunidenses e britânicas. 
Pelo menos é o que se pode depreender das muitas publicações impressas e on-line e dos 
eventos comerciais e acadêmicos que tratam do tema. Apesar da hegemonia das séries de língua 
inglesa, observa-se também que os fãs do formato descobrem com muita paixão séries de países 
cujas produções são pouco comuns à cultura audiovisual brasileira. séries nórdicas (suecas, 
norueguesas, finlandesas, islandesas), telenovelas coreanas e doramas japoneses ganham espaço 
entre os aficionados pelo formato, os quais, muitas vezes, as “devoram” mesmo antes de sua 
legendagem oficial – em muitos casos, os próprios fãs realizam esse trabalho para difusão da 
obra em portais não oficiais dedicados a séries, em um procedimento típico da chamada cultura 
participativa discutido por shirky (2011)2 e que remete ao conceito de mass-self-communication 
definido por Castells3. 

essa atenção, paixão e engajamento dos fãs em relação às séries de Tv é considerado por 
Jost (2011) como seriefilia em contraposição à cinefília tão característica da cultura dos anos após 
a 2ª guerra mundial. A compreensão desse fenômeno comparando-o à cinefilia possui implicações 
importantes que, para além da paixão pelas tramas, indica o crescimento de uma cultura de séries 

1 versão ampliada de trabalho apresentado no gP estudos de Televisão e Televisualidades no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação realizado em Curitiba em 2016.

2 Para shirky (2011), a cultura participativa pode ser definida como uma dinâmica de produção realizada por meio de processos 
colaborativos, desenvolvidos por pessoas “comuns” (amadores) que intervêm por meio desse trabalho em conteúdos “oficiais” e que 
podem gerar conteúdos independentes.

3 Castells (2009, p. 55) define mass self-communication como “uma nova forma de comunicação que emergiu, caracterizada pela 
capacidade de mandar mensagens de muitos para muitos, em tempo real ou em determinado tempo, e com a possibilidade de 
comunicação ponto a ponto, narrowcasting (comunicação segmentada) ou broadcasting, dependendo da proposta ou das 
características de uma determinada prática de comunicação. [...] o que é historicamente novo, com consequências consideráveis 
para a organização social e a mudança cultural, é a articulação de todas as formas de comunicação em um hipertexto composto, 
interativo e digital que inclui, mistura e recombina em sua diversidade toda a gama de expressões culturais transmitidas pela 
interação humana”.
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(silvA, 2014) e a criação de comunidades de fãs que se caracterizam por práticas de recepção ativa 
envolvendo a criação e o desenvolvimento de grupos especializados para assistência e discussão das 
séries, incluindo reuniões e encontros presenciais ou on-line para debates e realização de publicações 
(on-line ou impressas). Tais práticas, que, ao mesmo tempo, extrapolam os limites da academia, 
da indústria de comunicação ou dos chamados profissionais da televisão, podem também colocar 
em marcha processos de comunicação entre tais atores institucionalizados e comunidades de fãs 
organizadas em eventos e congressos conforme argumenta Jenkins (2001), destacando o aspecto 
cultural dessa inter-relação. 

entretanto, é nosso objetivo discutir no presente texto a emergência da cultura das séries 
como um fenômeno cultural não apenas relacionado à apropriação de ferramentas tecnológicas por 
parte dos telespectadores e fãs, mas também tributário de propriedades intrínsecas ao gênero e ao 
formato serial televisivo. Formas narrativas (miTTell, 2006, 2015; JosT, 2011; sePUlChre, 2011; 
mUngioli; Pelegrini, 2013; mArTin, 2013; silvA, 2014, 2015; esQUenAZZi, 2014) construídas 
sobre o eixo da serialidade constituem-se como elementos definidores de uma estética das séries 
“que se inscrevem [...] na linha da cultura popular apropriando-se do legado dos grandes contadores 
de histórias, escritores de romances e cineastas, que nos encantam há duzentos anos” (eSquenaZZi, 
2014, p. 161)4.

ainda para situar o tema, gostaríamos de lembrar que em nosso país também as séries de 
televisão, seguindo a tendência internacional, têm recebido há alguns anos forte investimento das 
emissoras de canal aberto e de assinatura. estas últimas, muitas vezes, por meio de apoio financeiro 
advindos de investimento público (como do Fundo setorial do Audiovisual), buscam também 
cumprir as cotas de exibição previstas na lei 12.485/2011, a popular lei do Cabo que lhes impõe 
obrigatoriedade de veiculação de produção brasileira. Cabe salientar, no entanto, que apesar desse 
fôlego em termos de investimento e de oferta, a telenovela continua sendo o formato mais popular 
e com maior quantidade de horas a ele dedicadas em nosso país (loPes; greCo, 2017). 

Com base nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal discutir a poética 
de séries (miTTell, 2015) com base em dois aspectos: temporalidade e reassistibilidade. 

PoéTicA dAS SérieS de ficÇÃo de Tv: umA iNTroduÇÃo Ao TemA 

o termo poética é proveniente dos estudos literários e, apesar de seu uso bastante corrente 
nesse campo, apresenta uma grande diversidade de usos e interpretações nos meios audiovisuais. 
devido às limitações e objetivos do presente trabalho, não realizaremos um mapeamento exaustivo 
de tais usos e interpretações, buscaremos trabalhar com algumas ideias provenientes tanto 
dos estudos audiovisuais quanto dos estudos literários que possam fazer avançar a discussão, 
principalmente em termos de séries televisivas. 

4 os textos estrangeiros em citações ou excertos foram traduzidos pela autora.
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de acordo com ricoeur (1983, p. 69), Aristóteles define a poética como a “colocação em 
intriga”, ou “a arte de compor intrigas” por meio de um processo ativo de “agenciamento dos fatos 
dentro de um sistema” (no caso, a tragédia), levando a uma organização dinâmica e temporal da 
composição das partes preconizadas pelo filósofo grego como constituintes da tragédia. ricouer 
(1983) afirma ainda que Aristóteles coloca acima de tudo, em termos de hierarquização das partes 
constituintes da construção poética, a ação sobrepondo-a mesmo à construção das personagens e 
das ideias que subjazem à obra. 

ainda no campo dos estudos literários, ducrot e todorov (2001, p. 83) consideram que a 
“poética se propõe a elaborar categorias que permitam apreender ao mesmo tempo a unidade e 
a variedade de todas as obras literárias. A obra individual será a ilustração dessas categorias, ela 
terá um status de exemplo, não de termo último”. deve-se ressaltar ainda que, para os autores, “a 
poética não se propõe como tarefa a interpretação ‘correta’ das obras do passado, mas a elaboração 
de instrumentos que permitam analisar tais obras” (dUCroT; Todorov, 2001, p. 84). nesse sentido, 
gostaríamos de destacar a ênfase dos autores no desenvolvimento de ferramentas de análise 
adequadas para compreensão dos procedimentos adotados para elaboração dos textos e que, em 
última análise, produzem sentidos para o leitor. A título de exemplo, podemos ilustrar essa busca 
pelos procedimentos de construção do texto narrativo pelos estudos estruturalistas realizados por 
barthes et al. (2011) e todorov (2008) e de outros estudiosos contemporâneos. 

no campo dos estudos de cinema, aumont e Marie (2003, p. 233) consideram que “não 
há, propriamente falando, poética do cinema” como teoria composta por teóricos – esta última 
entendida como conjunto de procedimentos prescritivos. Para eles, pode haver aceitação desse 
termo sob condições desde que entendido no conjunto de questões situadas – autoria, criação, 
condições essenciais da arte. no entanto, para ambos os críticos, “é [...] mais na mão dos cineastas 
[...] que podemos extrair uma poética implícita” (AUmonT; mArie, 2003, p. 233). 

recorrendo a Aristóteles para discutir a poética do cinema e destacando o caráter processual 
(e ativo) do termo, Bordwell afirma:

A poética de qualquer meio artístico estuda o trabalho finalizado como o resultado de um 
processo de construção – um processo que inclui um componente artístico, os princípios 
mais gerais de acordo com os quais a obra é composta, suas funções, efeitos e usos. Qualquer 
questionamento sobre os princípios fundamentais de acordo com os quais artefatos em 
qualquer meio representacional são construídos, e os efeitos e fluxos desses princípios, 
pode ser abarcado pelo domínio da poética (BordWell, 2008, p. 12).

Bordwell (2008) destaca ainda que a poética em qualquer meio artístico distingue três 
domínios de estudo: (1) temas; (2) os princípios de progressão e desenvolvimento da história – 
tópico no qual se encontrariam o estudo das formas narrativas -; (3) estilística. 

Apesar de buscar apoio na poética proposta por Bordwell, mittell (2015) considera que:
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a poética pode ser definida de modo amplo como o estudo das maneiras possíveis por meio 
das quais os textos produzem sentido, referindo-se mais estritamente aos aspectos formais 
do meio mais do que a questões de conteúdo ou mais amplamente de forças culturais – em 
resumo, a questão central da poética referente a um texto cultural como a série televisiva 
é “como esse texto funciona?” esse foco da poética é diferente da maioria das questões 
comuns de interpretação, que procuram responder “o que isso significa?”, ou buscam 
determinar o poder cultural de uma obra, perguntando “como isso impacta a sociedade?” 
(Mittell, 2015, p. 4-5).

mittell (2015) defende a ideia de que a poética das séries de Tv deve levar em conta o amplo 
contexto social, cultural e tecnológico, incluindo as formas de consumo por meio de sites e fóruns de 
discussão de fãs, de modo que se procure entender como se dão as práticas culturais de engajamento 
dos espectadores, uma das chaves, segundo o autor, para os processos de complexificação das séries 
de tv. 

discordando de muitos autores, o estudioso estadunidense propõe o desenvolvimento de 
uma poética específica de séries de televisão já que não aceita completamente a ideia de que a 
televisão foi influenciada pelo cinema. 

embora, certamente, o cinema influencie muitos aspectos da televisão, especialmente no 
que diz respeito ao estilo visual, reluto em mapear um modelo de narrativa ligando filmes 
(unitários) à estrutura narrativa de longa serialidade das séries de televisão, nas quais a 
continuidade e a serialidade são características principais. e, portanto, acredito que podemos 
desenvolver de forma mais produtiva um vocabulário para a narrativa televisiva em seus 
próprios termos como meio. da mesma forma, as séries complexas contemporâneas são 
frequentemente elogiadas como sendo “novelísticas” no escopo e na forma, mas acredito 
que tais comparações crossmedia mais obscurecem do que desvelam as especificidades da 
forma de contar histórias da televisão (Mittell, 2015, p. 18).

mittell (2015) postula que se deve identificar instrumentos de análise da complexidade 
narrativa da televisão na própria televisão devido à sua especificidade enquanto meio, pois

A complexidade narrativa da televisão baseia-se em facetas específicas da narrativa que 
parecem perfeitamente adequadas à estrutura da série de televisão – à parte do filme e da 
literatura – e que a distinguem dos modos convencionais de formas episódicas e de série 
(Mittell, 2015, p. 18).

de forma resumida, mittell (2015, p. 18) afirma que a “complexidade narrativa redefine a 
forma episódica sob influência da narração seriada – não se trata necessariamente de uma completa 
imbricação das formas episódica e serial, mas de um “shifting balance” (equilíbrio instável) entre 
elas”. Por meio dessa interpregnação de formas de composição narrativa seriada observa-se que: 

A tradição da ficção televisual americana possui duas formas básicas de serialização: a 
serial e a serie. serial (que, no Brasil, corresponderia à série) é o modo em que a narrativa 
acontece ao longo de episódios, com arcos dramáticos que atravessam diversos capítulos 
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até uma conclusão. É a forma que predomina, por exemplo, nas telenovelas brasileiras. no 
caso do serial tipicamente americano, geralmente, os limites do arco dramático ocorrem 
dentro de uma temporada anual. Já a serie (que corresponderia ao nosso seriado) é a forma 
em que os arcos dramáticos têm o limite do episódio – o desequilíbrio dramático ocorre no 
início do episódio e é resolvido no mesmo episódio (mUngioli; Pelegrini, 2013, p. 25).

mittell (2015) elenca quatro elementos como constituintes das narrativas seriais: mundo 
ficcional (storyworld), personagens, eventos (acontecimentos) e temporalidade. o autor destaca 
que, se nos debruçarmos sobre o estudo das séries na atualidade, perceberemos o quanto os dois 
primeiros elementos dessa lista encontram-se serializados (Mittell, 2015, p. 22), mesmo em séries 
cujo desenvolvimento narrativo pode ser considerado episódico. 

TemPorAlidAde em SérieS TeleviSivAS

Como vimos, em termos estruturais, de acordo com mittell (2006), a complexificação das 
narrativas das séries de Tv observada nas últimas décadas ocorreu pela hibridização das formas 
seriadas clássicas (a episódica e a serial). nesse entrelaçamento, a narrativa se constrói com a 
complexidade do tempo presente, mas também por meio de suas relações com o passado e com o 
futuro do universo diegético. Temos assim a questão da temporalidade como um dos pilares desse 
tipo de narrativa. 

Quando se fala em tempo da narrativa, podemos dizer, apoiando-nos em eco (1997) e 
mittell (2015), que, de maneira geral, em toda história há:

(1) Tempo da história (da narrativa): o tempo que decorre no interior da narrativa; 
(2) tempo do discurso: é o tempo construído pelo discurso, e pode conter elipses, 

flashforwards, flashbacks; 
(3) Tempo da narração: o tempo para contar a história (na televisão e no cinema: screen 

time). 

Porém, dentro do universo diegético temporal da narrativa (e da poética das séries) a 
questão da temporalidade ganha outros contornos mais complexos que são constituintes da própria 
narrativa enquanto forma. discutindo a propósito da narrativa, ricouer destaca o caráter temporal 
da composição da intriga e considera que:

seguir uma história é avançar entre contingências e peripécias sob a condução de uma 
expectativa que encontra sua realização na conclusão. [...] Compreender a história é 
compreender como e por que os episódios levaram a tal conclusão, que, longe de ser 
previsível, deve ser aceitável, de forma congruente com os episódios como um todo 
(riCouer, 1983, p. 130).
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Baroni (2016) afirma que as três partes que compõem a história – início, meio e fim – e 
mesmo as emoções, como medo e esperança, envolvidas na trama são elas próprias relacionadas 
com a temporalidade. Tal composição possibilita de forma intrínseca mecanismos de organização e 
de repetição – pela reiteração do motivo desencadeador mostrado no início da história. 

se por um lado a composição narrativa e a colocação em intriga pressupõem uma 
temporalidade intrínseca à sua construção enquanto discurso verbo-visual, cabe destacar que as 
séries televisivas têm empregado de maneira sistemática a construção de arcos narrativos que se 
prolongam para além de um episódio, ou mesmo de uma temporada – como Breaking Bad (aMC, 
2008-2013), lost (abC, 2004-2010), grey´s Anatomy (ABC, 2005 -). esse tipo de construção narrativa, 
conforme destaca ganz-Blaettler (2011, p. 191) permite o desenvolvimento de “fios narrativos 
em direção de um desfecho futuro, produzindo expectativas em termos de ‘suspense’”. Tais fios 
narrativos podem estar no passado das personagens e podem emergir a qualquer momento da 
história, uma vez que o arco narrativo da personagem ampliado e aberto no eixo temporal pode 
proporcionar a ocorrência daquilo que newcomb denominou narrativas cumulativas, conforme 
discutimos em outro texto: 

para newcomb (apud gAnZ-BlAeTTler, 2011), as narrativas cumulativas passam a ser traço 
característico de algumas séries norte-americanas a partir de magnum. As narrativas passam 
a ser cumulativas na medida em que fatos ocorridos em episódios precedentes não são 
esquecidos e podem ser retomados com a finalidade de dar uma nova luz sobre um tema 
ou assunto. assim, personagens passam a ter memória e se ressentem de fatos ocorridos 
no passado ao mesmo tempo em que temem pelo seu futuro diante de uma determinada 
situação dramática que se relacione ao que viveram (mUngioli; Pelegrini, 2013, p. 31).

A ampliação e abertura do eixo temporal do arco narrativo de personagens de séries 
televisivas permitem um maior mergulho na composição e nos conflitos das personagens, mas 
também exigem uma constante atenção do espectador no sentido de não deixar escapar motivos e 
consequências desse passado no presente e no futuro diegéticos da personagem. 

Assim, a questão da temporalidade é colocada como elemento intrínseco e definidor da 
própria colocação em intriga, ou da poética da série, seja no nível extradiegético ou intradiegético, 
com especial ênfase na construção de arcos narrativos de personagens. nesse percurso, ganham 
destaque procedimentos narrativos e fílmicos que embasam a construção do discurso televisual. 

séries policiais, por exemplo, geralmente mostram um crime/delito já acontecido (ou mesmo 
acontecendo) para, depois, apresentar por meio da investigação a resolução dele – por exemplo, as 
séries NCIs Los Angeles, (CBs, 2009); sherlock (bbC-Wgbh, 2010-2017). trata-se, portanto de um 
uso temporal da “colocação em intriga” e que vai determinar as temporalidades intradiegéticas que 
conduzirão à compreensão do espectador e o levarão a aceitar o desfecho proposto, ou ainda a 
questioná-lo em alguns casos. 

outro exemplo é o uso do flashback para explicar como ocorreu a resolução de um crime 
ou delito. embora visto a partir de outra perspectiva – que também envolve a dupla articulação da 
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temporalidade intradiegética – temos os episódios, por exemplo, de Cold Case (CbS, 2003-2010), 
cuja premissa envolve uma temporalidade que se constrói intradiegeticamente com idas e vindas 
constantes. 

resumidamente, podemos dizer que as séries televisivas complexas têm usado como 
recurso narrativo e discursivo estratégias de colocação em intriga (incluindo a construção de arcos 
narrativos mais amplos) articulando diversas temporalidades que podem variar ao longo de uma 
mesma série, temporada ou mesmo de um único episódio. pode-se dizer que esse jogo amplia 
as possibilidades narrativas e discursivas e joga com a possibilidade fazermos uso de recursos 
tecnológicos e dispositivos para revermos e retomarmos a história caso percamos algum ponto 
ou alguma informação. Algo quase impensável no tempo em que a Tv se restringia ao fluxo da 
programação. 

por outro lado, e talvez principalmente, o uso de diversas temporalidades coloca em 
marcha todo um trabalho cognitivo que envolve um jogo incessante de memória (discursiva) e de 
conhecimento enciclopédico (eCo, 1997) – que engloba também o conhecimento de outras séries 
de televisão e seus procedimentos -, características que constituem o que eco (1997) denominou 
como leitor de segundo nível, ou seja, aquele leitor (em nosso caso, espectador) que estabelece 
relações e que não se limita apenas a compreender o texto, mas também a relacioná-lo com as 
intenções do autor, a indagar-se sobre o significado não imediato das palavras, das cenas, enfim da 
obra artística. 

Tomamos como exemplo para discussão de estratégias de construção temporal em séries 
de televisão o primeiro episódio de how to get Away with murder (abC, 2014-), doravante hgaWM. 
a série é conhecida pelo ritmo bastante acelerado tanto em termos de diálogos e cenas quanto em 
termos de mudanças (twists) nos plots5. 

A ação tem início no primeiro episódio (ou piloto) em media res (uma das formas clássicas 
de se iniciar uma narrativa: iiíada, de homero, começa assim). Trata-se de um início bastante 
convencional em termos de narrativa televisiva, mas que causa a impressão de que coloca em 
marcha um jogo mais complexo da temporalidade. detalhando um pouco mais, observamos que 
o primeiro episódio inicia-se no tempo presente, havendo logo em seguida um longo flashback 
claramente marcado pela presença do letreiro: three months earlier. no entanto, além da rapidez 
que marca o ritmo das cenas, a série caracteriza-se pela rapidez com que os conflitos e suas camadas 
de complicações se acumulam e levam as personagens a mostrar suas personalidades frente ao 
impensável anteriormente. trata-se, portanto, de duas estratégias que se caracterizam por operar 
tanto no adensamento da construção do plot (e, portanto, das personagens) quanto na velocidade 
com que tais complicações se apresentam e solicitam das personagens não apenas atitudes e 
decisões, mas também levam o espectador a conhecer fatos do passado das personagens que têm 
implicação direta nos acontecimentos do presente diegético.

5 Consultar reportagem de sohum Pal, denominada: how to get Away with too-high stakes, disponível em: http://downatyale.com/
how-to-get-away-with-too-high-stakes/. Acesso em: 5 jul. 2017. 
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entendemos que os procedimentos de flashbacks ou de flashforward muito utilizados nas 
séries televisivas colocam em marcha um processo de múltiplos desdobramentos do tempo operado 
pelas instâncias enunciativas do discurso televisual. Analisando a narrativa literária, o filósofo 
francês enfatiza que essa possibilidade de desdobramento múltiplo do tempo é uma característica 
da narrativa de ficção. 

É somente com a narrativa de ficção que o criador de intrigas multiplica as distorções que 
autorizam o desdobramento do tempo entre o tempo da narração e o tempo das coisas 
contadas: desdobramento ele próprio instituído pelo jogo entre a enunciação e o enunciado 
durante o ato de narração. Tudo acontece como se a ficção, criando mundos imaginários, 
abrisse à manifestação do tempo uma trajetória ilimitada (riCoeUr, 1983, p. 296).

Cabe destacar outro recurso utilizado pela série de colocar no início de cada episódio 
um resumo do episódio anterior ou anteriores, utilizando uma estratégia muito comum às séries 
televisivas no sistema de Tv aberta ou de fluxo como é o caso da rede ABC. esse recurso, mantido 
mesmo nas plataformas de streaming, permite ao espectador relembrar os pontos principais do 
episódio anterior, preparando-o para os futuros desdobramentos da história. 

Porém em muitos casos, nas séries complexas não temos indicativos se estamos vendo uma 
cena que se passa no presente ou no passado. Muitas vezes não há elementos que nos ajudem a 
recuperar a noção do tempo da narrativa e do discurso (passado, presente ou futuro). em algumas 
séries não há, por exemplo, o tom sépia característico de uma anacronia. em hgAWm pode haver 
o indicativo de retorno a um tempo passado por meio de uma espécie de retrocesso mecânico 
– como se fosse o rápido rebobinar de um filme –, quando uma personagem evoca um fato do 
passado. as imagens que se seguem nos mostram o que ocorreu ou fragmentos do ocorrido quando 
a personagem tenta se lembrar de algo que aconteceu no passado, reconstruindo um fato como um 
puzzle (quebra-cabeça). nesse caso, o espectador é convidado a descobrir junto com a personagem 
as possíveis relações dos fatos e personagens envolvidos nesse movimento da memória. o puzzle 
envolve o espectador e, assim como ocorre com a personagem, ele também fará conjecturas sobre 
o que “de fato” aconteceu e sua importância para a resolução do conflito. 

esse processo de construção temporal e de recomposição do passado por meio de um 
puzzle é observado em hgAWm e em muitas outras séries. se o recurso não é novo, seu uso continua 
a dar bons resultados, na medida em que solicita do espectador o acompanhamento de diversos 
episódios para compreensão ou solução de um determinado enigma/conflito. esse tipo de narrativa 
solicita um engajamento do espectador construído (não apenas) pela própria estrutura das séries 
por meio de uma espécie de poética cognitiva – como Bordwell discutiu ao abordar o engajamento 
dos fãs de filmes – que leva em conta não só o universo da narrativa, mas os detalhes e a forma 
como a história é contada. 

Assim, a televisão complexa incentiva, e às vezes exige um novo modo de engajamento do 
espectador. enquanto as culturas de fãs demonstraram intensamente o envolvimento no 
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mundo das histórias, cobrando a consistência da história, a unidade de personagens e a lógica 
interna de programas clássicos como star trek e doctor Who, os programas contemporâneos 
focalizam essa análise detalhada sobre questões complexas da trama e eventos enigmáticos 
além dos mundos da história e dos personagens (Mittell, 2015, p. 52).

reASSiSTibilidAde

A possibilidade de reconstrução temporal da narrativa aliada ao uso de elementos e conflitos 
que, como peças de um puzzle, são mostrados na trama de maneira parcial ou fragmentária, leva-
nos a outra característica das séries complexas que compõe a poética das séries na medida em que 
se relaciona diretamente com a maneira de se construir a intriga: a reassistibilidade. 

Para mittell (2011), trata-se de um fenômeno que se tornou possível tanto pelo 
desenvolvimento tecnológico (de equipamentos que podem reproduzir o mesmo episódio tantas 
vezes quando o espectador desejar) quanto pela estruturação mais complexa das tramas conforme 
discutido anteriormente. dessa forma, observa-se a interpregnação entre dispositivos tecnológicos 
de recepção e o adensamento e complexificação das tramas como um eixo único que se retroalimenta. 
A prática cultural de reassistir aos programas – conforme o gosto e as possibilidades do espectador 
– possibilita fazer frente a uma das características centrais dos programas televisivos no sistema 
broadcasting: o fluxo (Williams, 1974) contínuo que alimenta a programação de televisão. nesse 
sentido, Pelegrini, chama atenção que no modelo de fluxo, “ao contrário de outras formas de 
linguagem em que o suporte dá todo o controle de leitura ao receptor, a tv não espera que ninguém 
entenda. o texto televisual não “está lá”. ele “acontece”. É fugaz, transitório, efêmero”. (Pelegrini, 
2012, p. 640)

A reassistibilidade de que fala mittell (2011) mostra-se como um fenômeno novo oriundo 
de toda uma gama de dispositivos tecnológicos que colocam na mão do espectador possibilidades de 
recepção e fruição de programas televisivos como nunca ocorreu antes, motivando e retroalimentando 
as formas narrativas desses programas. essa situação leva-nos a entender tais (novas) formas 
narrativas dentro do quadro proposto por eco (1997, 1986) de que o texto cria concomitantemente 
tanto o leitor-modelo e quanto autor-modelo (eCo, 1997, p. 30) como entidades que “se tornam 
claras uma para a outra somente no processo da leitura, de modo que uma cria a outra”. 

A perspectiva de eco é que o texto é co-construído pelo autor e pelo leitor. isso por que 
nos textos existem “buracos” que devem ser preenchidos pelo conhecimento enciclopédico 
do leitor, que, por sua vez, é pressuposto e “enquadrado” nos limites da ficção pelo autor 
quando este escreve o texto. A esse leitor eco dá o nome de leitor-modelo. o leitor-modelo 
é construído pelo autor-empírico por meio de estratégias de construção textual e semântica, 
porém esse tipo de leitor é uma abstração e não deve ser confundido com o leitor-empírico 
(“real”) cujo conhecimento enciclopédico nem sempre corresponde àquele imaginado pelo 
autor-empírico (Mungioli, 2006, p. 59).
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Barthes (1992) também discute a ação do leitor na construção do texto e tipifica dois tipos 
de texto: o texto legível e o texto scriptible (escrevível). o texto legível é o que pode ser lido, mas 
não reescrito, é o texto clássico por excelência, e que convida o leitor a permanecer no interior do 
seu fechamento.  Já os textos escrevíveis apresentam um modelo produtor (e não representacional) 
que incita o leitor a abandonar sua posição tranquila de consumidor e a se aventurar como produtor 
de textos. 

retornando à questão da reassistibilidade, entendida como parte de um processo de 
retroalimentação entre espectadores e produtores/criadores que tem lugar como prática social 
dentro da sociedade contemporânea na qual os dispositivos tecnológicos de gravação, distribuição, 
armazenamento de produtos audiovisuais se mostram cada vez mais populares. 

nesse sentido, destaca Pelegrini: 

A reassistibilidade não deve ser confundida com a reprise, prática antiga na indústria 
televisual. A reprise usa conteúdo já exibido para compor o fluxo ininterrupto da Tv. Trata-
se de uma ação do emissor. em geral, o que se tem à disposição são textos televisuais já 
vistos e que não podem oferecer nada além do mesmo já visto. na reassistibilidade, o foco 
muda para o ato de ler o texto. Para o receptor, há razão em ver novamente algo a que ele 
já assistiu. Assistir novamente não é o mesmo que ter a mesma experiência de novo; mas 
assistir novamente significa ter uma nova experiência (Pelegrini, 2012, p. 641-642).

de maneira resumida, mittell (2011) identifica quatro facetas relacionadas à reassistibilidade 
que mobilizam o espectador de narrativas seriadas complexas:

(1) Reassistência com olhar analítico: busca de elementos estruturais, da “mecânica do 
texto”, condução da história. Como exemplo, citamos, em hTgAWm, as marcas em cima 
da cama da personagem Wes. Ficamos interessados e intrigados junto com ele sobre o 
que significariam as marcas e procuramos indícios, pistas que possam responder a nossas 
indagações ao longo dos episódios (Quem fez as marcas? em que circunstâncias? Por quê?). 
o espectador é levado a rever cenas, reouvir falas entrecortadas, sempre em busca de 
respostas.

(2) retorno emocional às sensações experimentadas na primeira vez que se viu a 
história (nostalgia); também traz possibilidades de se sentir prazer pela antecipação de 
acontecimentos já vistos. aqui também se pode falar de séries que retomam outras histórias, 
por exemplo: vemos a primeira temporada de Fargo (2014, série) procurando elementos do 
filme Fargo (1996). Procuramos semelhanças entre as duas policiais que desvendam o crime 
de maneira quase casual, como se estivessem preparando o jantar para o marido. 

(3) Reassistir programas de TV é uma experiência social: revemos séries acompanhados 
de amigos que gostam das mesmas séries. essa reassistência compartilhada pode se dar 
presencialmente ou mesmo a distância com a utilização de segundas telas, ou por meio de 
variações que contenham esses elementos (presencial ou online).

(4) uma espécie de síntese das anteriores: experiência lúdica (ou o prazer de rever algo 
que nos agradou).
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A observação dessas possibilidades de reassistência enfatiza a ideia de que muitas vezes os 
espectadores assistem às séries para ver como sua engrenagem é posta em marcha. Que estratégias 
serão usadas pelos criadores da série? Que tipo de técnica eles usarão para entreter? ou ainda, como 
diz mittell (2015), o espectador quer saber como funciona a pirotecnia da narrativa. no entanto, 
essas possibilidades se completam socialmente, pois as séries também proporcionam a experiência 
social de compartilhar sentimentos, ideias e teorias sobre o funcionamento de uma ou de outra 
narrativa; de mostrar nosso conhecimento sobre aquele universo diegético e, em alguns casos, do 
próprio profissional e social dos espectadores.

embora tenhamos nos referido mais diretamente à produção estadunidense, formas 
semelhantes de produção seriada ocorrem em outros países do mundo, incluindo o Brasil. Como 
exemplo de séries complexas brasileiras, destacamos: Força-tarefa (globo, 2009-2011, 3 temporadas, 
total: 30 episódios); O Caçador (globo, 2014; 14 episódios); Justiça (globo, 2016; 20 episódios). e, 
em outro formato, destacamos a minissérie A Cura (globo, 2009), que devido à sua construção 
narrativa pode ser considerada série e que colocava em jogo três temporalidades que possuíam fios 
narrativos que confluíam para a resolução do plot principal conforme discutido por mungioli, lemos 
e Karhawi (2013).

coNSiderAÇõeS fiNAiS

Ao longo do texto, buscamos discutir o conceito de poética aplicado às séries televisivas tendo 
como base a conceituação de ricouer (1983) e mittell (2015). Além dos elementos tradicionalmente 
estudados pela poética (personagens, temporalidade, estilo), mittell (2015) postula que a poética 
das séries de televisão deve estudar o amplo contexto social, cultural e tecnológico, incluindo as 
formas de consumo por meio de sites e fóruns de discussão de fãs, de modo a entender as práticas 
culturais de engajamento, uma das chaves para a complexificação das séries de Tv. dentro desse 
arcabouço, procuramos trabalhar com dois dos elementos constituintes da poética das séries 
televisivas: a temporalidade e a reassistibilidade, inserindo a discussão na perspectiva da construção 
narrativas complexas de televisão (miTTell, 2006). 

Com base no quadro de análise proposto pelo teórico estadunidense, é possível observar 
a constante interpregnação entre dispositivos tecnológicos de recepção e o adensamento e 
complexificação das tramas como um eixo único que se retroalimenta e cujas modalidades (e 
intensidades) de retroalimentação podem ser observadas tanto nas práticas sociais de assistência e 
engajamento dos espectadores com as narrativas seriadas. 

Acreditamos que os princípios da poética proposta por mittell (2015) mostram-se como 
um modelo bastante interessante para o estudo das narrativas seriadas de televisão, ao permitir 
que levemos em conta aspectos sociais e tecnológicos que permeiam os processos de produção, 
recepção e consumo dos produtos televisivos, ao mesmo tempo em que enfatizam de que maneira 
tais aspectos repercutem no trabalho de criadores/produtores.
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NArrATivAS de curTA SeriAlidAde 
e diegeSe TeleviSivA: um breve 
exercício de ANáliSe A PArTir dAS 
PeculiAridAdeS dA miNiSSérie 
amorteamo

ANderSoN loPeS dA SilvA

iNTroduÇÃo

a estrutura deste trabalho é dividida de modo a apresentar como o conceito de diegese foi 
compreendido por gérard genette (inicialmente aplicada mais ao campo literário) e, num momento 
seguinte, a ampliação do termo e seu uso em outros produtos midiáticos, como é o caso das obras 
televisivas (dando destaque à discussão empreendida, já há muitas décadas, por François Jost sobre 
esse assunto, mas usando, especialmente, suas mais recentes publicações). em seguida, são trazidos 
para o debate alguns elementos que configuram as produções de ficções de curta (ou breve) serialidade, 
também pela ótica do contexto francês (mas contextualizando-a à realidade das produções brasileiras).

Assim, neste espaço, mais perguntas do que propriamente respostas são colocadas em cena, 
justamente pela dificuldade de categorização de obras como minisséries e microsséries dentro do 
espectro das classificações formais/estruturais de teledramaturgia. Ao final, como exercício teórico-
analítico, de caráter experimental e ensaístico, breves considerações acerca das peculiaridades 
diegéticas da minissérie Amorteamo (rede globo, 2015) são discutidas com foco no mapa (ou 
fluxograma) das inter-relações de seus personagens e núcleos – denotando, assim, como sua estrutura 
permite defini-la como uma minissérie folhetinesca de curta serialidade e dotada de elasticidade 
narrativa (para ampliar e/ou reduzir suas narrativas de acordo com o desenrolar do arco dramático).

diegeSe: dA defiNiÇÃo liTeráriA em geNeTTe 
à AmPliAÇÃo coNceiTuAl PArA A Tv em JoST

há tempos que as narrativas fazem parte da vivência humana e, de certo modo, também a 
definem por meio de suas relações na ação do relato e da criação de uma trama que nos motiva a 
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exercer uma infinita capacidade de expressão. seja a narrativa jornalística ou a ficcional do cinema 
(e, até mesmo, a tênue linha que separa aquilo que se entende por verídico ou não), fato é que a 
comunicação se torna, em muitos sentidos, quase um verbete sinonímico da importância das narrativas 
no cotidiano social. mais forte ainda se mostra o valor dessas narrativas quando as visualizamos no 
campo da cultura audiovisual e conseguimos compreender o quão peculiar é a linguagem utilizada para 
criar, formatar, reutilizar e ressignificar formatos e gêneros neste campo. Porém, antes de adentrarmos 
o campo específico das narrativas televisivas, faz-se importante compreender o que vem a ser o 
conceito de diegese a partir do ponto original de sua feitura, isto é, seu entendimento na definição de 
gerard genette, um dos maiores estudiosos do assunto (ao lado de Étienne souriau e Christian metz).

desse modo, diegese pode ser entendida como o procedimento de organização espaço-
temporal da narrativa e, logo, já é possível compreender que o interesse de genette (1995) não 
está na narração ou história (no sentido do ato narrativo produtor), mas, sim, no aspecto restrito da 
narrativa enquanto discurso. o espaço diegético, bem como o tempo diegético, são os meios pelos 
quais tempo-espaço decorrem ou existem dentro da trama, com suas particularidades, limites e as 
(in)coerências determinadas pelo autor como parte de um acabamento estético que tem no interior 
da obra seu foco. em outros termos: a narrativa e os aspectos de ordenação, duração, frequência, 
modo e voz são os pontos de interesse para genette1. 

outra possibilidade de entendimento sobre a noção de diegese, numa busca etimológica, 
está ligada às fontes gregas de diègèsis (como sentido de narrativa ou veículo narrativo) e, por 
sua vez, como contraponto aos estudos platônicos do campo da lexis (maneira de dizer oposta a 
logos – aquilo que é dito) que se divide em imitação explícita (mimesis) e uma simples narrativa 
(diègèsis).

de forma breve, a análise do discurso narrativo – com o estudo das relações entre narrativa 
e história; entre narrativa e narração; e, por fim, entre história e narração – aponta para múltiplos 
caminhos de entendimento sobre a diegese. Com relação à ordem da narrativa, é possível estudar 
elementos como pseudotempo e anacronias (prolepse, prolepse externa, prolepse interna, prolepse 
interna completiva, prolepse interna repetitiva, prolepse mista, analepse, analepse interna, analepse 
interna completiva, analepse interna repetitiva e analepse mista). Já quanto à duração, o foco recai 
sobre a anisocronia, a elipse (implícita, explícita e hipotética), a pausa, a sumário e a cena. Por 
sua vez, o estudo da frequência se divide pela relação singulativa/iterativa (narrativa singulativa, 
iterativa e repetitiva) e relação de determinação/especificação/extensão (diacronia interna e 
externa, alternância, transição e jogo com o tempo). (geneTTe, 1995)

Por sua vez, a análise voltada ao modo se destaca pela regulagem da informação narrativa 
em termos como distância, narrativa de acontecimentos, narrativa de falas, perspectiva, focalizações 
e polimodalidade. Por fim, o viés de estudo pela voz abarca estudos sobre tempo de narração 
1 A título de compreensão ampliada, é interessante observar outra categorização para a análise das estruturas narrativas em Todorov 

(1969, p. 87) – autor também citado por genette. Todorov destaca: A) estudo da sintaxe narrativa (estudo da organização narrativa 
num nível mais concreto a partir das orações e seus níveis de generalidade); B) estudo temático (ações concretas por meio das quais 
se podem perceber as unidades abstratas que configuram uma narrativa por determinado viés, tema, assunto); e C) estudo retórico 
(estudo sobre a matéria verbal que suporta as unidades abstratas da narrativa, em diálogos, descrições, discursos figurados ou não).
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(ulterior, posterior, intercalada, simultânea), níveis narrativos (nível extradiegético, intradiegético 
e metadiegético), pessoa ou atitudes narrativas (heterodiegético, homodiegético e autodiegético) 
e funções do narrador e narratário (função narrativa, função de regência, função de comunicação, 
função testemunhal e função ideológica)(genette, 1995).

Já no campo específico das narrativas audiovisuais televisivas, outro estudioso francês, 
François Jost, dá sequência às reflexões trazidas por genette destacando as peculiaridades das 
aplicações desses conceitos diegéticos no arcabouço dos estudos de ficção seriada. Fortemente 
influenciado pela presença e pela obra de genette em seu percurso acadêmico, François Jost 
apresenta a importância de se estudar a narratologia comparada como meio para repensar o futuro 
das séries televisivas com relação ao uso (indiscriminado e raramente contextualizado) que se faz de 
termos como diegese e prolepse por parte dos críticos e, também, acadêmicos dedicados à análise 
de obras ficcionais na Tv (JosT, 2016).

Uma das questões trazidas por Jost (2016) é justamente a necessidade de se perguntar o 
quanto se perde ou o quanto se ganha quando se utilizam termos muitas vezes ligados estritamente 
a um campo original da literatura para outras áreas (como é o caso da aplicação conceitual do termo 
às obras ficcionais televisivas). Ao citar o estudo das prolepses, ou seja, “[...] toda manobra narrativa 
consistindo em contar ou evocar de antemão um acontecimento ulterior” (geneTTe, 1995, p. 38), Jost 
pergunta-se: o uso de conceitos advindos de outra matriz que não a que se estuda (produtos midiáticos) 
nos obriga a repensar conceitos, limitações e potencializações operatórias dos estudos diegéticos?

A resposta, sem rodeios, é sim, e uma das motivações é justamente a peculiaridade da 
narrativa audiovisual televisiva diante dos estudos literários e, inclusive, cinematográficos. A 
relação entre imagens, sons, palavras é uma relação complexa, já que imiscui não apenas códigos 
e linguagens complementares para sua realização, mas também a questão da suspensão voluntária 
da descrença (já abordada por samuel Taylor Coleridge) ou a predisposição de se acatar o contrato 
ficcional estabelecido entre receptor e obra (muito discutido por Umberto eco).

pensando por este caminho, uma das singularidades da diegese no campo audiovisual 
reside na capacidade que as imagens têm de, simultaneamente, lidar com o verossímil e o verídico. 
quer dizer, se na literatura as imagens criadas na mente do leitor eram fornecidas pelo relato 
(podendo ser infinitamente distintas de um sujeito para outro, ainda que a base fosse a mesma: 
a narrativa literária), no campo das narrativas ficcionais seriadas as imagens fornecidas pelo 
audiovisual transparecem uma ideia de que elas são mais verdadeiras que a palavra (JoSt, 2016), 
que as imagens não mentem, já que a trama está sendo contada de acordo com o que se vê na 
tela. todavia, como adverte Jost (2016), a peculiaridade da diegese televisiva está justamente 
nessa capacidade de trazer, por exemplo, ao receptor “falsas pistas” que podem levar a conclusões 
precipitadas (e erradas) sobre os rumos da história. ou seja, a própria visualização de fluxos de 
pensamento de personagens, que nem sempre pode corresponder à “verdade”, no sentido do que 
ocorreu fidedignamente na história, mas que podem ser projeções de memória propositalmente 
“mentirosas”, com o intuito de confundir o espectador ou de não deixar a narrativa tão previsível.
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Finalmente, outra peculiaridade apresentada por Jost acerca do estudo da diegese na tv 
está na diferenciação do uso da prolepse em séries. se na visão original de genette os elementos 
diegéticos, como a prolepse, por exemplo, estavam mais ligados à ideia de criação de suspense 
(ainda que esta, a prolepse, fosse um ato promissivo verbal), na visão “serial” esses elementos 
ganham novos ares de enigma mediante a construção e o ordenamento da narrativa. “se a prolepse 
narratorial explícita de genette é ou completiva, ou iterativa, ou repetitiva, a característica principal 
desta prolepse [proveniente da análise de obras televisivas] é de ser enigmática” (JosT, 2016 p. 19).

desse modo, Jost está dizendo que, no campo das narrativas de Tv, a diegese é muito 
complexa porque mecanismos como flahsbacks ou flashforwards podem ser construídos de 
inúmeras possibilidades, isto é, desde o uso de cores diferenciadas, filtros que remetem ao passado 
ou futuro, até cenas inteiras que “invadem” a narrativa do tempo presente sem qualquer menção 
ao espectador, sem nenhum aviso tradicional ou paratexto que diga que esta ou aquela sequência 
pertence a outro rumo da trama que não a linear/tempo presente que está sendo contada (fica 
apenas a cargo do leitor conseguir “se situar” em meio a tantos liames narrativos que, em alguns 
momentos, podem se mostrar ainda sem aparente conexão).

sabendo que Jost trata dessas diferenciações em ficções seriadas mais longas (de várias 
temporadas e arcos dramáticos que se desenvolvem ao longo de 10 a 16 episódios, como true 
Blood, Breaking Bad, Damages e homeland), e voltando-se a um dos objetivos deste capítulo, as 
questões que se promovem agora são: em narrativas de curta serialidade, todas estas peculiaridades 
da diegese televisiva aumentam, mantêm-se ou reelaboram-se? Como é possível compreender esta 
dupla peculiaridade: a da diegese em Tv e, por sua vez, a desta diegese num produto muito específico, 
como são as minisséries ou microsséries? Por isso, é justamente neste assunto em específico que os 
tópicos seguintes se centram.

ficÇõeS TeleviSivAS de curTA SeriAlidAde: elemeNToS NArrATivoS 
de coNfigurAÇÃo

As narrativas de curta serialidade (ou breve serialidade, se nos atermos à tradução literal 
dos termos provenientes do francês) são produtos muito particulares da ficção seriada televisiva, 
entre outros pontos, porque são sazonais, de distância significativa entre uma temporada e outra 
(quando há segundas e posteriores temporadas). além disso, elas são mais singulares porque também 
requerem uma lógica de construção narrativa que precisa apostar num núcleo de personagens não 
muito extenso, num fio narrativo que seja compreensível e de resolução praticável frente ao número 
de poucos episódios que têm tais obras. Todavia, uma das maiores dificuldades é tentar criar uma 
tipologia desses formatos ou, caso não seja fácil definir, criar ao menos elementos distintivos entre 
produções como minisséries e microsséries e outras como séries, seriados, telenovelas, soap operas, 
unitários, telefilmes etc.
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seria apenas o número de episódios que configuraria uma minissérie ou microssérie como 
um produto de curta serialidade? se sim, qual o número-padrão ou médio de definição? Aliás, quais 
as diferenciações intrínsecas entre minissérie e microssérie? o que determina essa diferenciação? É a 
grade horária, é o número de núcleos, é o caráter de experimentação estético-narrativa? É a cultura 
televisiva ou televisiografia de cada país que produz matizes diferenciadores entre um produto e 
outro? É muito mais uma definição de caráter puramente publicitário para a penetração de obras 
– em determinados formatos – em outros mercados internacionais e glocais? enfim, são dúvidas, 
basicamente sem nenhuma resposta final ou consensual, que motivam este texto a compreender 
como a diegese televisiva se produz em ficções de curta serialidade e que, de igual modo, também 
instigam sylvie Périneau-lorenzo (2016) a debater se essas produções seriam um novo tipo de escrita 
de narrativa ou um novo formato de gênero televisivo.

A questão do tempo dessas narrativas (tanto em número de episódios quanto em duração 
em minutos de cada episódio) é um ponto flutuante, como destaca Périneau-lorenzo. obras de 2 
até 10 episódios com durações que variam de 20 a 60 minutos provam que se deter neste quesito 
– o tempo de duração – não necessariamente produz “um padrão de produção ou nem mesmo um 
elemento de tipicidade suficiente” para a configuração definitiva acerca do que vem a ser uma ficção 
de curta serialidade (périneau-lorenZo, 2016, p. 116-117). baseando-se em barthes (1977), a 
autora destaca que um possível ponto de configuração sobre essas obras está na maneira como a 
narrativa negocia seus incipits, excipits e clímax na construção de seu universo diegético em si mesmo. 
em outros termos, o foco da autora recai sobre como essa obra de curta serialidade pode se utilizar 
de mecanismos de dilatação do universo diegético ou mecanismos de redução às funções cardinais 
da narrativa (PÉrineAU-lorenZo, 2016), uma espécie de elasticidade narrativa oportuna.

Assim, esse elemento de condensação narrativa em serialidades breves traz possibilidades de 
leitura da diegese televisiva ligadas à ausência de recorrências de fatos que constituem o plot da trama, 
como acontece em serialidades mais longas – com o objetivo lógico de prender não só a atenção do 
espectador nas várias temporadas, como também para dar liga ao argumento inicial que promove a 
trama. isto é, depreende-se da leitura de Périneau-lorenzo que as recorrências narrativas ou mesmo os 
processos de reiteração seriam pouco necessários a esse formato (diferente das telenovelas brasileiras, 
por exemplo, com forte herança, ainda, do modus operandi radiofônico no qual a reiteração era figura 
constante na criação/fixação da trama aos ouvidos e mentes dos que acompanhavam as histórias).

no caso das serialidades curtas, a não necessidade de recorrência ou repetições já mostra 
que digressões não são elementos majoritários na construção narrativa dessas obras2. outro ponto 
de configuração das serialidades breves é a relação entre memória, informação de continuidade 
narrativa e diegese televisiva. A autora aponta que a própria ideia de um número finito (e curto) de 
episódios já desobriga as séries mais breves do excesso de reiteração dos fatos ao espectador, o que, 

2 isso não quer dizer que eles não apareçam em obras curtas, porém, a autora destaca que essas “quasi-digressions” são elementos 
dispensáveis ao entendimento da narrativa e, quando usadas, podem ser consideradas partes livres de “fatos notáveis” ao 
entendimento pleno da trama (périneau-lorenZo, 2016).
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segundo ela, otimiza a experiência estética e a recepção espectatorial como pontos de distinção 
entre essas obras e outras de longa duração (formes sérielles longues).

desse modo, uma possibilidade de controle maior sobre a trama, isto é, uma forma de 
espectatorialidade específica de séries breves que pode trazer ao receptor o sentido de que ele 
“domina” o desenrolar da história por identificar muito rapidamente todos os poucos núcleos e por 
um fator pragmático que é saber que a trama tem duração curta. essa otimização da recepção nas 
serialidades breves tem um paralelo muito interessante com o conceito de epistemofilia, ou seja, 
o prazer que espectador tem ao consumir a narrativa e tentar “descobrir segredos, saber o final, 
encontrar a verdade” ao término das séries (Culler, 2009, p. 126). logo, em serialidades curtas 
(sérialités brèves) a relação entre a fruição da obra aliada à ideia de epistemofilia parece ser a 
junção perfeita para a suposta noção de “controle” e até mesmo a possibilidade de compreensão 
global (por parte espectador) sobre o desenrolar da trama.

A miNiSSérie amorteamo 

a minissérie Amorteamo (rede globo) foi exibida entre 08/05 e 05/06/2015, somente às 
sextas-feiras, às 23h30. Cada um dos cinco capítulos teve duração média de 45 minutos. Criada 
por Cláudio paiva, guel arraes e newton Moreno, a obra foi roteirizada por Cláudia gomes, Julia 
Spadaccini e newton Moreno, tendo Flávia lacerda como diretora geral3. no que diz respeito ao 
enredo, dois triângulos amorosos estruturam a trama de Amorteamo, ambientada no fim do século 
xix e início do século xx, na cidade de recife (pernambuco). o primeiro é formado por aragão 
(Jackson Antunes), a mulher Arlinda (letícia sabatella) e o amante dela, Chico (daniel de oliveira). 
o segundo, por Malvina (Marina ruy barbosa), lena (arianne botelho) e gabriel (Johnny Massaro), 
fruto da relação extraconjugal de Arlinda e Chico, mas criado como filho por Aragão.

lena e gabriel, que foram criados juntos, apaixonam-se e são forçados a se separar quando 
descobrem que são “irmãos”. o jovem, na realidade, não sabe que seu pai biológico é Chico, porque 
Aragão proibiu a mulher, Arlinda, de falar para quem quer que fosse que aquele filho não era dele. 
Assim, o moço cresce sem desconfiar de nada. Para que os jovens não se envolvam, Aragão, além de 
mentir sobre o falso incesto, tem uma ideia que poderia ajudá-lo a se reerguer financeiramente: casar 
gabriel com malvina, filha de isaac, o judeu comerciante que oferece empréstimos aos moradores 
na loja de penhores. vendo-se sem saída, lena resolve fugir de casa, mas, no dia do casamento de 
gabriel, Arlinda diz ao filho que o pai mentiu, fazendo com que o rapaz abandone a noiva no altar 
e vá em busca da verdadeira amada. Após várias desilusões amoras, malvina se suicida de maneira 
muito apropriada aos melodramas folhetinescos: se atirando de uma ponte. Com remorso, gabriel 
abre o túmulo da moça na tentativa de corrigir a qualquer preço a situação, mas, com isso, não só a 
moça, mas também todos os mortos da cidade retornam misteriosamente à vida (incluindo Chico, o 
3 A ficha técnica completa e outras informações sobre a minissérie podem ser encontradas no portal memória globo. disponível em: 

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/series/amorteamo/.
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amante assassinado, que planeja se vingar de Aragão). os mortos-vivos começam a conviver com os 
vivos e os conflitos se instalam ainda mais.

Paralelamente, outras histórias e personagens marcados por seu lugar no espaço físico 
e simbólico da cidade compõem a construção da narrativa: no bar, as fofocas de Cândida (guta 
Stresser) e o esposo Manoel (aramis trindade) revelam tramas e passados das personagens e do 
lugar; já no bordel de dora (maria luisa mendonça), as noites de luxúria matizam as relações de 
poder entre homens e mulheres; na igreja da cidade, surge a história de Pe. Joaquim (gustavo 
Falcão), que, sucedendo ao Pe. lauro (gillray Coutinho) – um suicida glutão –, tem a difícil missão 
de lidar com a igreja quase sem fiéis; e no cemitério da cidade, Zé Coveiro (Tonico Pereira) sepulta 
cadáveres e serve de ponte entre o natural e o sobrenatural.

Uma das características mais visíveis dessas experimentações diz respeito ao processo de 
referenciação com relação às outras artes, narrativas e linguagens presentes nessa obra audiovisual 
– como referências às obras de Tim Burton, aos filmes do expressionismo alemão e do cinema noir 
americano (silvA; mUngioli, 2016). esse processo intertextual não apenas promove o uso de 
determinados temas ou padrões estéticos à série, mas reelabora-os e dá-lhes um sentido novo, um 
sentido ligado ao melodrama folhetinesco na Tv e às características regionalizantes da obra, ou seja, 
suas ressignificações são coadunadas a elementos nordestinos (como o sotaque, o cenário urbano 
de recife, além da livre inspiração na literatura com Assombrações do recife Velho, de gilberto 
Freyre, publicada em 1955). 

o formato minissérie, por sua vez, como afirma Balogh (2004), pode ser considerada 
“la crème de la crème” da ficção nacional na Tv (mesmo que não atraia tanto público quanto a 
telenovela – já que seu foco, tradicionalmente, está em um público tido como mais exigente, e 
também reside nas minisséries a ideia de que estas são, em grande parte das vezes, obras de alto 
nível de experimentação criativa). e o epíteto de “la crème de la crème” não é gratuito: ao apuro 
do padrão estético acima da média soma-se, ainda, outro fator muito relevante, isto é, a clausura 
poética do texto (BAlogh, 2004). Por este termo entende-se que as minisséries não se mostram 
como uma obra aberta, ao contrário, elas têm um enredo predeterminado que permite incursões 
por textos literários nacionais e internacionais, a criação de universos que, pequenos em relação ao 
número de núcleos, mostram-se muito ricos em relação à construção do diálogo, dos figurinos, dos 
cenários, das situações dramáticas, da produção musical, entre outros elementos. 

outro ponto que merece atenção é a oportunidade de se pesquisar um tipo de ficção 
televisiva como a minissérie Amorteamo, que parece estar muito bem alinhada ao ciclo das short 
stories: uma tendência da teledramaturgia brasileira de curta serialidade impulsionada por um 
“contexto comunicacional, social e histórico específico” vivido pelo país na contemporaneidade, 
segundo uma hipótese de trabalho apontada por lopes e Mungioli (2015, p. 151), mas que ainda 
necessita de maiores aprofundamentos e possíveis confirmações/refutações.

de igual relevância, percebe-se que essa obra de curta serialidade teve em sua diegese 
televisiva uma narrativa não muito complexa, pequenos núcleos com personagens bem delineados 
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(mas não tão densos que deixassem o processo de projeção-identificação mais difícil de ser 
realizado por parte do público) e ganchos que a caracterizam como uma minissérie folhetinesca 
(BenAssi, 2010). entre as várias características destacadas por Benassi, é importante frisar que a 
folhetinização das séries se dá pela coexistência de dois tipos de micronarrativas (nomeadas por 
ela como “micronarrativas folhetinizadas” e “micronarrativas serializadas”, em tradução livre). Tais 
micronarrativas se alternam no decorrer da trama, ora mostrando o fio narrativo principal (no caso 
da minissérie em questão é o triângulo amoroso de gabriel, lena e malvina) e a micronarrativa 
paralela – e suas derivadas – que se dá pelas relações entre vivos e mortos-vivos na cidade, no 
bordel, na igreja, no bar, no cemitério etc.

vale ressaltar que em território brasileiro (e mesmo latino-americano) esse caráter 
folhetinizador das séries é um fenômeno mais antigo do que o apontado por Benassi. isso se deve, 
sem dúvida, à influência que a telenovela (nosso “folhetim eletrônico” por excelência) exerce nas 
lógicas de produção, distribuição e consumo de teledramaturgia melodramática nacional, como 
muito bem já apontou martín-Barbero há mais de trinta anos em sua obra dos meios às mediações: 
comunicação, cultura e hegemonia.

breve exercício de ANáliSe dA miNiSSérie

neste exercício – de caráter experimental e ensaístico –, faz-se uso da perspectiva da pesquisa 
qualitativa com materiais audiovisuais. em outros termos, neste trabalho o olhar metodológico volta 
sua atenção à “dimensão estética visual” e à “dimensão estética verbal [sonora]”, como coloca diana 
rose (2002, p. 349), pois elas fragmentam a narrativa (facilitando o recorte do universo pesquisável). 
e, mesmo que o foco deste capítulo esteja unicamente nas discussões sobre a diegese televisiva e 
sua relação com a curta serialidade de obras ficcionais, ainda assim, um olhar metodológico que leve 
em conta essas duas dimensões citadas por rose (2002) consegue compreender – e gerar futuras 
pesquisas sobre – como os elementos da primeira dimensão (figurino, caracterização, cenário, 
produção de arte, cores, fotografia, planos, movimentos, ângulos, ponto de vista, entre outros) se 
vinculam aos da segunda dimensão (trilha sonora, música incidental, ruídos, expressões linguísticas, 
sotaque, silêncio, marcas da linguagem formal e informal, etc.), produzindo sentido junto à estética 
televisiva e ao estilo4.

Todos esses elementos da primeira e da segunda dimensões trazidas por rose são parte da 
gramaticalidade televisual apresentada na obra, mas vale ressaltar que o objeto da análise se centra 
na questão da serialidade curta e da diegese no contexto televisivo. Assim, questões como posição e 
importância dos personagens no fluxograma das inter-relações entre plot, subplots (e suas evoluções) 
e vínculos terciários também são possíveis caminhos para compreender como a narrativa se desenrola. 

4 na teledramaturgia, entende-se estilo como a junção das gramaticalidades televisuais ligadas ao trabalho de câmera (ângulos, 
movimentos, enquadramentos), à mise-en-scène, ao som e à edição como construção narrativa (BUTler, 2013). Jeremy Butler 
defende um entendimento de estilo como sendo qualquer padrão técnico de som-imagem que sirva uma função dentro do texto 
televisivo. Para o autor: “[...] estilo é a sua estrutura, a sua superfície, a rede que mantém juntos seus significantes e através do qual 
os seus significados são comunicados” (2013, p. 15, tradução nossa).
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por isso, por plot entende-se a trama principal da minissérie, no que ela se baseia, ou seja, 
o arco dramático central que dirige toda a diegese. É nele que se concentra o argumento principal 
da obra e seus protagonistas. o subplot, por sua vez, são as tramas paralelas a esse argumento e, 
por conseguinte, os personagens que fazem parte dessas histórias e se inter-relacionam com o plot 
de modo direto ou indireto. Já os vínculos terciários – em sua maioria formados ora por figurantes, 
ora por rápidas participações especiais de personagens – são de menor importância e raramente 
influenciam no andamento da história, apesar de criarem, esporadicamente, zonas de contato entre 
plots e subplots.

A imagem a seguir (Figura 1) ilustra o mapa das inter-relações entre os personagens (e seus 
núcleos) dentro da narrativa, deixando transparecer como a diegese televisiva de Amorteamo se 
configura nos moldes de uma obra de curta serialidade e, principalmente, demonstra que os poucos 
núcleos ao mesmo tempo podem ampliar os mecanismos de dilatação do universo diegético (saindo 
da trama principal) ou, ainda, se utilizar de mecanismos de redução às funções cardinais da narrativa 
(fixando-se no plot e somente na história do triângulo amoroso de gabriel-lena-Malvina). em suma, 
Amorteamo apresenta-se como uma obra com elasticidade narrativa, como afirma Périneau-lorenzo 
(2016).

Figura 1 - mapa das inter-relações entre os personagens

Fonte: o autor.
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destaque-se que a criação desse mapa de inter-relações é influenciada pelo apoio teórico 
de sarah sepulchre (2011). Para ela, a personagem, em seu contexto cênico, permite “avançar a 
narrativa [...] ela é o vetor de valores do autor e do leitor” (sePUlChre, 2011, p. 117, tradução nossa). 
Assim, tomamos como base para esse fluxograma das inter-relações diegéticas as faixas do sistema 
de personagens (desenvolvidos por Philippe hamon e retrabalhadas pela autora), distinguindo as 
personagens principais e secundárias que emergem de elementos como qualificação (o retrato 
de uma personagem que coloca a fruição do telespectador em um horizonte de expectativa) e 
funcionalidade (as ações da personagem propriamente ditas dentro dos plots, subplots e vínculos 
terciários).

outras peculiaridades da diegese televisiva de Amorteamo, que vão de maneira contrária ao 
que aponta Périneau-lorenzo (2016), encontram-se no uso da recorrência (não muito presente nas 
narrativas de curta serialidade) como meio de localizar o espectador na trama da semana anterior. 
Como a obra era exibida apenas às sextas-feiras, a partir do segundo capítulo eram utilizadas, logo 
no início do episódio, cenas já exibidas junto à voz em off do personagem Zé Coveiro (e alguns 
fragmentos do próprio personagem) narrando o que havia acontecido até então e preparando 
o espectador para dar continuidade ao gancho. naquele momento, Zé Coveiro tornava-se um 
narrador homodiegético atuando duplamente no nível extradiegético (como narrador) e no nível 
intradiegético (como personagem). ou seja: 

embora se assemelhe ao narrador autodiegético, o narrador homodiegético difere dele por 
ter participado na história não como protagonista, mas como figura cujo destaque pode 
ir da posição de simples testemunha imparcial a personagem secundária estreitamente 
solidária com a central (reis; loPes, 2000, p. 124).

além disso, o uso do flashback, como demonstra Jost (2016), segue a mesma tônica de filtro 
e cores, denotando o passado que já foi ora vivido (mostrado), ora apenas citado pelos personagens 
(tendo sua primeira aparição imagética). Todavia, ao contrário da complexidade apontada por Jost, 
essa minissérie não faz uso do mecanismo narrativo de media in res e muito menos apresenta uma 
história que demanda do espectador vários encaixes de tempos e espaços paralelos para produzir 
sentido, pelo contrário, a história é majoritariamente linear e sem grandes sobressaltos temporais.

e, por fim, a abertura da minissérie antecipa a narrativa da obra (destacando o plot) e 
apresenta ao receptor uma prévia (ainda que isso seja um pouco previsível, mas não explicitamente 
exibido nos primeiros episódios) da temática dos mortos-vivos e do triângulo amoroso que dará 
ritmo à história5. o detalhe da flor e das borboletas nas pétalas que são enterradas com a jovem e 
na sequência renascem não em forma de casulo – como seria o esperado –, mas como borboletas 
adultas, já antecipa, também, outro ponto de discussão (para pesquisas futuras) a partir dos 
processos de carnavalização, em m. Bakhtin, com a questão das quebras de hierarquia entre planos 

5 A abertura pode ser vista a partir deste link: https://www.youtube.com/watch?v=Bc4wnyjrf7o.
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tidos como intocáveis, como é o caso dos mortos e vivos e o surgimento do terceiro elemento na 
narrativa que cria o ponto de tensão e fundamenta o argumento da obra: os mortos-vivos e suas 
relações nada harmoniosas com aqueles que ainda não experimentaram a morte física.

coNSiderAÇõeS fiNAiS

É no espaço do audiovisual que as narrativas potencializam a expressividade e a necessidade 
humana de contar, relatar e dramatizar. É na cultura audiovisual que as narrativas ganham corpo, 
vivacidade e uma existência ainda mais nítida. isso se deve, em grande parte, à presença daquilo 
que mais nos define como seres narrativos: a capacidade de criar imagens que tenham um sentido 
único por meio das cores, da fotografia, dos ângulos, dos movimentos, das texturas, das músicas, 
da cultura da oralidade e de produções sonoras presentes em filmes, documentários, telenovelas, 
minisséries, webséries e tantas outras obras audiovisuais.

Assim, neste texto procurou-se mostrar como o conceito de diegese televisiva é 
compreendido pelo trabalho seminal de genette e quais seriam as peculiaridades da aplicação desse 
conceito e seus derivados em outras ambiências que não a literária, mas em campos como a Tv e seus 
produtos/processos comunicacionais específicos. Um uso teórico-analítico que, como aponta Jost, 
deve ser cuidadoso e, consequentemente, deve provocar no pesquisador alguns questionamentos 
acerca das limitações e pontecialidades que a diegese televisiva ganha ao se buscar o que ele chama 
de exercício de narratologia comparada.

especificamente no espaço aqui apresentado, a minissérie Amorteamo foi usada como 
um lócus de observação entre dois temas abordados no trabalho: as peculiaridades da diegese no 
campo televisivo e, de maneira mais breve, como compreender tal peculiaridade num formato tão 
particular como são as ficções de curta serialidade (nas quais se encaixa Amorteamo). 

As considerações tiradas desse tensionamento entre teorias, autores e objeto 
comunicacional podem ser descritas a partir de dois momentos: 1º) Amorteamo mostra-se como 
uma minissérie de curta serialidade e como uma obra capaz de fazer uso da elasticidade narrativa 
de maneira oportuna, mas, acima de tudo, apresenta características folhetinescas que demandam 
maiores pesquisas (especialmente acerca do uso do gancho como meio de ligação intracapitular 
e intercapitular e sua relação com a lógica de exibição semanal, e não diária); e 2º) o modo como 
a trama é apresentada (de acordo com o mapa das inter-relações trazido no capítulo) possibilita 
delinear como o desenrolar da minissérie se dá de um modo orgânico, coeso e coerente entre o 
pequeno número de núcleos e os personagens que interagem na história. assim, esta segunda 
consideração final nos mostra que o espectador tem um potencial maior “controle” sobre o que se 
passa nas histórias mais curtas e sobre como o fio narrativo vai sendo traçado. de maneira sintética, 
esse “controle” da trama é fundamental em uma minissérie exibida semanalmente, o que poderia, 
em tese, dificultar o acompanhamento dessa obra dentro de uma cultura como a da teledramaturgia 
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no Brasil (ou seja, o hábito de consumo pelo acompanhamento diário). Por fim, como uma das 
características essenciais, destaca-se que a recorrência narrativa, nem sempre tão presente em 
obras de curta serialidade, encontra em Amorteamo um espaço de operação narrativa profícuo e 
torna, assim, a obra ainda mais sui generis.
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ASPecToS do PerSoNAgem 
No AudioviSuAl: 
umA AbordAgem PelA 
NArrATologiA TrANSmidiáTicA

chriSTiAN h. PelegriNi

NArrATologiA TrANSmidiáTicA

As reconfigurações na ecologia audiovisual, com a emergência das narrativas multiplataformas 
e toda a sorte de circulações do audiovisual entre diferentes mídias, trouxeram novas demandas a 
alguns debates bastante tradicionais. no âmbito dos estudos sobre narrativas, a discussão sobre 
os limites conceituais e analíticos desse campo de estudo – a narratologia – acabou constituindo 
duas abordagens distintas: de um lado, aqueles que se voltam para os aspectos inerentes a todo 
e qualquer texto narrativo, independentemente de sua mídia, postura usualmente denominada 
media blindness – uma narratologia totalmente indiferente à mídia; de outro lado, os que entendem 
ser impossível isolar os aspectos narrativos das interferências que cada mídia provoca no texto, 
abordagem que podemos denominar como media relativism – ou uma narratologia condicionada 
pela mídia. embora a opção por uma abordagem conciliadora entre os dois extremos possa parecer, 
de imediato, uma solução razoável (para não dizer necessária), isso não torna a tarefa menos árdua. 

o projeto de uma narratologia transmidiática, na forma como propõe Thon (2016), isto 
é “que mire o meio do caminho entre uma narratologia ‘media blindness’ e uma narratologia 
‘media relativism’, reconhecendo tanto similaridades quanto diferenças em como mídias narrativas 
convencionalmente distintas narram” (Thon, 2016, p. 21), mostra-se ao pesquisador contemporâneo 
como um desafio à sistematização de um fenômeno que está, ele mesmo, em plena transformação, 
numa conhecida dinâmica causada pela interação entre tecnologias, as imponderáveis formas de 
adoção dos consumidores de mídia e a constante contaminação de linguagens e estéticas. 

neste contexto bastante dinâmico, as contribuições ao pensamento narratológico ainda 
tem muito a extrair de situações já estabelecidas. o debate sobre os aspectos narrativos que são 
independentes da mídia e aqueles aspectos que são determinados por ela tem um grande campo 
de experimentos na comparação entre os textos audiovisuais feitos para o cinema e aqueles feitos 
para a tv. 
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nossa reflexão, nesse sentido, propõe revisar alguns aspectos relacionados aos personagens 
em filmes e narrativas seriadas, considerando os elementos que são comuns aos vários textos 
narrativos e aqueles que são afetados pelos elementos midiáticos e/ou institucionais. 

nossa discussão considera diferentes aspectos dos personagens, desde sua concepção, 
como um ente composto de traços de personalidade ainda em estado virtual, passando pela sua 
atualização em cada cena – ou mesmo nas elipses – e observando, ainda, algumas transformações 
operadas no curso da experiência do personagem através dos eventos narrativos. 

embora nosso foco aqui seja observar o personagem no audiovisual, cabe ressaltar que, 
operacionalmente, sua compreensão demanda extrapolar seus limites para compreendê-lo na 
teia de relações que se estabelecem no universo narrativo. A categoria personagem não pode 
ser compreendida sem considerarmos suas ações; também assumimos de antemão, nos limites 
desta reflexão, que os acontecimentos do Universo narrativo podem ser parte integrante (e 
importante) na constituição do personagem ou mesmo um recurso estratégico da narrativa para 
revelar características do personagem. Assim, em certos momentos vamos remeter às ações e aos 
acontecimentos como aspectos do personagem: “uma interrogação sobre as razões do agir, sobre 
os graus de intencionalidade (motivos, metas) e, portanto, sobre as responsabilidades dos sujeitos” 
(ChArAUdeAU; mAingUeneAU, 2004, p. 28).

Também cabe esclarecer, de antemão, que nossa escolha dos textos narrativos, 
especialmente dos filmes, é feita em um universo maisntream, comercial, de estética narrativa 
fortemente baseada nos princípios do cinema clássico, com a ação do protagonista na busca por 
um objetivo dramático (BordWell, 2005, p. 278). isso, por um lado, significa que filmes feitos à 
margem desse modelo narrativo podem servir de bons contraexemplos ao que discutimos neste 
trabalho; por outro lado, há que se considerar a pervasividade dessas opções estéticas na produção 
audiovisual ocidental como um todo e a aplicabilidade de nossas análises a um volume de produção 
muito grande (se não, o hegemônico).

longe de ser um estudo em profundidade, nossa abordagem se pauta pela análise empírica 
de textos concretos num movimento em direção a uma poética da narrativa audiovisual. Tal análise, 
saliente-se, não propõe a prescrição de regras e convenções a serem seguidas, mas uma análise dos 
efeitos efetivamente produzidos pelas escolhas estéticas nos textos observados.

o PerSoNAgem 

muitos textos de dramaturgia (ChATmAn, 2004; hermAn, 2009) fazem questão de lembrar 
a posição de Aristóteles acerca dos personagens: estes não são necessários à narrativa, apenas 
suas ações. mas tais menções sempre resgatam uma característica de boa parte das narrativas 
contemporâneas construídas sob sua influência: a ação, pulso vital da narrativa aristotélica, é 
justamente o modo como o personagem existe na história. herman (2009, p. 16) chega a defender 
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que a existência de um personagem que é afetado pelos eventos deve ser um componente da própria 
definição de narrativa: sem um personagem individualizado, não há narrativa. em uma síntese muito 
precisa, Candido (1995, p. 53) afirma que “o enredo existe através dos personagens; os personagens 
vivem no enredo”.

Assim, se a ação dramática é a forma como o personagem existe no modelo narrativo 
tradicional, compreendê-lo como algo além de um ente inerte da diegese é uma etapa imprescindível 
para entender o funcionamento da narrativa como um todo. A ação é função direta daquilo que 
o personagem é, do que acredita, do que deseja e do que teme. isso retoma certos movimentos 
de definir o drama como volição, vontade (PAlloTinni, 1988), num amálgama de tudo o que o 
personagem é na sua própria constituição.

essa constituição do personagem é resultado dos traços de personalidade que o autor 
atribui a ele. Tais traços podem ser mais evidentes em seu comportamento ou bastante profundos; 
são mobilizados e emergem nos momentos de crise e conflito (nos acontecimentos), fazendo o estofo 
do personagem como sujeito. aquilo que o personagem ama e aquilo que ele odeia, seus valores 
e convicções, seu medos e inseguranças, suas aspirações e desejos, seus instintos de proteção e os 
vínculos afetivos que ele tem com os demais personagens; todos esses traços o impelem e controlam 
no transcorrer da trama. embora o personagem de ficção seja um construto, diegeticamente tal 
composição é uma função da história do personagem: ele é o que viveu. no caso da roteirização 
do audiovisual, isso explica a importância de escrever a biografia do personagem, mesmo que essa 
biografia não seja mostrada no enredo. sua história pregressa é esse reservatório de experiências 
que dão a ele uma configuração tão particular. o lugar comum acerca da escritura do roteiro, que fala 
em personagens com “voz própria” e ganhando vida no papel no momento do roteirista emular o 
seu comportamento é justamente pela força da composição do personagem contida nessa biografia. 

os traços de personalidade vão determinar a gama de respostas que o personagem pode 
oferecer às situações dramáticas que se colocam diante dele (suas ações diante dos acontecimentos). 
são esses traços que o fazem agir dessa ou daquela forma, funcionando como o motor da ação 
dramática. daí que personagens com poucos traços característicos compondo sua personalidade são 
simplistas – quando não, simplórios – e, por isso, previsíveis. esse é, aliás, o conceito de personagens 
“planos” (reis; loPes, 2007): são personagens facilmente esgotáveis na leitura que o espectador faz 
deles e nas respostas que dão às situações da narrativa.

ao contrário dos personagens planos, os personagens “redondos” (que preferimos chamar 
de tridimensionais) são complexos por trazerem dentro de si uma variedade de traços característicos, 
com boa margem para tensões e antagonismos que acentuam sua imprevisibilidade diante de 
situações dramáticas. 

esse conjunto de características não deve ser pensado como uma mera lista, mas muito 
mais de forma reticular, onde cada traço de sua personalidade coloca em perspectiva todos os 
demais, enriquecendo a gama de significados por trás de cada personagem (CÂndido, 1995). 
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Personagens bem construídos não somente abandonam o maniqueísmo, mas são experiências 
vicárias da complexidade da vida. Bons personagens tem qualidades que independem da mídia 
que os apresenta (daí usarmos sem cerimônia o mestre antônio Cândido para falar também de 
audiovisual). um breve levantamento nos estudos de teoria literária ou, ainda melhor, na própria 
literatura, vai apresentar inúmeros personagens como os que aqui mencionamos. no entanto, dado 
o escopo desta reflexão, vamos observar como tais aspectos ocorrem nos personagens de filmes e 
nos personagens de narrativas seriadas.

um personagem como Michael Corleone (al pacino) em the godfather (1972) traz, dentro 
de si, um turbilhão de sentimentos e conflitos que nunca estão sozinhos à vista do espectador. 
quando Michael mata Sollozzo na antológica cena do restaurante, tal ação coloca em evidência sua 
lealdade à própria família, mas também seus princípios morais que tornam relutante a aceitação dos 
negócios escusos. A aceitação do crime e da violência joga luz no amor que michael sente pelo pai, 
don Corleone (marlon Brando). mas esses sentimentos que movem michael também projetam uma 
sombra na vida de retidão que ele propõe a si no começo do filme; faz com que pensemos na relação 
que tem com Kay e que agora caminha para a deterioração. o bom personagem complexo não deixa 
em evidência apenas um aspecto quando age: ele faz com que os demais traços de personalidade 
que coexistem dentro dele também se movimentem, criando uma relação figura-fundo bastante 
dinâmica.

na série homeland (showtime, 2011), nas três primeiras temporadas, não há uma resposta 
fácil sobre o caminho que o personagem nicholas brody (damien lewis) tomará. Se nos primeiros 
episódios temos uma grande incerteza sobre o que se passa no interior do personagem, aos poucos 
somos tomados pela tensão de não conseguir antecipar que sentimentos vão prevalecer em suas 
ações. ele cometerá um atentado terrorista? ou voltar a conviver com a esposa e os filhos o levará 
a desistir da violência? de uma forma ou de outra, cada sentimento que o personagem expressa ao 
longo da narrativa também lança uma nova luz sobre os sentimentos antagônicos que não foram 
suplantados, mas ainda coexistem no personagem. 

se um chefão da máfia ou um terrorista doutrinado parecem casos extremos, basta que 
recorramos a uma personagem como Jackie peyton (edie Falco) em nurse Jackie (showtime, 2009-
2015). As picardias pessoais e profissionais de uma enfermeira reduzem as dimensões de sua ação 
dramática, mas não a tornam uma personagem menor. Jackie mostra, no trabalho como enfermeira, 
competência técnica e uma solidariedade incondicional com seus pacientes, em uma atitude mais que 
admirável pelos espectadores. Mas a mesma Jackie esconde um crônico vício em drogas controladas, 
que ela rouba do hospital onde trabalha (e, em momentos de abstinência, dos próprios pacientes). 
ainda que recusemos julgamentos moralistas, o vício de Jackie é altamente nocivo. a personagem 
ama verdadeiramente as duas filhas pequenas, mas perde momentos de convivência com as garotas 
pelo descontrole quando está drogada – e em muitos momentos que passa com elas, também 
está “viajando”. e Jackie ama o marido, num casamento aparentemente perfeito. e também ama o 
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farmacêutico do hospital, com quem tem um caso secreto a todos do local de trabalho. e, mesmo não 
amando, Jackie tem encontros sexuais casuais com personagens que entram e saem da série.

novamente, quando Jackie usa seus talentos de mentir e dissimular para garantir tratamento 
médico aos pobres que chegam ao hospital, todos os sentimentos que causam mágoa e decepção 
aos que a cercam ganham um relevo diferente para o espectador. Mas quando usa tais habilidades 
para atender seus ímpetos egoístas, causando dor e sofrimento aos que a cercam, sua vocação para 
a caridade com os indefesos não torna as coisas menos censuráveis. essa coexistência de traços 
de personalidade aparentemente tão antagônicos (de fato, essa recusa pelo maniqueísmo) torna a 
personagem uma caixa de surpresas, para o deleite do espectador. 

A construção dos personagens não acontece apenas nos elementos que compõem sua 
personalidade, mas também nos traços mais superficiais que lhe dão uma dimensão sensível, 
materializada na tela. É claro que tais elementos externos são, em geral, uma função de suas 
características internas, mas a escolha de quais traços do personagem revelar em sua aparência é 
algo estratégico. seus traços físicos compreendem não somente sua forma, mas especialmente sua 
expressão corporal: sua postura, seu gestual, os aspectos de sua voz. Tais traços revelam muito da 
personalidade de forma imediata, mesmo quando o personagem está parado. e também comunicam 
a autoimagem que o personagem tem de si, posicionando-o diante dos demais. A interpretação de 
Marlon brando na cena de abertura em the godfather são um exemplo de como isso acrescenta à 
narrativa: sua postura corporal, sua expressão facial, o tom de sua voz e sua prosódia não somente 
indicam o que o personagem traz na sua personalidade, mas também a relação de poder que ele 
mantém com os demais personagens em cena, apenas no curso de poucos planos. 

A ligação entre os aspectos da personalidade do personagem e os aspectos mais superficiais 
tende a ser bastante pedagógica ao espectador. se o personagem é do tipo que fala palavrões em 
seus diálogos, isso indica muito de sua biografia e dos efeitos desta na sua constituição como sujeito; 
se fala os palavrões em qualquer condição ou se os evita à mesa de jantar da família, tais escolhas 
permitem ler seus valores. o Jimmy Macgil de Better Call Saul (aMC, 2015-) respeita os protocolos 
das diversas esferas por onde transita. o ator, Bob odenkirk, tem o mérito de deixar explícitas as 
escolhas que o personagem faz e se adaptar a cada situação em que se encontra. Assim, embora 
saibamos que o personagem é malandro e desbocado, também entendemos as razões para que 
ele se comporte de modo bastante formal em determinadas situações. e isso se torna parte não 
somente do que Jimmy é, mas compõem aquilo que permitirá a ele agir diante das muitas situações 
dramáticas.

se os aspectos superficiais servem de vitrine aos aspectos mais profundos que compõem 
a personalidade, isso se torna ainda mais explícito nas tramas em que o personagem passa por 
transições internas. não somente a sua personalidade muda, alterando suas ações e reações à trama, 
mas geralmente isso é indicado por mudanças na sua forma de falar, de vestir, no seu gestual etc. 
o mesmo michael Corleone que começa o filme com uma aura de leveza e serenidade (à despeito 
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de voltar de uma guerra), vai se tornando taciturno e grave. Talvez a notória transição do jovem 
anakin Skywalker no impiedoso darth vader, em star Wars: episode iii – revenge of the sith (2005), 
permita outro exemplo drástico deste mecanismo. mesmo antes de assumir a nova identidade e sua 
inconfundível vestimenta (e sua nova voz), vemos a corrupção moral de Anakin se manifestando no 
exagero de caras e bocas do ator (hayden Christensen), no tom da voz e no figurino.

a discussão até este ponto pode sugerir que o personagem tridimensional é superior ao 
personagem plano. de fato, o personagem tridimensional vai permitir uma gama muito maior de 
possibilidade dramática, mas tais categorias devem ser avaliadas, também, à luz de demandas do 
próprio texto narrativo. Certos gêneros contam com personagens que sejam facilmente “lidos” pelos 
seus espectadores, como certos tipos de comédia e os infantis. em Dora, the Explorer (nickelodeon, 
2000-2014), não há muito mais na protagonista dora do que aquilo que ela mostra em cada uma 
das cenas. mesmo em animações para crianças maiores, os personagens não têm muita margem 
para se mostrarem complexos. na animação loud house (nickelodeon, 2016-), a personalidade de 
cada uma das dez irmãs do protagonista é muito definida e facilmente identificada por sua aparência 
externa. e isso não diminui o mérito dos programas.

o PerSoNAgem NA TelA

quando se consideram os personagens no audiovisual, especialmente os tridimensionais, 
como entes plenos de ações e reações potenciais, é necessário que estes ganhem concretude na 
tela. A existência do personagem acontece em cada uma das cenas e nas elipses entre elas. daí que 
essa existência do personagem está condicionada ao nível discursivo da narrativa, especialmente 
no que diz respeito à duração do discurso. As muitas características que compõem a personalidade 
precisam ter a chance de se manifestar em cenas em que o personagem age ou reage às situações 
dramáticas. e raramente um personagem tem a chance de mostrar todas as suas características 
em uma única cena; com exceção dos personagens “planos”, a manifestação dos personagens em 
uma cena é sempre parcial, fragmentada. daí que, para que o personagem deixe de ser um mero 
potencial e se torne concreto na narrativa, a variedade de situações dramáticas e, especialmente, o 
tempo discursivo se tornam cruciais.

É claro que a variedade de situações dramáticas está muito mais condicionada ao talento do 
roteirista. no entanto, o tempo disponível para tal exercício criativo é função de aspectos externos à 
própria narrativa. A duração de um filme de longa metragem, longe de ser determinado naturalmente, 
é uma construção codificada por imperativos industriais, ainda na consolidação da indústria 
hollywoodiana. mas mesmo a noção de sua artificialidade não desobriga os roteiristas a cumpri-la.

no caso das narrativas seriadas, as configurações do tempo discursivo são variadas e 
implicam possibilidades criativas também distintas, condicionadas pelos gêneros, formas de 
serialização e diretrizes institucionais, quando não pelo eterno risco de um cancelamento da série.
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neste aspecto, ainda que a composição de personagens em filmes e em séries siga 
estratégias comuns, o modo como eles se revelam na tela sofre forte influência das diferenças de 
mídia e/ou de gênero. 

Tomemos o caso do personagem no filme. Como já mencionamos, o universo tomado nesta 
reflexão é do filme mainstream, comercial, com uma estrutura narrativa bastante conservadora. 
nestes casos, a apresentação do personagem ao espectador é um processo engendrado para criar 
empatia e mostrá-lo como alguém capaz de buscar os objetivos dramáticos. mas o filme é um texto 
unitário e autônomo, em que o personagem é apresentado ao espectador a partir do zero. e como 
o filme precisa desenvolver sua trama, a apresentação não pode tomar todo o tempo. daí que, no 
filme, a apresentação do personagem fica comprimida em um período bem curto (raramente maior 
que meia hora). A compressão dramática (a “vida sem os momentos chatos”) faz com que toda 
aparição do personagem seja um grito de sua personalidade. Conhecer um personagem, do zero, 
neste período tão curto, significa saturar as cenas com seus traços de personalidade, especialmente 
quando são muitos e variados.

dessa forma, a apresentação acaba criando personagens que são muito intensos, em 
qualquer traço de personalidade que tenham. o sujeito cruel é mostrado como muito cruel; o 
obtuso, como muito obtuso; o idiossincrático, como excessivamente idiossincrático. A apresentação 
ocorre de forma intensiva, como se o personagem não tivesse um descanso em ser ele mesmo. e 
essa demanda pela apresentação intensiva ainda acaba implicando uma frequência grande de cenas 
igualmente intensas nessa função expositiva. o começo de raiders of the lost Arc (1981), com a 
antológica sequência que termina quando indiana Jones entra no avião, também é uma enxurrada 
de armadilhas, perigos e obstáculos, justamente para permitir que conheçamos indiana Jones e 
todas as suas qualidades e habilidades.

no caso de um filme como raiders of the lost Arc, o gênero já pressupõe uma larga suspensão 
de descrença ou qualquer atitude diante da inverossimilhança que não seja a condescendência 
do espectador. mas essa obrigação do roteirista em colocar o personagem diante de situações 
que o revelem (especialmente naquilo que ele tem de mais peculiar), acarreta toda uma série de 
coincidências de tempo e espaço – como indiana Jones encontrar, ao entrar no avião, exatamente a 
única coisa do mundo que lhe dá medo. 

não se pretende, de forma alguma, sugerir que a estética narrativa do filme comercial seja 
inferior a das séries. Talvez seja desnecessário afirmar, mas o fazemos mesmo assim: a estética 
narrativa dos filmes comerciais tem todo o potencial para produzir grandes obras; bons filmes são 
bons. mas o que queremos salientar aqui é que a estética narrativa do filme tem essa característica 
e ela tem funcionado desde a consolidação dos códigos narrativos do cinema clássico (BordWell, 
2005). essa é a forma como o cinema narra.

Quando passamos às séries, a primeira coisa a se considerar é que a duração do discurso 
se altera bastante. embora existam séries com durações bem diferentes – algumas com poucos 
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capítulos e outras ad eternum – o tempo discursivo tende a ser bem maior que o do filme – mesmo 
uma série curta tende a ser maior que um filme longo. em decorrência disso, as séries podem 
usar um tempo discursivo maior para apresentar seus personagens. Mesmo em programas que 
tenham os chamados ensembles castings, grandes elencos com menos hierarquia entre os diversos 
personagens, o tempo a ser usado para apresentar cada personagem ainda costuma ser maior que 
o dos filmes. 

dessa forma, o contato que o espectador tem com o personagem pode acontecer ao longo 
de um tempo discursivo maior, logo, de forma mais compassada, menos corrida. em outra palavras, 
se o filme tem uma apresentação do personagem que é intensiva, a série pode fazê-lo de forma 
extensiva, mostrando-o um pouco por vez por um período mais longo.

essa apresentação extensiva permite um personagem com mais nuances, em que os 
traços que compõem sua personalidade comparecem e desaparecem sem pressa. há um tempo 
para que as situações se coloquem diante dele em um ritmo mais natural (ou menos baseado em 
coincidências da trama). Com isso, não somente o personagem parece menos esquizofrênico, mas 
o espectador pode assimila-lo também aos poucos e compreender melhor as dinâmicas que regem 
sua complexidade.

no entanto, devemos chamar a atenção para nossa afirmação anterior: as séries, em 
princípio, podem usar um tempo discursivo maior para apresentar os personagens. Mas a mera 
possibilidade não significa que efetivamente o façam. Ainda que algumas séries explorem a 
possibilidade de uma apresentação mais lenta, em outras, fatores podem afetar as escolhas sobre 
o ritmo da apresentação do personagem (e, com isso, definir o que o personagem pode ser na 
tela). Cabe aqui um olhar sobre o modelo dramatúrgico que imperou na consolidação da indústria 
americana de narrativas seriadas televisuais. em contraponto a esse modelo, observemos também 
as possibilidades que surgem no contexto da chamada era Pós-redes.

SérieS ePiSódicAS e A relAÇÃo de loNgo PrAzo

A indústria televisual americana sempre teve motivos para se apoiar na serialização episódica 
para seus programas. desde a década de 1950, a comercialização de programas seriados de Tv em 
syndication passou a ser o objetivo último de qualquer produção. no modelo de deficit financing 
em que a indústria funcionava, era uma produtora quem assumia os custos de realização de um 
programa – e não uma emissora, como ocorria no Brasil. Para dar lucro à produtora, o programa 
era vendido para outros exibidores que não o original (as emissoras que exibiam o programa pela 
primeira vez). essa lógica se acentua na década de 1970, com a introdução do fin syn, legislação 
que regulamentava o syndication e proibia os canais de Tv de serem donos daquilo que exibiam 
(miTTell, 2010). Toda a lógica criativa era regida pela necessidade de vender os programas ao maior 
número de exibidores possível, inclusive para outros países.
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para tornar o programa um produto mais adequado ao syndication, o modelo de serialização 
predominante era o episódico: cada unidade discursiva mostrava um arco dramático completo; uma 
situação se colocava aos personagens e estes buscavam devolvê-la ao seu estado inicial até o fim do 
episódio. no episódio seguinte, outra situação completamente autônoma repetia a fórmula (lACeY, 
2000). o modelo episódico era interessante porque criava a possibilidade de se comercializar 
narrativas a granel: um exibidor poderia comprar dez episódios, outro compraria três temporadas 
inteiras. os exibidores também ficavam desobrigados a exibir os episódios em uma ordem 
determinada. os espectadores não dependiam de nenhum episódio anterior para compreender o 
que aconteceria naquele episódio (sePinWAll, 2012). neste contexto de consolidação da indústria 
de séries de tv, os produtores acreditavam que, para o programa ser um bom produto, deveria ter 
tais características. não por acaso, a expressão usada para se referir a estes programas, no Brasil, era 
“enlatados”. Um rápido recenseamento dos programas americanos exibidos no Brasil desde os anos 
1960 vai corroborar nossa afirmação. embora os eUA também tenha, desde os tempos do rádio, 
certa tradição em soap operas, sua estrutura altamente capitularizada, com tramas que duram a 
vida inteira dos personagens (e, em alguns casos, do próprio espectador) não oferecia a mesma 
praticidade como produto de exportação a granel.

a estrutura episódica tão rigorosa está na contramão do tempo discursivo longo. embora 
as temporadas tivessem entre 22 e 24 episódios de 50 minutos, estes fragmentos narrativos não 
se conectavam entre si. não havia memória nos personagens e tudo aquilo que eles viviam se 
apagava de suas vidas na semana seguinte. não eram 20 horas de discurso, mas 24 fragmentos 
autônomos de 50 minutos. neste tipo de narrativa, o personagem nunca tinha a chance de ser algo 
além de um tipo dos mais planos. não havia tempo para que ele revelasse ambivalências ou tensões 
internas. e se sugerisse algo do tipo numa semana, isso se perderia na semana seguinte. Além 
das questões formais, a criação de personagens também esbarrava em diretrizes dos chamados 
departamentos de Standarts and Practices das emissoras, que tinham objeções à ambiguidade 
moral ou às representações negativas, especialmente nos “mocinhos” que, como protagonistas, 
eram os personagens que sobreviviam para as semanas seguintes.

em the mary tyler moore show (CBs, 1971-1977), produtores começam a flertar com a 
experiência de uma personagem que cresce e se transforma ao longo das temporadas, mesmo o 
programa sendo essencialmente episódico. Ao compararmos o piloto com o último episódio do 
programa, notaremos os efeitos de um tempo diegético contínuo: uma mulher muito mais madura 
e experiente, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. embora os autores não tivessem planos 
de construir um continuum na vida da personagem, ela ia assimilando as vivências de cada episódio 
e, ao longo das temporadas, ia se transformando.

A experiência em the mary tyler moore show tornou-se uma opção deliberada na leva 
de programas realistas que a produtora mTm produziria no começo da década de 1980. hill street 
Blues e st. elsewhere adotaram uma forma de serialização que continha arcos episódicos na vida 
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profissional dos personagens, mas também assumiam uma forma capitular na vida pessoal de cada 
um deles. Cada unidade discursiva da série era um episódio da vida profissional (resolvido ali mesmo) 
e um capítulo de sua vida pessoal (que durava semanas).

na medida em que a estética narrativa seriada contemporânea assimila a capitularização, a 
duração do discurso começa a se integrar em um tempo diegético único, comunicado em fragmentos 
que formam um longo discurso de muitas horas.

É neste contexto que a narrativa seriada passa a contar com um tempo longo. na narrativa 
seriada contemporânea, o discurso narrativo longo (em oposição aos muitos discursos curtos) abre 
a possibilidade de explorar melhor os personagens tridimensionais. o exemplo mais didático disso 
talvez seja lost (abC, 2004-2010), em que não se pode pretender conhecer os personagens apenas 
por seu episódio piloto. os personagens são revelados devagar, em flashes de seu passado e nos 
muitos momentos dramáticos ao longo da narrativa. sem a longa duração do discurso (121 episódios) 
não haveria como mostrar os muitos flashbacks e situações dramáticas. mas além de permitir 
essa exposição do personagem, o tempo longo também permite que o espectador os conheça aos 
poucos, assimilando todas as tensões e nuances de sua constituição complexa1. mais que permitir 
que o espectador “testemunhe” o personagem, o tempo longo implica uma “convivência”. 

lost, neste sentido, não é uma exceção na estética narrativa contemporânea. Poderíamos 
recorrer a muitas outras narrativas seriadas, com personagens que continuam, ao longo de 
temporadas, ainda carregados de imprevisibilidade nas suas ações. no conjunto de programas surgidos 
no contexto da era Pós-redes – para usar o termo proposto por lötz (2014) – também encontramos 
novas estratégias narrativas que vão além do personagem, mas que realimentam sua sofisticação. 
gerbase (2014) já apontara que nessa estética, a elipse não é um tempo morto, fora da trama, mas faz 
parte efetiva do enredo e da biografia dos personagens, ampliando a variedade de experiências que 
os constituem. Fatos não mostrados são tão ou mais importantes do que a cena presente. 

É claro que fatores institucionais ainda podem interferir e demandar apresentações 
mais céleres e condensadas. nos processos de pitching, o conceito de uma série ainda pode ser 
apresentado detalhadamente e sua maturação mais longa, explicada aos executivos que tomam a 
decisão de contratação. mas se houver a demanda por um episódio piloto vertiginoso e a crença 
de que o público precisa ser seduzido para voltar nos episódios seguintes, essa parcimônia pode 
ser sacrificada em nome da garantia da venda da série. este aspecto ajuda a entender o porquê 
dos personagens tridimensionais serem encontrados com mais facilidade em modelos de produção 
ligados aos canais premiun (hBo, showtime, AmC e mesmo netflix). suas temporadas curtas (de 
6 a 12 episódios) são, em geral, feitas de uma só vez. assim, mesmo que não haja tanto apelo 
por audiência nos primeiros episódios, o risco de um cancelamento prematuro é bem reduzido. 
isso garante aos produtores um tempo mínimo para desenvolver tramas sofisticadas e apresentar 
personagens complexos.

1 e não estamos considerando aqui uma outra possibilidade, também bem exemplificada por lOst: a expansão das narrativas 
audiovisuais como textos transmídia. o personagem não se atualiza apenas na tela, mas em outras instâncias discursivas também.
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É sintomático o relato do showrunner david Simon (apud SepinWall, 2014, p. 75), 
produtor de the Wire (hBo, 2002-2008). simon recebeu a ligação do Presidente de Programação, 
Chris Albrecht, logo após este assistir ao corte final do 5º episódio da 1º temporada. Albrecht teria 
dito que o programa “levou um tempo para começar a andar, mas havia melhorado muito nos 
últimos episódios”. simon relata um certo choque com a fala, uma vez que todos os episódios foram 
muito bem escritos e realizados, mas em seguida entendeu que o grau de complexidade de the 
Wire exigia o efeito cumulativo do discurso para dar sentido à trama. the Wire, como outras séries 
contemporâneas, tem um “longo começo”. isso demanda uma aposta da rede exibidora e, em geral, 
a contratação de uma temporada completa.

assim como the Wire teve da hBo o tempo necessário para fazer sentido ao seu público 
(o seu longo começo), existem programas que não encontram a mesma sorte no seu processo de 
produção e são canceladas prematuramente. esta característica de narrativas seriadas também pode 
interferir, não apenas no curso da trama, mas no próprio desenvolvimento do personagem. para que 
a série realize o seu longo discurso, este precisa ser sustentado pelas suas instituições.

no caso das narrativas seriadas, mesmo fatores internos podem afetar se a apresentação será 
feita intensivamente ou extensivamente. É o caso do conceito da série, ou que tipo de experiência os 
elementos centrais de sua fábula vão oferecer ao espectador. Mesmo contando com essa liberdade 
para um “longo começo”, certas séries exigem um ritmo de apresentação dos personagens mais 
célere que outras. Comparemos dois casos assim.

Breaking Bad & the sopranos 

em seu livro Difficult Men (2013), Brett martin propõe olhar os showrunners das mais 
aclamadas séries de Tv nos últimos anos. sua premissa é que os criadores e executivos de tais 
programas são os verdadeiros “homens difíceis” da televisão por seu ímpeto e personalidade quase 
sempre indócil. no entanto, ainda que o livro olhe para pessoas reais, a capa os metaforiza nos 
personagens tony Soprano (de the sopranos, hbo, 1999-2007) e Walter White (de Breaking Bad, 
AmC, 2008-2013). embora Tony soprano e Walter White sejam homens difíceis da ficção, com sua 
personalidade tridimensional e bastante densa ocupando as temporadas de suas respectivas séries, 
seu desenvolvimento na tela ocorreu de forma bem distinta. A razão, neste caso, está menos na 
mídia ou no gênero, mas muito mais no conceito de cada série, em suas premissas dramáticas e a 
experiência que elas propõem ao espectador.

the sopranos é uma típica série ensemble. Mas ainda assim estes muitos personagens 
gravitam em torno do chefão da máfia Tony soprano (James gandolfini). A premissa da série parte 
da crise de Tony soprano ao ter que equilibrar seu papel de chefão da máfia com todos os outros 
papéis que recaem sobre o homem moderno e todas as inseguranças que essa pressão causa. A crise 
de pânico que o espectador testemunha no piloto é apenas um indício de toda a tensão que existe 
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no interior do personagem. A narrativa mostra um mafioso que não é apenas um homem cruel e 
desonesto. ele é isso, mas também é pai, marido e filho. diferentemente de michael Corleone, que 
fecha as portas para Kay ao se tornar o Chefão em the godfather, tony Soprano volta para casa 
ao final do “expediente” de trabalho para jogar videogame com o filho e tratar de pequenas crises 
domésticas. Tony sente toda a pressão que caracteriza a vida contemporânea ao mesmo tempo 
em que precisa mostrar-se segurando as rédeas dos negócios escusos de seu grupo. ele carrega 
angústias que o deixam fragilizado emocionalmente, mas precisa fazer malabarismos para conciliar 
isso com sua vida “profissional” em uma ocupação que não perdoa medos e sensibilidades. ele é a 
recusa de um personagem simples. Por trás do mafioso, há um homem. ele é humano e, por isso, 
complexo.

A experiência oferecida ao espectador é a de acompanhar essa dualidade aflitiva do 
protagonista, onde medo e força coabitam de forma tão tempestuosa. Quanto mais o conhecemos, 
mas nos envolvemos. Mas comparado a Walter White, tony Soprano quase não muda ao longo da 
narrativa. em seu episódio piloto ele já é assim e isso se mantém até o episódio final. A série não 
conta a história de uma mudança no personagem, mas de um longo período de sua vida atribulado 
por essa tensão interna. 

essa combinação de características internas aparentemente inusitada não pode ser 
apresentada num único episódio. As suas nuances e dinâmicas precisam ser expostas de forma 
gradual, respeitando o tempo de assimilação do espectador. Como já mencionamos, trata-se menos 
de “explicar” Tony soprano e mais de permitir que convivamos com ele. Para aceitarmos que 
esse homem é um chefão da máfia, mas também tem as mesmas fragilidades e inseguranças de 
qualquer homem contemporâneo, ele precisa ser revelado aos poucos. o personagem, neste caso, é 
apresentado de forma bastante gradual. em outras palavras, o personagem é desenvolvido de forma 
extensiva ao longo da série.

Breaking Bad também é uma série ensemble. e ainda assim, também gravita em torno de 
um protagonista, Walter White (bryan Cranston). o que difere esta série de the sopranos é que ela 
propõe narrar justamente a transformação do personagem ao longo das temporadas. do passivo e 
vitimizado professor de Química ao vil produtor de drogas, heisenberg, a narrativa está centrada 
na mudança de uma forma a outra. mas mostrar os desvios morais do personagem e ainda assim 
sustentar a empatia da audiência exige que o espectador se vincule a Walter White logo no início 
da narrativa (ou não aceitaremos seus atos vis desde o começo da série). A estratégia, nesse caso, 
consiste em uma apresentação intensiva de um Walter White bom. e, depois, um desenvolvimento 
extensivo da corrupção moral do personagem. 

Breaking Bad escancara o personagem já no piloto. embora sua transição moral ocorra 
ao longo das temporadas, na primeira hora o espectador tem um retrato exagerado do que é o 
personagem e alguns bons indícios do que ele vai se tornar. o ritmo da apresentação de Walter 
White como alguém bom, digno e pacato é intensa como em um filme comercial. daí toda a 
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meticulosa seleção de momentos e a ocorrência de coincidências de fatos narrativos que construam 
essa imagem. ele é quase uma caricatura, inclusive na carga de expressões faciais bastante marcadas 
de Bryan Cranston: é um homem bom e nada habituado àqueles atos; um peixe fora d’água na 
violência e no crime. 

É essa corrida para mostrar Walter White como um homem bom que vai manter a audiência 
torcendo por ele em cada crime que comete. Aos poucos, com o passar das temporadas, a relação 
do espectador com o personagem começa a ficar ambivalente. Como torcer por alguém capaz de 
atos tão cruéis? mas tal reação ocorre justamente pelo vínculo que se formou no começo da série.

Já conhecemos o sentido da transformação dos seus traços mais profundos. Ao longo 
dos demais episódios, o personagem começa a dar vazão a esse lado sombrio e sem moral. e o 
espectador começa a perceber que a frustração e o ódio sempre estiveram dentro do personagem. 
mas isso ocorre no tempo longo da narrativa seriada. Parte do apelo da série está justamente em 
nos fazer acompanhar e justificar os atos do personagem até o ponto que nossos próprios valores 
morais permitirem. 

um claro indício de como as duas séries mostram e fazem agir os seus personagens com 
ritmos completamente diferentes é o tempo que leva para que eles matem outra pessoa. no caso 
de Breaking Bad, o protagonista – até então um homem verdadeiramente bom – mata alguém no 3º 
episódio (...And the Bag’s in the River). de um pacato professor de química a um homicida no curso 
de menos de 3 horas. em the sopranos, é apenas no 5º episódio, College, que vemos tony Soprano 
matar outro homem. embora saibamos de seus negócios desonestos e de sua familiaridade com a 
violência, em College o personagem completa sua exposição. ele não é apenas alguém com crises 
de pânico, mas um mafioso de verdade. em Breaking Bad, o homicídio é um ato extremo para o 
personagem, uma exceção drástica. em the sopranos, Tony mata outro homem sem dificuldade, 
mostrando intimidade com o ato. e o faz enquanto acompanha a filha a uma visita para conhecer 
sua futura Universidade. essa diferença em como as séries usam o tempo longo para mostrar e fazer 
agir os personagens está diretamente condicionada às demandas de cada narrativa.

As implicações do tempo discursivo longo sobre os personagens também podem ser 
observados no caso de adaptações. em outro trabalho (Pelegrini, 2017), já foi analisado o quanto a 
série Fargo (FX, 2014-2017) buscou expandir o universo narrativo do filme homônimo dos irmão Coen 
(Fargo, 1996), mas mantendo sua essência e a experiência oferecida ao espectador. no entanto, ao 
adaptar-se em uma antologia de temporada (3 temporadas com 10 episódios cada uma), a proposta 
original dos Coen de “desdramatizar” a história não sobreviveu intacta. no filme, os personagens 
foram construídos como sujeitos medíocres e desprovidos de qualidades admiráveis. essa opção 
funcionou muito bem para os 98 minutos de discurso do filme (a ponto de conceder um oscar a 
atriz Frances Macdormand). para uma série, no entanto, apoiar-se em personagens ordinários e 
sem qualidades por muito tempo traz o risco de afastar o espectador. Por que continuar a ver essa 
gente sem graça? Por que acompanhá-los, hora após hora, até o fim de cada temporada? nas três 
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temporadas de Fargo, ainda que o ambiente seja povoado por pessoas assim, os personagens de 
destaque – especialmente os protagonistas – são repletos de qualidades que nos vinculam a eles. e 
nos fazem voltar, hora após hora, até o fim da temporada.

Algo semelhante pode ser percebido na americanização da série The Office (bbC, 2001). no 
original britânico, o chefe do escritório, david brent (rick gervais), era um personagem que gerava 
comicidade por ser tão desagradável: era inconveniente, incompetente e invejoso; o personagem era 
o repositório de todas as características que tornam um ser humano detestável. e isso foi mais que 
adequado para fazer rir na sua forma de série curta (que é bastante comum na indústria britânica). 
Foram produzidas duas temporadas de 6 episódios e um especial de natal com duas partes. na 
adaptação para a Tv americana (nBC, 2005-2013), as práticas industriais correntes impunham uma 
vida mais longa para a série (temporadas com 24 episódios, por quantas temporadas a audiência 
mostrasse interesse). mas como manter o interesse com um personagem tão desagradável?

personagens desagradáveis não são proibidos na tv americana e um breve censo pode 
encontrar muitos deles. mas estes sempre terão uma participação limitada em cada episódio, 
deixando que os demais personagens sustentem o vínculo com a audiência. no caso de The Office, a 
narrativa se passa num escritório, em um espaço e um tempo cênicos que implicam simultaneidade 
entre os personagens. A versão americana de david Brent, o chefe michael scott (steve Carrell) 
precisa estar presente: a própria premissa dramática da série força isso. daí que a versão americana 
começa com uma temporada curta e um chefe tão desagradável quanto o da versão britânica. 
mas com o passar dos episódios, michael vai perdendo os traços que poderiam gerar repulsa nos 
espectadores. Continua sendo cômico por ser obtuso, com uma autoimagem deturpada e emulando 
todos os lugares comuns do mundo corporativo e dos discursos sobre liderança. mas já não é tão 
cruel e mesquinho com os demais personagens. Ao menos não a ponto de deixar o espectador com 
ódio (como ocorre nos primeiros episódios, ao passar um “trote” na secretária e fazê-la chorar). 
michael scott é um personagem baseado no david Brent da versão original, mas adaptado para se 
tornar cativante em uma série longa.

Tais adaptações, aliás, também se aproveitam da condição de textos em processo, abertos 
às respostas de audiência no direcionamento dos personagens. Basta notar a mudança de Joey em 
Friends (nbC, 1994-2004) e como ele se torna muito mais obtuso ao longo da primeira temporada, 
até atingir sua forma da segunda temporada em diante. ou mesmo como sheldon Cooper era bem 
menos idiossincrático e caricato nos primeiros episódios de the Big Bang theory (CbS, 2007-).

coNSiderAÇõeS fiNAiS

nossa reflexão tomou o caminho da análise narratológica, abordando a criação e o 
desenvolvimento dos personagens no audiovisual com uma orientação da narratologia transmidiática. 
Partimos de uma concepção de personagem já assumida nas teorias literárias, mas que também 
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serve muito bem às várias manifestações audiovisuais, reconhecendo tais estratégias de criação como 
inerentes ao texto narrativo em si, independentemente da mídia em que se dá o discurso. mas o caminho 
escolhido para esta reflexão também passou por apontamentos acerca de como tais personagens 
ganham existência em textos narrativos específicos e são condicionados por mídias variadas.

não há a pretensão de recobrir nestas páginas todos os aspectos do personagem, mas o 
recorte nos pareceu pertinente a um início de discussão que deve ser ampliado aos demais aspectos 
do personagem e das estratégias narrativas que têm emergido no audiovisual contemporâneo. 

A adaptação de narrativas de uma mídia a outra se mostra como a situação mais evidente 
desta tensão entre os aspectos que são inerentes à narrativa e os que são condicionados pela mídia. 
no entanto, muitas outras demandas se colocam diante dos pesquisadores da área e dos criadores 
de conteúdo. É o caso, por exemplo, dos processos de serialização de filmes de longa metragem (as 
chamadas franquias do cinema), em que cada texto narrativo tem dimensões específicas e sua relação 
com os demais filmes acontece numa escala de tempo bem distinta das narrativas seriadas televisuais. 
Também podemos observar que a emergência do transmedia storytelling implica uma fragmentação 
das manifestações discursivas, afetando as possibilidades de contato entre espectador e personagem. 

nos anos recentes, séries passaram a romper com princípios narrativos há muito 
consolidados na indústria de narrativas seriadas. É o caso de personagens com grande destaque 
que morrem em suas histórias e, de certa forma, são substituídos por personagens que ficavam, até 
então, numa posição secundária. há ainda que se considerar as implicações de novas práticas de 
consumo de narrativas audiovisuais, como os binge watching e como eles interferem na construção 
dos personagens. Além disso, nossa análise pressupôs como marca da narrativa seriada o tempo 
longo do discurso e as implicações que este traz à construção do personagem. mas enquanto 
este trabalho é escrito, novas formas narrativas começam a se constituir na ecologia audiovisual 
contemporânea, como os formatos de casual tV e as web séries, com aspectos claramente diversos 
do tipo de narrativa seriada que abordamos aqui. 

Por fim, cabe lembrar que o universo dos jogos eletrônicos, há muito debatendo os limites 
de sua natureza narrativa (quando aceitam que há alguma), tem muito a contribuir sobre o processo 
de criação e desenvolvimento dos personagens condicionados pelas peculiaridades de sua mídia. 

Para tais situações, espera-se que o ensaio de uma análise narratológica que reconheça os 
méritos e as limitações de abordagens media blind e media relative como a empreendida aqui sirva 
de entrada a estudos mais amplos e/ou profundos e que permitam um olhar mais elucidativo acerca 
desse rico panorama do audiovisual contemporâneo.
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TeleNovelA: moNTe como quiSer
roSANe SvArTmAN

mesmo sendo uma concessão pública, no Brasil a televisão sempre foi ligada à iniciativa 
privada e a grupos de mídia, com fins comerciais. A primeira emissora brasileira, a Tv Tupi de são 
Paulo, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand graças à venda de um ano 
de espaço publicitário para a Companhia Antártica Paulista, o grupo sul América seguros, o moinho 
santista e a organização Francisco Pignatari – fabricante da Prata Wolff. se a televisão inaugurada 
por Assis Chateaubriand tinha um alcance de apenas 100 quilômetros, ao longo das últimas décadas, 
a televisão se tornou uma mídia nacional com aproximadamente 94% de penetração nos lares 
brasileiros1. Atualmente a Tv globo detém a hegemonia da audiência e publicidade no setor. mesmo 
com diversas críticas às suas estratégias de crescimento, à participação da empresa nos orçamentos 
de anúncios regionais e nacionais, públicos e privados, à influência política e econômica, a Tv globo 
atrai milhões de pessoas diariamente, especialmente no horário nobre – indo na contramão da 
tendência mundial de conteúdos e audiências mais fragmentados. 

a novela é o conteúdo mais popular, tradicional e longevo da televisão brasileira. desde 
1951 a telenovela está no ar, um ano após a inauguração da primeira emissora. Atualmente, as 
novelas da tv globo ocupam cinco horas de horário nobre todos os dias. para muitas pessoas no 
Brasil, a telenovela é sinônimo de televisão. A telenovela ainda continua a cumprir esta função, 
mas não pode evitar as necessidades dos novos públicos, o deslizamento do conteúdo para as 
plataformas digitais e as ferramentas e redes participativas. diante deste cenário, em que medida 
a televisão corporativa termina por abrir mão do controle de suas narrativas no que diz respeito às 
tradicionais telenovelas? Como isso afeta e reconstrói a espectatorialidade – considerando que esta 
nova audiência resiste cada vez mais ao controle da narrativa da telenovela por parte da televisão 
corporativa?

Para tentar responder estas perguntas, irei analisar algumas das transformações na relação 
do público com a televisão tendo como ponto de partida a teledramaturgia diária, o deslizamento 
deste conteúdo em diferentes mídias e certas transformações de espectatorialidade e a relação 
do público com estas narrativas. Com este objetivo, primeiro vou brevemente conceituar o que 
podemos chamar de televisão na atualidade para então contextualizar a telenovela e sua importância 
narrativa no país. Além disso, analisarei alguns casos de consumo e interação com este conteúdo em 
plataformas digitais. 

1 de acordo com o obitel 2015, a televisão aberta no Brasil tem 94,3% de penetração enquanto a internet tem 63,4% e a Tv paga 
46,1%.
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A televisão é um conjunto de comportamentos e práticas, um pacto, em contínua negociação, 
com o público. Mais do que uma agregadora de conteúdos, a televisão é também arena e ponto de 
partida para o diálogo com o espectador – e é ele quem detém a palavra final. 

o popular conceito indústria cultural, cunhado pelos autores adorno e horkheimer (1986) 
ao se depararem com a exuberância, popularidade e domínio do cinema hegemônico nos estados 
Unidos, após a segunda guerra mundial, também é aplicado à televisão aberta, cuja época áurea, 
antes da chegada da televisão à cabo e plataformas digitais, é chamada por teóricos de network era 
(lÖTZ, 2007; miTTell, 2015; JenKins, 2006). Para Adorno e horkheimer, a produção industrial de 
bens culturais teria a finalidade da dominação das massas obedientes e emburrecidas. Como vera 
Follain de Figueiredo observa, ao relacionar diversos textos críticos contemporâneos que abordam a 
proliferação de imagens técnicas, “pela distância ou pela proximidade que estabelecem, transfere-se 
para as imagens a culpa de todo mal, esquecendo-se de que elas são discursos e estão cercadas de 
outros discursos que buscam interpretá-las” (Figueiredo, 2011, p. 16). a autora ainda pondera que 
estes discursos são criados pelo homem para os outros homens, que sempre poderão realizar leituras 
imprevistas com diferentes pontos de vista. neste sentido, John Fiske (1987) também observou que 
existe um processo de negociação entre a proposta do conteúdo e a posição do espectador. Para ele, 
nesta negociação o poder é do público. o conteúdo é necessariamente associado a outros textos e 
narrativas pela audiência. 

John Fiske foi professor de henry Jenkins (2006, 2013)2, um dos principais autores a debater 
o crescente poder da audiência televisiva, participativa, cujas opiniões foram amplificadas pelas 
diversas ferramentas sociais. de acordo com Jenkins, as novas ferramentas e plataformas interativas 
fazem com que o público não só consuma de forma única o conteúdo originalmente produzido para 
a televisão, como também produza novos conteúdos a partir dele. Fanfictions, por exemplo, são 
obras produzidas a partir do universo de uma narrativa ficcional geralmente publicadas em redes 
sociais especializadas na internet. Maria Carmem Jacob de Souza et al. (2015) fez um estudo das 
fanfictions de telenovelas brasileiras entre 2010 e 2013. ao cabo da análise de mais de uma centena 
de produções, a conclusão foi que algumas das principais modulações observadas são justamente 
reescrituras do final da obra além das operações de mudanças em personagens, situações e ambientes 
canônicos. esta modificação da narrativa por parte de alguns fãs, neste ambiente específico, já 
poderia ser considerado uma forma de resistência do espectador em relação à obra, mas é preciso 
também levar em consideração o afeto pela narrativa, que de acordo com Clay shirky (2009, 2010), 
é uma das forças motoras por trás desta produção – que inclui também a compilação de clipes 
de personagens favoritos, perfis de personagens fictícios em redes sociais, etc. Jason mittel (2015) 
avalia que por mais que a cultura participativa tenha se expandido, ainda é o desejo da maioria dos 
espectadores ser apenas o recipiente de uma boa história bem contada. Mas ele também pondera 
que, se decepcionados, estes espectadores simplesmente abandonarão a narrativa. em entrevista, 

2 Um artigo de henry Jenkins, de 16 de junho de 2010, sobre John Fiske, está disponível em: http://henryjenkins.org/blog/2010/06/
john_fiske_now_and_the_future.html. Acesso em: 25 jun. 2017.
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o autor Aguinaldo silva pondera, “você está fazendo novela pra quê? Para conseguir audiência e 
agradar o telespectador. é para fazer sucesso, não é para outra razão. então, é um absurdo se colocar 
contra o que o espectador quer” (FiuZa et al., 2008, p. 36). Claro que há limites para isso, como 
observa, também em entrevista, o autor Benedito rui Barbosa, “então, se você está contando uma 
história e vai atrás do índice da audiência, escrevendo mais para fulana ou beltrano, acaba perdendo 
o domínio dos personagens, e estragando seu trabalho” (FiuZa et al., 2008, p. 241).

a teledramaturgia diária, a novela, é o produto mais popular da televisão brasileira, 
mesmo que existam limitações no que diz respeito ao realismo de algumas situações e críticas à 
representatividade da população nas narrativas. vera Follain de Figueiredo (2017) analisa a crescente 
desconfiança em relação à ficção e à possibilidade de se falar pelo outro. Consequentemente, 
ela constata o protagonismo que vêm assumindo os relatos identificados como não ficção e sua 
consequente legitimidade narrativa. Jesus martín-Barbero (2003) argumenta que é um erro pensar 
que a televisão não seria assunto de cultura, só de comunicação, já que alguns sinais de identidade 
da América latina são reconhecíveis no melodrama das telenovelas, uma forma de recuperação 
da memória popular pelo imaginário da indústria. Para ele, nenhum outro gênero conseguiu 
agradar tanto na região. “se a televisão na América latina ainda tem a família como unidade 
básica de audiência é porque ela representa para a maioria das pessoas a situação primordial de 
reconhecimento” (mArTÍn-BArBero, 2003, p. 293). muito do que supostamente seria rechaçado 
pelo discurso da cultura encontraria expressão na televisão, seria o “popular ativado pelo massivo” 
(mArTÍn-BArBero, 2003, p. 312). ele aponta que a telenovela, uma versão mais nova e, na sua 
opinião, também mais latino-americana do folhetim, é o único outro produto cultural, além dos 
grandes textos do realismo mágico, que a América latina conseguiu exportar para a europa e os 
estados unidos. heloísa buarque, ao analisar o consumo da novela rei do gado em uma cidade do 
interior do estado de são Paulo, constata: “Por tratar de relações afetivas que a novela interage, 
nessas temáticas, com espectadores provocando reflexões sobre relacionamentos íntimos e 
familiares” (BUArQUe, 2001, p. 165). A autora pondera que a novela constitui um texto cultural 
capaz de promover uma certa educação sentimental através de um processo reflexivo que os 
espectadores efetuam a partir da convivência com a narrativa. Para a autora, aspectos sentimentais 
são frequentemente considerados mais realistas nas novelas pelos espectadores já que se tratam 
de emoções reais que estão em jogo na vida social. Buarque (2001) cita como exemplo mães que 
utilizam a novela para falar de temas delicados como sexualidade e relações amorosas. mas a autora 
também pondera que ao apresentar diversos estilos de vida, a novela, explicitando a diferenciação 
social, também educa para a sociedade de consumo.

A narrativa de uma telenovela tradicional é bastante conhecida do público brasileiro. 
existem vários blogs e perfis em diferentes redes sociais de fãs que dedicam seu tempo à história 
das telenovelas, registrando novas histórias, personagens e eventos e comparando-os com os 
anteriores. baccega et al. (2015) observa que a maioria deles continua a ser amadora, embora 
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possa ter dezenas de milhares de seguidores. As telenovelas sempre receberam atenção pela mídia 
especializada no brasil, mas as ferramentas sociais certamente ampliam o valor dos comentaristas 
amadores. sérgio santos, por exemplo, é um biólogo que também é um crítico amador, seu perfil no 
Twitter (@zamenza) tem aproximadamente 60 mil seguidores. ele também escreve para seu próprio 
blog e em outras redes sociais. recentemente, fã clubes e críticos amadores como sérgio santos são 
considerados importantes e fazem parte da estratégia de comunicação para o lançamento de uma 
nova telenovela. 

Além de acadêmica, sou autora de telenovelas. neste sentido, acompanho autores como 
Jason mittel (2015), matt hills (2002), Jeanette monaco (2010), que ao invés de considerar uma 
múltipla posição vulnerável, observam a vantagem de explicitar esta posição em um processo de 
pesquisa, mesclando a análise de algumas experiências empíricas com o embasamento teórico. 
Como autora de novelas, ao me deparar com grupos de pesquisa qualitativa de telenovelas, também 
chamados de focus groups, sempre me surpreendo com o conhecimento das técnicas do folhetim 
por parte dos espectadores, que muitas vezes parecem prever o desenrolar de algumas tramas. para 
lia bahia (2014), 

o sucesso e consolidação da novela como gênero mais popular e lucrativo da televisão 
esteve voltada para uma mudança de linguagem: substituição gradual do teatral e fantasioso, 
por linguagem realista e temática do cotidiano brasileiro contemporâneo que é sempre 
atualizado pela cultura da moda (bahia, 2014, p. 79).

A novela da extinta Tv Tupi, Beto rockfeller, de 1968, escrita por Cassiano gabus Mendes, 
é considerada um marco neste sentido. Foi a primeira novela de sucesso com linguagem coloquial e 
uma narrativa atual para a época. na Tv globo, a saída da autora cubana glória magadan e o final 
de sua supervisão de texto para todas as novelas, fez com que lá também os temas contemporâneos 
brasileiros tivessem mais espaço, em detrimento dos clássicos da literatura e do teatro. 

Ao longo das últimas décadas, as telenovelas no Brasil também sofreram outras 
transformações. Carlos lombardi, em entrevista, pondera:

o capítulo mudou de tamanho, por dois motivos: primeiro, porque dura mais tempo no ar; 
segundo, porque o ritmo narrativo mudou. se você assistir novelas antigas, vai falar: “meu 
deus, que coisa lenta! era assim mesmo?” (FiUZA et al., 2008, p. 307). 

Com o aumento da duração da novela no ar, se tornou necessário o aumento das tramas 
paralelas, ou núcleos. Com atores e cenários diferentes, principalmente alternando estúdio com 
externas e cenas na cidade cenográfica, é possível produzir em várias frentes com mais material 
gravado diariamente, já pré-editado durante a gravação. Carlos lombardi explica, “Antes você gravava 
com uma única equipe. segundas, terças e quartas-feiras você gravava em estúdio; quintas, sextas 
e sábados, em externa. hoje, há três frentes de gravação” (FiUZA et al., 2008, p. 307). Jason mittell 
(2015) constata como as séries americanas hoje absorveram técnicas do melodrama e arcos narrativos 
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mais extensos e dramáticos. Para ele, esta transformação não é necessariamente influência direta 
das soap operas – teledramaturgia diária sem duração definida da televisão americana. de acordo 
com o autor, outras obras seriadas de diferentes mídias como histórias em quadrinhos, franquias de 
filmes e literatura do século XiX também influenciaram os seriados e todos, por sua vez, têm suas 
próprias conexões com o melodrama. recentemente, o autor João emanuel Carneiro, na novela 
Regra do Jogo, deu um título a cada capítulo de sua obra, prática associada às séries de Tv e não 
às telenovelas. Ao escrever duas temporadas de malhação e uma novela das 19 horas, totalmente 
Demais, percebi a importância de tramas que se resolvem no mesmo dia, tornando aquele capítulo 
interessante mesmo para quem não acompanha diariamente a trama – uma característica que 
também pode ser associada aos seriados.

mesmo com todas estas transformações, alguns ingredientes fundamentais da 
teledramaturgia diária até recentemente não haviam se modificado: o controle do fluxo temporal 
narrativo, a continuidade da história, pelo autor e consequente controle da emissora do fluxo de 
exibição e reprises de capítulos. durante décadas, diariamente, de segunda à sexta (ou sábado, 
dependendo do produto) capítulos são disponibilizados para o público na televisão. desta forma, 
o arco das tramas principal e secundárias, a trajetória dos personagens, suas transformações e 
conflitos, são oferecidos de forma linear e contínua, mesmo que nem todos os espectadores sejam 
assíduos. 

mittell (2015) observa que para toda a narrativa um elemento essencial é o tempo, 
principalmente no caso de narrativas televisivas. Para ele, podemos considerar 3 diferentes fluxos 
temporais para todas as narrativas: tempo da história – como o tempo se passa dentro da história; 
tempo do discurso – a duração e estrutura dentro de uma narrativa; tempo da narração – tempo 
que a trama fica no ar, o prazo estipulado para contar a história. Creio que este mesmo modelo de 
classificação do fluxo temporal narrativo se aplica também para uma novela e claro, o tempo sempre é 
uma grande ferramenta de escrita do autor. sarah Kosloff (1992) avalia que distorções temporais nos 
ajudam a descobrir o narrador na televisão. Quanto mais próximo do tempo real for o discurso, mais 
invisível e menos intrusivo é este narrador ou quem conta a história. Uma narrativa ao vivo seria a 
antítese de uma narrativa com repetições, ações paralelas, flashbacks ou flashforwards, elasticidade 
temporal, etc., quando o narrador, no caso de uma obra de ficção seria o autor, é facilmente revelado. 
em um discurso televisivo os eventos de uma história, a sua ordem e duração, são alterados. Citando 
uma classificação elaborada por seymor Chatman de ferramentas temporais que um narrador pode 
utilizar para elaborar um discurso3, a autora conclui que descobrir as motivações para as escolhas 
sobre o tempo da história dos narradores pode nos ajudar a descobrir e descrever as características 
de um autor. Até recentemente o tempo do fluxo de uma novela, seja o tempo da história, discurso 
ou narração, não era algo que o espectador poderia controlar. 

A televisão corporativa sempre combateu o que considerou a pirataria de seu conteúdo. 

3 Tempo resumido, quando o tempo do discurso é mais curto que o tempo real; tempo zero ou elipse; tempo real, quando a cena é em 
tempo real (sitcom); tempo estendido, quando o tempo do discurso é maior que o real; tempo parado, ou pausa do discurso.
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Através de várias estratégias estas corporações se dedicam à retirada de seu conteúdo das diversas 
plataformas de compartilhamento gratuito de como Youtube, Dailymotion, entre outros. por outro 
lado, em parte para atender a demanda do crescente público online, a Tv globo laçou a plataforma 
de vídeos globo Play no dia 3 de novembro de 2015. nos últimos anos, todas as grandes redes 
de televisão do mundo já lançaram plataformas digitais que oferecem conteúdo OTT, over the 
top, direto ao consumidor. o sBT, por exemplo, foi a primeira emissora brasileira a ter uma mCn, 
network de multi-Canais, onde seus artistas e conteúdos fazem parte de uma única plataforma 
digital4. o sBT, assim como a Tv globo, procura utilizar a força da audiência da televisão aberta 
para promover seus espaços digitais pensando no futuro e tentando sincronizar o deslizamento da 
audiência para diferentes telas com o deslizamento do conteúdo e suas extensões transmídia. estas 
iniciativas também procuram atender à demanda de anunciantes que cada vez mais migram para as 
plataformas digitais, além disso, buscam novos modelos de negócios, como a venda de conteúdo ou 
de um catálogo de conteúdos diretamente ao consumidor. 

na plataforma de vídeos globo play o espectador deve se cadastrar para ter acesso ao 
conteúdo. o público pode assistir a programação ao vivo por streaming (fluxo de dados) ou buscar 
conteúdo no cardápio de vídeos disponíveis. a plataforma digital possibilita agregar conteúdos de 
várias décadas da tv globo no mesmo lugar. 

lev Manovich (2006), ao tratar da imagem digital, argumenta que hoje, as novas 
características da sociedade da informação terão uma lógica diferente do modernismo – que tinha 
o desejo de apagar o velho. mas, é preciso observar, que a regulamentação das OTTS (Over the Top, 
plataformas de vídeos digitais que vendem diretamente ao consumidor) e consequente cobrança 
de impostos em conteúdos do vasto cardápio disponível online, como acontece com as empresas 
de PaytV, possivelmente vai alterar esta oferta. mas o maior atrativo do globo Play para futuros 
assinantes supostamente não é o cardápio de produções do passado e sim o conteúdo inédito. 
os assinantes da globo Play podem assistir algumas séries antes que elas sejam exibidas pela 
televisão aberta. Além disto, têm direito de assistir capítulos de novelas e episódios de seriados 
na íntegra. Quem consome conteúdo de forma gratuita é obrigado a assistir obras por trechos no 
globo Play ou no portal de entretenimento da rede globo, o gShoW. ao disponibilizar o conteúdo 
desta forma, no entanto, a empresa permite que o espectador se aproprie do tempo da narração e 
consequentemente o tempo do discurso da obra pela primeira vez na história da televisão. apesar 
da empresa vender para assinantes o conforto de assistir um capítulo na íntegra, inadvertidamente, 
ao oferecer seu conteúdo em trechos, a emissora pode estar favorecendo uma nova prática de 
espectatorialidade. 

lev manovich (2015) observa que enquanto o cinema e o romance privilegiam a narrativa, 
a era do computador introduz seu correlato: o banco de dados. o autor relata o predomínio da 
forma banco de dados nas novas mídias e cita como exemplo o site de uma estação de rádio ou 

4 disponível em: http://www.sbt.com.br/home/.



Telenovela: monTe como quiser
Rosane svaRtman

160PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

Tv. Assistir a programação linear por streaming é apenas um elemento da coleção de opções. A 
tendência do público supostamente é de assistir conteúdo onde, como e quando quiser, inclusive a 
novela associada ao horário nobre. 

Uma primeira análise do número de visualizações de cada trecho disponível online da 
novela do horário nobre Força do querer5, que detém a maior audiência entre as outras novelas 
concomitantes, demonstra que os trechos têm audiências bem diferentes. no dia 19 de junho de 
2017, por exemplo, o trecho mais visto na plataforma globo Play tem 88.140 visualizações enquanto 
o trecho menos visto tem menos da metade, 31.6896. não é nenhuma surpresa que os trechos mais 
assistidos sejam o primeiro e os dois últimos, ou seja, o “gancho”, ou ganchos do capítulo e a sua 
resolução no capítulo seguinte. Assim como acontecia no folhetim de jornal, os capítulos terminam 
de forma aberta, com o objetivo de atiçar a curiosidade do espectador para que ele assista a novela 
no dia seguinte. é o chamado “gancho” – e uma novela pode terminar com mais de um, já que tem 
diversos núcleos. antes e depois de blocos de comerciais, o chamado break, acontece um gancho 
menor, mas com o mesmo objetivo: manter o espectador interessado na trama. 

Além do número expressivo de visualizações da cena inicial e dos ganchos de um capítulo 
de novela online, ao analisar o bloco da semana é também possível constatar que certas tramas ou 
núcleos fazem mais sucesso online que outros. lev Manovich (2015), ao pesquisar sobre a cultura 
do banco de dados e sua relação ou contraposição à narrativa, observa que uma narrativa linear 
tradicional é uma entre tantas outras trajetórias possíveis. Como já foi observado, uma novela conta 
com vários núcleos e dependendo da obra, pode haver uma alternância no protagonismo destas 
tramas. no caso de Força do querer, de glória Perez, a novela começou no dia 3 de abril de 2017 
tendo como trama principal a história da “sereia” ritinha, personagem de isis valverde, e seu triângulo 
amoroso com o urbano e playboy ruy e o caminhoneiro e eterno noivo Zeca, respectivamente 
vividos pelos atores Fiuk e Marcelo pigossi. ao longo da semana de 19 de junho a 24 de junho, objeto 
desta análise, a narrativa esteve concentrada da trama da personagem Bibi, de Juliana Paes. Foram 
disponibilizados 58 trechos com chamadas para este núcleo enquanto o núcleo da sereia ritinha 
obteve 34 trechos publicados. no entanto, as cenas com mais visualizações são as que tratam do 
triângulo amoroso de ritinha, aquele que iniciou a novela – que depois de alguns meses já se tornou 
um quinteto envolvendo outros personagens. o trecho mais visto de toda a semana, no dia 24 
de junho, com 134.523 visualizações7, é parte desta trama que tem o título de Zeca e Ruy ficam 
impressionados com Jeiza e Ritinha. nomear as cenas para o espectador nas plataformas digitais é 
uma demanda de uma nova espectatorialidade em uma nova plataforma. Sem isso, o consumo do 
conteúdo e o entendimento do que é oferecido pelo banco de dados seria confuso. ao acompanhar 
o número de visualizações dos trechos referentes a este núcleo, é possível concluir que existem 

5 estreia 3 de abril de 2017.
6 dados coletados em 26 de junho de 2017.
7 dados coletados dia 26 de junho de 2017.
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pessoas que assistem apenas esta trama, construindo uma trajetória específica no banco de dados. 
Também é possível observar que os trechos de cenas fortes, com ingredientes sensuais, dramáticos 
ou de violência, têm milhares de visualizações a mais do que os outros, independentemente do 
núcleo. A cena de um acidente de carro nesta mesma semana, por exemplo, de um núcleo que não 
teve tantas visualizações online, o da transgênero ivana, vivida por Carol duarte, obteve 86.191 
exibições, enquanto a média das outras cenas desta trama não passou de metade disso. mas é 
possível que existam espectadores que assistam apenas cenas desta última trama e cenas de outros 
núcleos que sejam sensuais, por exemplo. Cada espectador não só pode criar sua própria narrativa 
como também assistir a trechos de um único capítulo ao longo de dias, ou trechos referentes a uma 
semana de uma única vez. 

Apesar do esforço das redes de televisão em controlar seu conteúdo nas plataformas de 
compartilhamento de vídeos, não é difícil encontrar compilações produzidas por fãs que narram a 
trajetória de seus casais prediletos. A história de Pedro e Karina (Perina) – Parte 1, é uma edição que 
conta apenas com cenas do casal vivido por rafael vitti e isabela santoni, de malhação, novela que 
escrevi em 2012 e 2013. o vídeo conta com 594.764 visualizações8 e para escapar de ferramentas 
de identificação de conteúdo privado, o autor borrou a imagem, tirando ligeiramente de foco as 
cenas editadas. este vídeo não é único, é possível encontrar vídeos editados com cenas de diversos 
casais de novelas – que estão sendo exibidas ou que já saíram do ar. Todos usam artifícios como 
borrar as imagens, criar molduras a redor das cenas ou utilizar filtros que alteram a cor para escapar 
de ferramentas de identificação. existem muitas diferenças entre as compilações presentes em 
plataformas de compartilhamento de vídeos e a visualização (customizada) de trechos específicos 
na plataforma digital globo play por um espectador. As compilações são narrativas, oferecidas ao 
espectador como obras fechadas. existe uma curadoria no vídeo de Pedro e karina, por exemplo, 
já que a compilação não inclui todas as cenas do casal protagonista nos 275 capítulos que foram 
ao ar. Por outro lado, assistir trechos específicos na globo Play requer o empenho e a escolha do 
espectador a cada visualização. 

Permitir ao espectador que monte sua própria narrativa certamente não era o objetivo da 
emissora ao oferecer trechos de novelas e sim proporcionar ao espectador que perdeu uma parte 
da trama a possibilidade de acompanhar o que aconteceu na novela. Mas, é possível que muitos 
espectadores, agora diante da possibilidade de assistir apenas a trama que os interessa, prefiram 
assistir a novela por trechos do que na íntegra, escolhendo sua narrativa através de uma lógica 
própria. é a novela customizada. o capítulo da novela Força do querer mais assistido na íntegra por 
assinantes, na semana de 19 a 24 de junho foi o da segunda, com 54.710 visualizações – ou seja, 
menos que a metade do trecho mais visto gratuitamente. 

podemos comparar os trechos disponíveis de um capítulo com o que lev Manovich (2015) 

8 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WiW_3h2jWr0. Acesso em: 26 jun. 2017.
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definiu como dimensão paradigmática de um banco de dados. ou seja, essa dimensão seria formada 
de todas as imagens disponíveis para que o espectador crie sua própria narrativa, quando esta 
narrativa é criada ela se torna visível, presente, seria a dimensão sintagmática. “Colocando essa 
questão de outra forma, o banco de dados de escolhas através do qual a narrativa é construída (o 
paradigma) é implícito, enquanto a narrativa atual (o sintagma) é explícita”(mAnoviCh, 2015, p. 
11). é claro que estas imagens, ao contrário do que Manovich descreve como “dados de escolha” 
têm uma narrativa original que faz sentido para quem quer consumir a totalidade da obra. mesmo 
assim, a visualização individualizada do espectador, poderia ser designada como o que manovich 
define como dimensão sintagmática, já que ele cria suas próprias relações, uma narrativa que tem 
sentido. Para manovich (2015), as novas mídias tendem a tornar o banco de dados algo material 
e as possibilidades de narrativa feitas a partir dele algo virtual. o autor argumenta que “As mídias 
modernas são o novo campo de batalha para a competição entre o banco de dados e a narrativa” 
(mAnoviCh, 2015, p. 13). mas o que possivelmente o autor não tenha levado em consideração 
é a transformação da própria narrativa tradicional – e no Brasil nenhum conteúdo audiovisual 
contemporâneo é considerado mais tradicional do que a telenovela do horário nobre – em um banco 
de dados para então ser reorganizada por seus consumidores. mesmo que essa transformação 
e consequente oferta do conteúdo para consumo personalizado do público seja feita de forma 
involuntária pela emissora, ou pelo menos não com este propósito. ao disponibilizar conteúdo desta 
forma, a emissora retirou uma parte essencial do poder do autor, o uso e controle do fluxo do tempo 
narrativo como ferramenta de escrita e deu para o público. Possivelmente, esta oportunidade vem 
atender, mesmo que não seja esta a intenção, à demanda do público que não se identifica com a 
novela e suas diversas tramas de forma homogênea. 

As perguntas iniciais deste trabalho, portanto, sobre transformações no controle da 
narrativa da telenovela brasileira por parte da Tv globo e na espectatorialidade, principalmente no 
que diz respeito à resistência a este controle da emissora, poderiam ser respondidas da seguinte 
maneira: existem formas de resistência por parte do público no que diz respeito ao consumo da 
telenovela como obra fechada, narrativa contínua e linear; estas iniciativas se manifestam graças 
ao deslizamento e transformação da novela em um banco de dados nas plataformas digitais; esta 
oferta de conteúdo na plataforma digital da emissora vem atender às novas demandas da audiência 
e é também uma das estratégias de sobrevivência para a televisão corporativa. Uma grande parcela 
do público não se identifica com a novela e suas diversas tramas de forma homogênea. se o banco 
de dados, como afirma lev manovich (2015) é inerente às novas mídias, a medida que a televisão se 
adapta ao mundo digital, ela também proporciona estes espaços para resistência. levando em conta 
todas as transformações que a novela já sofreu – atualização das narrativas, divisão por núcleos, 
influência das séries entre outras, talvez a próxima transformação seja justamente esta nova forma 
de assistir o conteúdo. 
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Zapping como coNTeúdo 
e eSPecTAToriAlidAde:
tá no ar: a tv na tv 
e um dia na vida1

feliPe muANiS

Com gênios (e loucura) de menos, é assim que funciona a criação televisual depois 
do início: arranjos de peças sortidas, misturas de tempos fortes e tempos mortos, da 

aridez e abstração dos corpos filmados, da sofisticação e da trivialidade2.
Serge le perón (2007, p. 43).

dois produtos audiovisuais se destacaram nos últimos dez anos por aparentemente 
reproduzir, internamente, em sua própria estrutura, uma das características do fluxo televisivo: o 
zapping, o primeiro é o filme um dia na Vida, realizado por eduardo Coutinho em 2010 e exibido 
sempre em mostras de cinema ou exibições restritas com a presença do cineasta, sem anúncios, 
divulgação ou venda de ingressos para evitar eventuais problemas com direitos autorais, já que 
todas suas imagens foram retiradas de diversos programas da televisão aberta3. o segundo produto 
é um programa de televisão, o humorístico tá no Ar: a tV na tV, de Marcelo adnet e Marcius 
melhem, exibido na Tv globo4 desde 2014 – nas noites de quinta-feira em sua primeira temporada 
e atualmente exibido no horário nobre das terças-feiras -, que faz uma paródia dos diversos gêneros, 
formatos, estruturas e discursos televisivos. 

A escolha de ambos os produtos em priorizar a Tv aberta – generalista –, com gêneros 
amplamente consumidos e de fácil reconhecimento não é gratuita. Se trabalhassem com modelos 

1 Uma primeira versão deste texto foi apresentado no grupo de Trabalho Cultura das mídias do XXiv encontro Anual da Compós, na 
UnB/UCB, Brasília, de 09 a 12 de junho de 2015.

2 Tradução livre.
3 Bandeirantes, CnT, globo, mTv, record, rede Tv, sBT e Tv Brasil. o filme foi disponibilizado mais de três anos depois, no You Tube, 

em 03 de março de 2014, por um usuário que aparentemente não tem qualquer relação com a equipe de produção.
4 A primeira temporada do programa teve 9 episódios com uma duração média de 25 minutos, e estreou no dia 10 de abril de 2014 

com o último episódio sendo veiculado no dia 05 de junho do mesmo ano. A segunda temporada estreou no dia 12 de fevereiro 
de 2015. A terceira temporada estreou no dia 19 de janeiro de 2016; a quarta temporada no dia 24 de janeiro de 2017 e a de 2018 
estreou no dia 23 de janeiro.
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da programação da Tv fechada não teriam um reconhecimento imediato do público quanto aos 
diferentes conteúdos, formatos e gêneros dos programas. desse modo, evidencia-se fundamental 
a reflexão sobre a percepção e a espectatorialidade de ambos, que reproduzem, de alguma 
maneira, o fluxo televisivo, ao exibir trechos de programas, comerciais, vinhetas, cartelas e todo o 
tipo de inserções, cada qual ao seu modo. oferecem assim a possibilidade de uma reflexão sobre 
determinadas propriedades da televisão e de seu campo teórico, de buscar a espectatorialidade 
do fluxo como conteúdo, ou seja, pensar o fluxo e o zapping como uma forma específica de 
espectatorialidade, complementar à conteudística, que é o objetivo deste texto. 

não se priorizará aqui, com essa investigação, fazer uma análise conteudística rigorosa de 
ambos os produtos mas sim buscar o que suas estratégias podem trazer de contribuições no campo 
da teoria televisiva, justamente pelas suas semelhanças e singularidades, ao retratar o zapping como 
conteúdo e em duas mídias distintas, a televisão e o cinema, que demandam espectatorialidades 
específicas, também reveladoras para a discussão. A escolha de tais objetos oferecem, contudo, 
uma limitação metodológica. da mesma forma que o filme na televisão deixa de ser cinema em 
função das condições de apreensão que interferem na espectatorialidade, a televisão vista no filme 
e na sala escura também não é televisão. parte-se aqui do pressuposto, portanto, que um meio é 
definido não apenas por seu produto ou por suas estratégias poéticas e estilísticas mas também 
pelas suas condições de espectatorialidade. então há que ser cuidadoso para não se estabelecer 
critérios incongruentes a partir de uma experiência que é fílmica, apesar do seu conteúdo televisivo. 
de certa maneira, pode-se dizer que o que justifica a escolha e a análise destes dois objetos de meios 
diferentes é a pergunta de Jane Feuer: “A diferença entre a televisão e seu suposto irmão linguístico, 
o cinema, não são tão grandes para ver a televisão como uma mídia qualitativamente diferente, 
mas reconhecido isso, o que é específico da diversidade dentro da televisão?” (1983, p. 12). nesse 
sentido, é essa diversidade que esses dois produtos evidenciam e que podem suscitar indagações 
em que um ajuda a entender o outro.

Também não se buscará aqui fazer uma análise do fluxo televisivo, já exaustivamente 
discutido a partir de raymond Williams (1992), John ellis (1989), Arlindo machado e marta lúcia 
vézez (2007), da própria Jane Feuer (1983), além de tantos outros. Ainda assim, as considerações 
sobre o fluxo televisivo a partir de meados da década de 1970 são a base para a discussão teórica 
que se segue. Feuer afirma que o fluxo tal como proposto por Williams não passaria de pura ilusão 
mas reconhece que ele existe de fato, mas dialético e segmentado, estruturado sobre segmentos de 
programas, comerciais e trailers. A autora completa que a experiência do fluxo

relaciona-se bem com a situação de visão da televisão. o aparelho está em casa, como parte 
da mobília do dia a dia de alguém; está sempre disponível; alguém pode interceptar o fluxo 
em qualquer momento. realmente o “fato central” da televisão pode ser aquele que foi 
feito para ser assistido de maneira intermitente, casualmente, e sem total concentração. 
Apenas os comerciais comandam e ofuscam; e esses apenas se você fica para assisti-los. 
(nós devemos observar que alguns formatos de televisão são explicitamente elaborados 
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para não serem vistos em sua totalidade.) A televisão, então, por causa da característica do 
fluxo, parece “real” em outro sentido, não como o cinema, é uma experiência totalmente 
banal5 (Feuer, 1983, p. 15).

de fato, ao se analisar a televisão, fala-se muito dos programas mas pouco se aprofunda 
na forma de espectatorialidade distinta, fragmentada, casual e sem concentração – esta aliás um 
estigma da televisão para muitos autores –, como afirma Feuer. ou seja, significa reconhecer que 
deve se atentar também para esta forma de espectatorialidade, não como se fosse danosa ou 
secundária, mas como uma alternativa e uma característica complementar intrínseca da própria 
televisão. o problema reside em qualificar e validar o conteúdo televisivo a partir de parâmetros 
distintos, meramente conteudísticos, e que não respeitam as especificidades e possibilidades do 
próprio meio. Como lembra Serge daney: 

eu gostava de televisão. eu a amava ainda mais do que ela jamais se importou por mim. 
eu comecei a lhe assistir tarde, já muito cinefilizado, uma cadeia perversa, eu lhe apliquei 
imediatamente os critérios inadequados: aqueles do cinema. de repente, a televisão 
expandiu para mim, mesmo pelo absurdo, das emoções e dos hábitos nascidos nos anos 
sessenta, na Cinemateca6 (daneY, 1993, p. 185).

o diálogo com as teorias de cinema são naturalmente importantes, mas é necessário 
entender o meio televisivo por ele próprio, com tudo aquilo que ele pode oferecer, sob pena de se 
constituir uma teoria vazia, imprecisa e especialmente perversa. Contudo, talvez seja na diferença e 
similaridade entre os dois produtos audiovisuais aqui analisados que se possa chegar a uma reflexão 
que contemple o cruzamento desses dois campos. É nesse sentido que este texto buscará através de 
um filme feito para o cinema usando imagens televisivas e um programa de televisão em que ambos 
simulam o ato do zappear televisivo, ou seja, de mudar de canal aleatoriamente; perceber como a 
espectatorialidade do zapping se efetiva e se revela em dois meios diferentes, em suas respectivas 
variedades.

tá no ar: a tv na tv e um dia na vida

o programa tá no Ar, exibido pela Tv globo é autorreferente, em que parodia a própria 
televisão, e é descendente direto do programa tV Pirata exibido pela mesma emissora entre 1988 
e 1990, com uma reedição em 1992. Apesar de parodiar gêneros e formatos de programas da 
Tv generalista, ele também faz referência a programas e canais da Tv por assinatura através de 
canais imaginários. É um humorístico composto de sketches que parodiam formatos de programas 
conhecidos, distintos e de diferentes canais e, com isso, simula uma composição de grade e de 

5 Tradução livre.
6 Tradução livre.
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fluxo transversal, já que o programa reproduz, em sua estrutura, o ato de zapear. desse modo, 
“pseudoprogramas” são interrompidos abruptamente e dão lugar a um trecho de outro programa 
falso, um comercial fictício, uma vinheta ou uma cartela de escolha de música que de fato não 
existem, todos compostos pelo mesmo elenco do programa. Blocos inteiros dos pseudoprogramas7 
são raramente exibidos, com exceção dos comerciais, também paródias, muitas vezes na íntegra. 

o que chama a atenção em tá no Ar é a frequência com que se utiliza o artifício do zapping 
interrompendo os pseudoprogramas, muitas vezes seguidos e com um tempo entre as mudanças de 
apenas um segundo, tempo quase insuficiente para identificar o tipo de pseudoprograma e seguir 
adiante, reproduzindo a temporalidade rápida e fragmentada do espectador ao zapear. o programa 
é engenhoso em transformar trechos de outros sketches feitos e exibidos – ou que até mesmo ainda 
serão exibidos em outros episódios da temporada – como a programação pela qual o zapping passa 
com rapidez. outra característica muito aparente em tá no Ar é trazer as recorrentes metaimagens 
periféricas e relegadas ao intervalo como central no programa e como programas: vinhetas, 
comerciais, videoclipes, classificação indicativa, a programação informativa de grade futura, avisos, 
cartelas legais, até mesmo as incrustações de mudança de canal que surgem no rodapé da tela, o 
menu de escolha de música e a tela de desbloqueio de canal, parodiando uma das operadoras de tv 
por assinatura – da qual aliás a Tv globo é uma das acionistas. essas interferências e interrupções na 
suposta programação são o que mais se destacam no programa, além do próprio humor, justamente 
por serem muito exploradas durante seus episódios, mas raríssimas vezes serem exploradas como 
conteúdo. Ainda que a autorreferência seja uma constante na televisão, tende-se a não atentar para 
esses paratextos que pontuam a programação, que interrompem e permeiam as narrativas e exigem 
formas distintas de relação do espectador com a televisão. 

o programa ridiculariza a televisão pela paródia, evidenciada desde a abertura pela música 
“Televisão” da banda Titãs e critica a televisão e seus formatos, faz piada com o seu próprio meio 
e não se leva à sério, dentro da televisão e na emissora líder, caçoando até mesmo alguns temas 
sensíveis à Tv globo pelo qual ela é frequentemente criticada. Também zomba do fazer e das 
estratégias de produção da televisão que normalmente são ocultadas e não reveladas, através de 
estratégias metalinguísticas que evidenciam o caráter de representação dos discursos televisivos. 
ligar a tv no canal ou zapear e chegar no programa em meio ao falso zapping de tá no Ar pode até 
mesmo confundir o espectador desavisado, ainda que brevemente, de estar vendo não uma paródia 
mas um comercial ou um programa real, ou talvez se perguntar quem estaria de posse do controle 
remoto.

o filme um dia na Vida, de eduardo Coutinho, funciona em outro diapasão, apesar de 
ter algumas similaridades com o programa de Tv globo. Primeiro, é um filme, para ser exibido em 
cinema e não tem o intuito de fazer rir. em princípio, a intenção do cineasta é que este fosse apenas 
um rascunho para um filme a ser feito em que se produziria imagens semelhantes, simulando os 

7 Para ficar mais clara a diferenciação neste texto entre os programas de televisão e as paródias de programas que compõem o 
programa tá no Ar, utilizar-se-á aqui, para estes, a nomenclatura de “pseudoprogramas”.
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programas, para que pudesse ser visto comercialmente. Coutinho perdeu rapidamente o interesse 
nessa versão encenada, em parte pela dificuldade e custos de produção. o processo de captação das 
imagens do filme-rascunho foi peculiar: Coutinho ocupou um estúdio por 19 horas entre o dia 1º e 2 
de outubro, nove televisores sintonizados em diferentes canais, todos ligados a um monitor central 
que gravava, como em um switcher, as respectivas programações. 

de acordo com o diretor, algumas regras foram seguidas: escolheram um dia neutro para 
gravar as imagens, sem nenhum acontecimento especial que pudesse dominar a frequência das 
imagens dos canais de televisão. não se pautaram pela audiência, alta ou baixa de canais ou programas 
para selecionar o material que entrou no filme ou o percentual de imagens correspondentes a qual 
canal. Também tinham que ser programas feitos para televisão e, por outro lado, filmes não podiam 
porque, de acordo com Coutinho, “filme pede silêncio e a Tv não”. A ordem dos programas no filme 
é fiel aos horários e não há edição interna nos blocos de programas, com exceção de uma ou duas 
vezes ao final, de acordo com Coutinho:

Tentei que fosse o menos ideológico possível. É claro que existe uma intenção, que é até 
dramatúrgica [...]. As coisas não têm montagem interna, até porque o corte de televisão é 
sempre perfeito porque tem mais de uma câmera. então era essencial obedecer a isso [...] 
nas outras é realmente contínuo, uma coisa essencial8.

segmentos como comerciais ou programas políticos, por exemplo, entram no filme 
respeitando o seu espaço no intervalo, na emissão original, captada pela equipe do filme. desse 
modo, Coutinho diz que buscou uma neutralidade, que tentou não imprimir qualquer discurso nas 
imagens que escolheu para compor o filme. Com alguns programas, o diretor claramente evidencia 
a espetacularização e a falta de limites em determinadas narrativas que a televisão promove de 
seus programas, formatos e imagens. Aqui também há uma aparente crítica à televisão através dos 
programas escolhidos, ainda que Coutinho tenha, de fato, buscado uma menor interferência, já que 
o processo de edição e especialmente discursivo sempre apresente um ponto de vista e parcialidade. 
mas admite: “Claro que fica pior do que é quando é juntado desse jeito”.

Por outro lado, optar conceitualmente em não exibir trechos de filmes veiculados nos canais 
daquele dia é uma escolha que se afasta do seu conteúdo: apesar de não ser feito para televisão, 
o filme é também um conteúdo televisivo no momento em que nela é exibido, é permeado por 
comerciais que interrompem o seu discurso e se estabelece o contrato de espectatorialidade com 
sua audiência também em um espaço específico de recepção. 

o efeito final é um zapping aparente. Apesar de se assemelhar, o filme não se aproxima 
realmente de um zapping – pela velocidade dos trechos escolhidos para exibição, mais lentas e 
duradouras, e pelas escolhas do diretor. mostrar blocos da programação de canais, alternadamente, 

8 Todas as declarações de eduardo Coutinho, neste artigo, foram retiradas do debate realizado no dia 26 de abril de 2012, no CinUsP 
Paulo emílio, após sessão do filme na mostra “Fragmentos da história: o Filme de Compilação”. disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=Jtr4lspJo8i. Acesso em: 26 jan. 2015.
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buscando legibilidade desse conteúdo pelo tempo de exposição, não se assemelha a uma 
espectatorialidade em zapping como tá no Ar, onde esse tempo de exposição muitas vezes é muito 
rápido, como num zapping real. essa, contudo é uma escolha formal, conceitual do diretor, e traço 
de distinção entre os dois produtos. de acordo com Coutinho:

olha, tem sequências de cinco minutos contínuas, porque também é um efeito fácil você 
fazer sequências de um minuto. [...] A tentativa é que durasse um tempo entende, [...] 
interessante para ver, que não repetisse, copiasse, o que a televisão e o clipe faz, e ao 
mesmo tempo, que as pessoas pensariam.

esse expediente resulta na passagem de um bloco de programa para o outro no filme, 
que traz distinções com relação ao falso zapping e as estratégias do programa tá no Ar. o que 
revela essa diferença é o som de ambos os produtos audiovisuais. no filme, o som não absorve 
algumas interferências da passagem de canais como em tá no Ar. os períodos longos dos blocos de 
programas ajudam a minimizar a percepção do corte entre blocos pelo áudio, caso não se considere 
a imagem. em tá no Ar, o fato dos cortes do falso zapping serem muito rápidos cria interrupções 
abruptas e frequentes no áudio, que evidenciam no seu espectador, caso ele não esteja olhando a 
imagem, que se trata realmente de quebras na emissão. Ainda assim, tal observação não pode ser 
levada rigorosamente em conta na medida em que o primeiro é um filme que foi concebido por 
Coutinho para ser exibido no cinema, pois só ali faria sentido, justamente por deslocar a poética 
televisual para as condições de espectatorialidade próprias da sala escura, criando um choque. nesse 
sentido, a imagem não se dissociaria do som, ao contrário do programa tá no Ar, que por ser uma 
produção televisiva em seu próprio meio de exibição, permite uma espectatorialidade distinta, em 
que o espectador pode, conforme afirmou Feuer, apenas ouvir a televisão. essa é uma característica 
específica da televisão, bem lembrada por Coutinho ao citar o som do próprio filme mas referindo-
se à televisão: “não tinha segundo de silêncio que não fosse música ou palavra, isso não existe 
[...] Porque o silêncio não pode [referindo-se à televisão9], o silêncio o cara muda de canal”. em 
contraponto, observa-se que tá no Ar até enfatiza os efeitos sonoros e visuais, a passagem de um 
canal para o outro e, salvo raras exceções10, enfatiza a permanência constante de som da televisão. 

outra ironia reservada pelos dois produtos audiovisuais é quanto ao conteúdo ao vivo, que 
é uma característica da televisão e não do cinema. neste caso o ao vivo se encontra mais no filme 
que no programa televisivo. em tá no Ar, há apenas encenação e mesmo a transmissão ao vivo é 
uma paródia, falsa. por outro lado, um dia na Vida reproduz blocos de alguns programas que foram 
transmitidos ao vivo, mantendo assim parte de suas características, inclusive do imponderável. de 
acordo com herbert Zettl,

9 nota do autor. A afirmação de Coutinho sobre o som da televisão é pertinente e digna de atenção. mereceria uma discussão mais 
aprofundada posteriormente, mas que não será possível neste texto.

10 no sketch do falso programa “pesca Fatal” o programa faz humor com os tempos mortos da televisão, tanto na imagem quanto pelo 
som.
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aparentemente, a energia do evento ao vivo original e do evento televisionado não são 
tão diferentes um do outro, ao menos em termos de energia. Talvez o fluxo eletrônico 
da televisão, mesmo quando gravado, é muito mais congruente com o evento original e 
muito menos entrópico que o filme, que brutalmente golpeia momentos congelados de 
um processo vivo. não há nenhum juízo de valor aqui. tudo o que quero destacar é que o 
evento filmado necessita reenergizar para duplicar ou superar a energia do evento original11 
(Zettl, 1978, p. 5).

desse modo, a gravação dos programas da grade feito por Coutinho mantêm parte da 
energia do ao vivo, que é para muitos a principal singularidade da televisão12, mesmo sendo este 
um filme para ser exibido no cinema. o evento captado ao vivo na televisão mantém sua energia. 
destaca-se também que além do conteúdo dos programas ser ao vivo, o ato de gravar programas na 
hora de sua exibição também é uma espécie de ao vivo, já que a mudança de canal foi feita naquele 
momento, transitando de um programa televisivo13 para o outro – ainda que uma parte desse 
material tenha sido retirada posteriormente. Coutinho transforma o evento televisivo em filme, e 
leva o resultado do ao vivo para o cinema, que não é tradicionalmente esse espaço nem de imagem 
e nem de espectatorialidade. Pode-se discutir, contudo, que toda a gravação é real e documental, 
mesmo a ficcional, que se capta a realidade daquele momento. mas o que difere as duas estratégias 
aqui é que em uma é o ato do acontecimento que se subordina à câmera e na outra é a câmera 
que se subordina ao acontecimento. e é esse o segundo fator que caracteriza a imagem do ao vivo, 
porque a sua geração foi feita sob a lógica de produção em direto que a imprime de modo singular. 
essa é uma das grandes distinções de um dia na vida e que não estão presentes em tá no Ar, ainda 
que esta seja, efetivamente, televisão.

Pode-se dizer, assim, que o filme de Coutinho faz uma representação do zapping televisivo. 
ele reproduz e se aproxima de um zapping sem o ser efetivamente, até mesmo porque é um filme, é 
um discurso em uma mídia fazendo referência à prática de outra – no caso a televisão. tá no Ar, por 
sua vez, representa o zapping mas também o simula, na medida em que além dos pseudoprogramas, 
ele ainda reforça marcas tanto no som quanto de imagem que evidenciem ainda mais a interrupção, 
para reforçar a linguagem de zapping que caracteriza o conceito do programa. 

Ao mudar de canal e mostrar diversos trechos de programas distintos – como um programa 
de culinária, uma vinheta, um desenho animado ou um telejornal – o próprio Coutinho explicita sua 
condição de espectador de Tv para o espectador do seu filme. Quando acompanha esses distintos 
programas perpendicularmente, através do seu controle remoto hipotético, Coutinho exercita a 
audiência a pensar seu próprio papel de espectador, tanto deste filme quanto da televisão, tanto 
de seu conteúdo quanto da sua espectatorialidade em relação ao seu espaço distinto de exibição, 

11 Tradução livre.
12 Para maiores detalhes sobre as incoerências da priorização da transmissão ao vivo como característica principal do meio televisivo, 

ver MuaniS, Felipe. A imagem televisiva: autorreferência, temporalidade, imersão. Curitiba: Appis, 2018.
13 Para efeitos metodológicos, utiliza-se aqui a denominação mais larga de programas para qualquer produto televisivo, seja o que se 

convencionou chamar de programas, comerciais, vinhetas, cartelas ou videoclipes.
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colocando-a em um espaço próximo porém distinto do realizador do filme. essa distinção ocorre 
por haver uma outra reflexão sobre as imagens na medida em que estas favorecem o espectador 
a visualizar um zapping arbitrário, sem sua própria ação e intenção de zapear. A presença ou não 
desse gesto representa uma forma de leitura distinta do seu conteúdo televisivo. Além disso, ver um 
conteúdo deslocado de sua própria espectatorialidade, já que o zapping atende a uma demanda 
do espectador na hora do seu consumo, é bastante diferente daquela em que o mesmo espectador 
se detém para ver um programa. esse fora de lugar é outra marca da quebra da espectatorialidade 
trazida pelo filme de Coutinho, mais contundente que tá no Ar pois esta é de fato exibida na televisão 
e se baseia no gênero humorístico que confere unidade aos falsos segmentos exibidos.

A outra pergunta que os produtos evidenciam é com relação ao conteúdo. Quando 
Coutinho realiza o filme, mesmo que seja uma transposição da sua atitude pessoal de zapping, 
ele promove um ato de dar sentido a ele, à grade e ao fluxo. isso não acontece normalmente, um 
espectador televisivo não dá sentido aos blocos de zapping, entre eles, criando uma narrativa 
através das imagens dos diversos canais. e talvez isso só seria de fato possível caso se repetisse esse 
experimento e se gravasse o zapping como Coutinho fez, mas a partir de uma busca do espectador, 
de procurar uma hipotética intenção do realizador presente no filme. na verdade, o espectador 
do filme, boa parte das vezes alguém que conhece o diretor e sua filmografia, assiste ao filme com 
uma pergunta constante subjacente em seu desenrolar: para onde Coutinho quer nos levar com 
isso? o espectador, portanto, tenta encontrar um sentido na montagem, um significado nas imagens 
que o diretor selecionou. em tá no Ar também busca-se um sentido porque no fundo se sabe que 
há de fato um fio condutor em uma narrativa específica que une esses diferentes fragmentos de 
pseudoprogramas: um programa de humor autorreferente da televisão.

o Zapping e A grANde SiNTAgmáTicA

apesar de ser uma teoria pensada para o cinema e já ter sido constestada por muitos 
autores, seria possível aproveitar a maneira como os estudos teóricos da grande sintagmática 
de Christian metz colaboraram para organizar os fragmentos da montagem, buscando unidades 
e combinações que elucidem a capacidade de imagens aleatórias do zapping nestes produtos 
audiovisuais. A grande sintagmática de metz é dividida entre dois segmentos autônomos – aqueles 
formados por um plano único e os compostos por mais de um plano. sandy Flitterman, ao analisar os 
comerciais de televisão e considerar os intervalos, tratou dos sintagmas não narrativos, apresentados 
por metz. Para a autora, interessava “particularmente o tipo que organiza planos nos quais não é 
nem continuidade espacial ou cronológica, mas nos quais há uma relação temática dos planos – 
aparecem frequentemente na televisão no horário nobre”(1983, p. 90). Partindo do princípio que 
o zapping, de alguma forma, se aproxima da fragmentação do espaço dos intervalos em que de 
maneira semelhante não apresentam continuidade espacial e cronológica mas que podem também 
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apresentar relação temática dos planos interna ao programa, talvez caiba fazer uso da teoria de 
metz para refletir sobre os objetos de análise aqui abordados.

pode-se dizer que no falso zapping de tá no Ar, alguns fragmentos rápidos são planos 
autônomos (um único plano que define “um episódio” do enredo). nesse caso, cada fragmento 
é um enredo (de um comercial, um programa, mesmo uma cartela de música), especialmente os 
fragmentos mais curtos, onde sua linguagem é mais evidente. então poderiam algumas imagens de 
pseudoprogramas no zapping de tá no Ar, que são únicas e rápidas mas não podem deixar de ser 
percebidas como planos sequência, ser pensadas como um plano autônomo em seu estatuto de 
interpolação sintagmática, agrupada sob a denominação de inserções. dessas, de acordo com metz, 
subdividem quatro tipos (não diegética, subjetiva, diegética deslocada, explicativa) e para este caso 
em análise, o foco recairia na não diegética que, seria, de acordo com Metz, uma “imagem cujo valor 
é meramente comparativo, apresentando um objeto exterior à ação” (1972, p. 147).

Por outro lado, ao analisar esses materiais como diversos planos de uma mesma narrativa, 
por exemplo, como blocos maiores de pseudoprogramas (assim como os blocos de programas de 
um dia na Vida), especialmente ao se considerar a simulação de zapping de tá no Ar como enredo, 
sairíamos da ideia de plano autônomo para ideia de sintagmas, que são, de acordo com a teoria de 
metz, “segmentos autônomos formados por vários planos”. nesse sentido, haveria uma dificuldade 
em precisar se o sintagma seria cronológico ou acronológico. Por aproximação, aparentemente, tá 
no Ar seria um sintagma acronológico, ou seja, que não há especificação do programa sobre a relação 
entre suas diversas imagens ou a “ausência de significado de denotação temporal” (1972, p. 147-
148) já que seus fragmentos e blocos não definem uma temporalidade, que não a imediata, interna 
ao programa. o fato dos pseudoprogramas serem os mais diversos da tv generalista, ocupando 
diversoss horários do fluxo doméstico, evidencia que tá no Ar sequer tenta reproduzir uma mesma 
temporalidade da grade, como a programação matutina ou do horário nobre, por exemplo. no fluxo 
fictício de tá no Ar, o que o espectador vê é de fato um fluxo, um contínuo em tempo real de pouco 
mais de vinte minutos, orientado pelo zapping e no qual, aparentemente, não há qualquer corte 
ou elipse de tempo, ao contrário do filme de Coutinho que comprime a temporalidade de 19 horas 
de programação da televisão aberta em um filme de 1 hora e 33 minutos. Assim as imagens do 
programa tá no Ar, compostas por trechos, estratos, fragmentos dos pseudoprogramas no falso 
zapping diz ao espectador que existe relação entre eles, que fazem sentido com o conjunto, com o 
programa real, ainda que pareçam cenas breves e parciais tomadas isoladamente. Aproximariam-se, 
assim, do que metz nomeou de sintagma em feixe (syntagme en accolade) e assim o define como

[...] uma série de ceninhas curtas apresentando ocorrências de que o filme dá como 
sendo amostras típicas de uma mesma ordem de realidades, deixando deliberadamente 
de situá-las no tempo umas em relação às outras, a fim de insistir, pelo contrário, no seu 
suposto parentesco no seio de uma mesma categoria de fatos que o cineasta quer definir 
e tornar sensível com meios visuais. nenhuma dessas evocações é tratada com todo o 
desenvolvimento a que poderia fazer jus (= sistema de alusões); é do conjunto e não de cada 



Zapping como conteúdo e espectatorialidade: Tá no ar: a TV na TV e Um dia na Vida
Felipe Muanis

174PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

uma delas, de que o filme se vale, conjunto permutável com uma sequência habitual e que 
constitui portanto um segmento autônomo (trata-se de um incipiente equivalente fílmico 
da conceptualização ou da categorização) (meTZ, 1972, p. 148).

Poderia se pensar portanto, que ambas as produções aqui analisadas agrupam diretamente 
todas as imagens para passar esse parentesco com a categoria de fatos, no caso, a grade da tv 
aberta para o filme um dia na Vida e o zapping para tá no Ar. A distinção que se faz aqui entre 
grade e zapping se dá justamente porque a grade pressupõe a correspondência do programa a um 
horário específico, explicitando seu caráter conteudístico, enquanto que no zapping nem a hora ou 
uma percepção mais conteudística são preponderantes. Ainda assim haveria uma imprecisão na 
relação entre essa teoria em tá no Ar, pois de alguma maneira se pode situar essas imagens em duas 
dimensões: no tempo do próprio programa da Tv globo e sua grade, e no tempo da grade de canais 
fictícios onde se passa o suposto zapping que o programa mostra. 

no caso do filme, é possível precisar no tempo os acontecimentos nas grades da Tv aberta 
até porque essa informação é dada por ele no campo superior esquerdo da tela através do horário 
de exibição da cena na Tv e não há montagem interna nos blocos narrativos, constituído por trechos 
de programas e às vezes pelos seus intervalos, que ele exibe. Além disso, a maioria dos trechos de 
programas exibidos são amplamente conhecidas no país, o que permite que o espectador do filme 
tenha a possibilidade de perceber a sua faixa de horário por identificá-la dentro do que rick Altman 
chamou de fluxo doméstico.

Ainda que ambas as produções sejam discursos pois são imagens montadas para uma 
percepção a priori conteudística, não parece, contudo, que um dia na Vida possa ser um sintagma 
narrativo, na acepção de metz, na medida em que representar ou simular uma grade televisiva, 
não implica, em si, necessariamente, na constituição de uma relação narrativa entre os programas 
contidos internamente no filme, mas apenas dentro dos próprios blocos narrativos de programas. 
A exceção, neste caso, é o programa tá no Ar, já que, de fato, todas suas imagens são imagens 
de si próprio: um programa de humor e autorreferência que parodia e critica a própria televisão 
aberta, unidos pelo mesmo grupo de atores que interpretam diferentes papéis nos diversos blocos 
e fragmentos.

É importante ressaltar que o caminho teórico proposto por metz encontra limitações 
apontadas no decorrer do tempo por teóricos como deleuze e por priorizar com a sua grande 
sintagmática um cinema narrativo hegemônico. Talvez por isso metz considerasse que havia uma 
proximidade entre a linguagem cinematográfica e a televisiva, por justamente se utilizarem de 
estruturas sintagmáticas sem maiores distinções. Ainda que essa comparação não seja tão simples 
como apontou o teórico, é possível aplicar algumas dessas observações, como visto aqui, na análise 
de produtos televisivos, seja pelo seu conteúdo, seus intervalos, pelo zapping, pela sua vocação 
autorreferente e pelas suas distintas espectatorialidades. Tais limitações, no entanto, apontam para 
a mesma dificuldade imposta por daney no início deste texto, correndo o risco de se cair no mesmo 
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erro, de pensar a televisão com os códigos do cinema e não tentar, de alguma maneira, articular as 
possibilidades teóricas do cinema e da televisão, buscando as especificidades da última. evidencia-
se, então, a necessidade de constituir esta reflexão sobre o zapping, ainda preliminar neste estudo, 
em diálogo com a fortuna crítica de teorias de cinema e de televisão que podem enriquecer a 
investigação. 

Uma vez entendidas as particularidades do zapping retratados em ambos os produtos 
audiovisuais, convém tratar da espectatorialidade e de como seus diferentes espaços de recepção 
interferem na compreensão das respectivas estruturas dos produtos aqui analisados.

coNSTruÇÃo doS eSPAÇoS de eSPecTAToriAlidAde

Cabe finalmente uma atenção às particularidades de espectatorialidade dos dois produtos 
audiovisuais. em ambos, independente do espaço de recepção, busca-se o conteúdo mas através de 
uma estrutura fragmentada que se assemelha e simula o zapping – este que demanda um segundo 
tipo de espectatorialidade, não menos importante, fluida, desatenta, intermitente, casual e sem 
concentração, conforme afirmou Feuer anteriormente, ou seja, uma espectatorialidade que não é 
para ser vista também em sua totalidade. um ponto importante aqui é que se essa espectatorialidade 
sem concentração própria da televisão é apontada normalmente como algo intrínseco e negativo 
que a caracteriza ou a define, assume-se aqui neste texto que ela é, pelo contrário, uma alternativa 
de espectatorialidade, não necessariamente dominante e muito menos negativa. desse modo, há 
aqui, nos programas analisados, uma primeira ruptura no modelo tradicional de espectatorialidade 
já que o fluxo é tematizado enquanto conteúdo nos dois produtos. em tá no Ar, exibido na televisão, 
o estranhamento se dá pela autorreferência e metalinguagem, pelas incrustações e zapping que 
impactam o espectador, evidenciando seu caráter de representação.

é digno de nota, contudo, que hoje o programa pode ser visto na plataforma de vídeo on 
demand globo Play, do grupo globo, o que ainda não existia na primeira temporada. Tal possibilidade 
elucida hoje um segundo estranhamento possibilitado entre o programa e seu espaço de exibição, 
o que só reforça e confirma a importância do espaço de espectatorialidade na construção do modo 
de se relacionar e perceber o conteúdo audiovisual. hoje, na plataforma on demand, tá no Ar causa 
o estranhamento de ser uma zapping em um lugar sem zapping, de apresentar (falsos) comerciais 
e uma falsa grade em um espaço que não tem intervalos, interrupções ou uma grade determinada 
seguindo horários arbitrários impostos pelo programador. desse modo, guardadas as devidas 
proporções, assistir tá no Ar em uma plataforma de vídeo on demand – assim como aconteceria com 
um dia na Vida, se também fosse exibido nas mesmas condições – é tão estranho e fora de lugar 
quanto ver um dia na Vida no cinema. são dois produtos audiovisuais que evidenciam o espaço de 
espectatorialidade em sua própria forma, e que condiciona, de acordo com esse espaço, diferentes 
maneiras de relação entre obra e espectador.
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todavia um dia na Vida é mais complexo não apenas pela condição do filme ser exibido no 
cinema, mas por essa ser uma definição política e ética do seu diretor que afirmava que não havia 
o menor sentido em exibi-lo com outra espectatorialidade. Portanto, o espaço de exibição aqui era, 
para ele, o principal. desse modo, o filme traz outras rupturas: é a televisão, o zapping, o ao vivo na 
sala de exibição, que resulta em assisti-lo atentamente, em um espaço em que a espectatorialidade 
é total, em que ela não é casual, fluida ou desatenta. não há um controle remoto para mudar 
de canal e se é forçado a assistir aquilo, a não ser que simplesmente se abandone a sessão. Ao 
mesmo tempo, o espectador entra na narrativa e quer saber o desfecho, por mais que aquele tipo 
de conteúdo o incomode, ainda que possa não gostar daqueles programas, em função do tempo 
que se mantém cada bloco de programa no filme. de um modo amplo, na maior parte das vezes, 
Coutinho não interrompe esses extratos de narrativas no meio. Pelo contrário, termina o bloco 
ou o acontecimento mostrado. essa estratégia demonstra como o espectador é envolvido pelas 
narrativas televisuais, independente de seu conteúdo, caso forçado a assisti-lo. de certo modo, é 
a sala de cinema e o nome de eduardo Coutinho que legitimam e prendem o espectador ao seu 
conteúdo, que querem entender onde o documentarista quer chegar com aquela colagem. e ele 
próprio explica sua motivação:

eu fiz isso para ser útil para alguma coisa que provocasse alguma discussão. mas são grupos 
que vem assim, que eu não sei. Alguns vão tirar alguma ideia, o de uma coisa que possa 
fazer entende? A ideia era de fazer numa sala de cinema aquilo que não é destinado a uma 
sala e cujo canal é único, você não pode mudar, entende? essa era a restrição que eu me 
submeti e ver o que acontecia.

de certa maneira, Coutinho reproduz movimento semelhante ao de duchamp ao dispor o 
urinol no museu: colocar algo mundano, cotidiano e industrializado, feito em série, fora de lugar, em 
espaço sacralizado. esse espaço não é apenas por ser a sala de cinema, mas por esta ser preenchida 
por um público muito específico dos filmes do diretor, em sessões até então restritas e praticamente 
ilícitas, dado a natureza das imagens. esse público busca um sentido em meio à colagem, busca 
o discurso de Coutinho e isso interfere na espectatorialidade. de acordo com o diretor, fazendo 
uma crítica ao próprio filme e expondo sua fraqueza, “o filme tem um grave defeito de ser exibido 
para pessoas como nós”. Talvez por isso que eduardo Coutinho tivesse a pretensão de fazer sessões 
populares, ele cita especialmente uma no Morro do alemão que acalentava, para perceber o 
funcionamento do filme e seu conteúdo em outro registro de espectatorialidade, com um público 
que se relaciona com a televisão de forma distinta da do público de um cinema dito autoral. 

Para Aristóteles, a obra deve ser elaborada sem deixar de ter em mente o seu destinatário 
e nela se realiza ou, como lembra Wilson gomes (2004, p. 94), “quando se efetua, quando produz 
em efeito, é porque uma operação se transforma em obra, resultado. e efeito é sempre efeito sobre 
o apreciador, para quem, justamente, ela opera, ela é obra”. e completa:
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[...] o papel do criador, do compositor de representações (o poeta, para Aristóteles), 
é projetar, prever e organizar estrategicamente aqueles efeitos que se realizarão na 
apreciação, que são adequados para seu gênero de obra. o apreciador, portanto, deve ser 
previsto na produção e seu ânimo deve ser conduzido no ato criador da composição que 
posteriormente apreciará. o efeito é semente plantada na criação, que brotará apenas na 
apreciação (gomes, 2004, p. 95).

A relação do criador e do público é, de certa forma, o que Coutinho explicitamente trata 
e prioriza. o público segue lógicas distintas e que não necessariamente vai atender às expectativas 
do diretor. então a experiência de um dia na Vida, com seu conteúdo deslocado do seu espaço 
de espectatorialidade ajuda a questionar também seu próprio público e suas expectativas. desse 
modo, o filme contribui não apenas para pensar a si e ao cinema, mas também a televisão. Jean 
luc-godard afirmou certa vez, que a “televisão não faz programas – ela faz telespectadores: télé-
spectateurs” (apud Feuer, 1983, p. 95). talvez seja então sobre os telespectadores que possamos 
tirar as conclusões mais importantes a partir da análise de ambos os produtos.

coNSiderAÇõeS fiNAiS

o que tanto tá no Ar quanto um dia na Vida têm em comum é transformar grade e zapping 
em conteúdo e em linguagem. também criam um impacto, seja em trabalhar de modo autorreferente 
e metalinguístico no primeiro ou trabalhar fora do seu lugar tradicional de espectatorialidade – em 
sentido amplo, no espaço de exibição e de público – no segundo. Ambos os programas conseguem, 
desse modo, criar rupturas nos sistemas tradicionais de espectatorialidade tanto do cinema 
quanto da televisão. Poder-se-ia dizer que há um retorno à modernidade através da quebra desses 
paradigmas de programa-espectatorialidade? se o cinema documental de eduardo Coutinho dialoga 
tradicionalmente com o moderno, na televisão o potencial de modernidade está em concatenar 
abertura dos seus programas – seja através da imprecisão, de suas metaimagens e da metalinguagem 
– com uma comunicação ampla, realizando o sonho frustrado das vanguardas. são estes os textos 
produzíveis da televisão, apontados por John Fiske em television Culture.

destaca-se em ambos também a figura do espectador. nem ele é um só e nem a 
espectatorialidade é só uma, independente de qual espaço de recepção ocupe. ver televisão 
não significa necessariamente ver um programa, como no cinema, mas simplesmente pode 
ser ver televisão, o que não implica em uma espectatorialidade menor. ver televisão, e não um 
programa, é também uma das formas de espectatorialidade da televisão. Mas não se pode limitar a 
espectatorialidade televisiva a esses dois estados. para gérard leblanc,

na relação com os programas existem dois estados limites: aquele onde a televisão é 
ligada sem que ela seja vista ou ouvida, simples fundo visual ou sonoro, e aquele onde o 
telespectador se imerge completamente em um programa. entre esses dois estados limites, 
existe uma pluralidade de estados intermediários. A relação nos programas onde a atividade 
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espectatorial é dominante é ela mesma muito diversificada. os programas são veiculados 
de diferentes maneiras, tanto o modo imaginário como aquele da participação ativa ou da 
escuta flutuante14 (leblanC, 1995, p. 180).

Cabe assim buscar essas camadas de espectatorialidades distintas, que passam 
desapercebidas tanto no dia a dia da televisão mas também pelos textos que refletem sobre ela. 
A importância dos produtos audiovisuais aqui analisados que refletem sobre seu próprio meio ou 
sua própria espectatorialidade, problematizando-os, são contribuições valiosas para tornar mais 
clara essa multiplicidade de leituras, a qual é formalmente pensada por léblanc que vai em um 
movimento contrário às teorias de comunicação que, na segunda metade do século passado, 
diminuíam o espectador e seu contrato de comunicação com a televisão, em que este se limitava a 
alguém passivo, alienado e manipulado. 

Contra as diferentes formas de redução unidimensional, onde o telespectador não 
é considerado além deste ou daquele aspecto parcial que tem supostamente seu 
comportamento de combinação diante da televisão, contra os modelos globais de recepção 
deduzidos de um só componente de comportamento espectatorial, é necessário de 
reintroduzir a categoria do múltiplo. o telespectador não existe, no sentido onde cada 
telespectador agrega muitos que coexistem nele, pacificamente ou conflituosamente15 
(leblanC, 1995, p. 183).

leblanc assume que não há apenas um público, mas os públicos. e todos os públicos 
têm demandas múltiplas o que significa que o mesmo espectador, em condições distintas, seja de 
espectatorialidade ou mesmo de momento, no decorrer do dia, pode vir a ser um outro espectador 
e buscar uma espectatorialidade diferente. isso sem considerar, é claro, as diferenças naturais entre 
cada um, culturais, de sexo, idade ou sócio econômicas que interferem em distintas apreensões; seus 
gostos particulares. léblanc lembra que há uma tendência aos estudos de televisão – mas também 
das próprias emissoras – de homogeneizarem o telespectador, de não considerar não apenas 
sua pluralidade mas sua capacidade mutável, de não ser fixo e poder buscar espectatorialidades 
diferentes – até mesmo opostas – dependendo das circunstâncias.

há uma clara dificuldade em lidar ou entender o que pensar do filme um dia na Vida. e 
há uma imprecisão clara, típica das metaimagens na grade televisiva, que está presente em tá no 
Ar: a tV na tV. essas duas produções audiovisuais, igualmente, oferecem desafios não apenas para 
os seus espectadores, mas para o próprio campo teórico da televisão, trazendo pistas sobre outras 
possibilidades de espectatorialidade, menos fechadas e mais múltiplas. Além disso, é importante pensar 
a Tv em fluxo e o zapping não como um recurso, mas sim como uma forma contundente, importante e 
complementar da espectatorialidade televisiva. Continuar a analisar a televisão por parâmetros apenas 
conteudísticos, além de empobrecer a pesquisa de televisão, fazem recair no problema de analisar e ler 

14 Tradução livre.
15 Tradução livre.
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um meio, ainda amarrado nos parâmetros de outro, ignorando assim não apenas um potente espaço 
de pesquisa como também as características que conferem identidade à televisão.
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ProduÇÃo de coNTeúdo gamer 
No YouTube PArA pokémon go 
e yugioh! duel links

miSSilA loureS cArdozo

iNTroduÇÃo

o entretenimento possui raízes fortes nas civilizações antigas, como os circos romanos, os 
teatros de rua e as festas religiosas. Cada povo desenvolveu uma forma de diversão em seu tempo 
livre, baseada em seus princípios culturais e desenvolvimento tecnológico.

Segundo neal gabler, a palavra entretenimento:

Com toda certeza vem de inter (entre) e tenere (ter). em inglês, a evolução da palavra 
entertainment levou-a a significar tanto uma forma de servidão quanto o fornecimento de 
apoio ou sustento, a maneira de tratar alguém, uma forma de ocupar o tempo, receber ou 
aceitar algo, dar hospitalidade a uma pessoa, bem como à definição mais familiar: “aquilo 
que diverte com distração ou recreação” e “um espetáculo público ou mostra destinada a 
interessar ou divertir” (gABler, 1999, p. 25).

o entretenimento hoje é associado a filmes, música, literatura, histórias em quadrinhos, 
televisão, jogos digitais, cultura de massa, sendo basicamente uma forma de experiência sensória 
prazerosa. o entretenimento está diretamente ligado ao prazer, ao ócio e ao tempo livre. Com 
o dia a dia cada vez mais atribulado, o ser humano acabou se permitindo e exigindo um tempo 
de relaxamento e diversão. segundo Trigo (2002, p. 32), o entretenimento é “[...] divertido, fácil, 
sensacional, irracional, previsível e subversivo”. o entretenimento contemporâneo também ganhou 
um papel fundamental na sociedade com as teorias pós-modernistas. o ser humano é atraído pela 
busca de satisfação nos bens de consumo e através da simulação, que se torna um tipo de realidade 
aperfeiçoada. o entretenimento age com a ideia de simulação. A realidade é simulada nos filmes e 
nos videogames. A emoção ocorre de forma segura na frente da tela da televisão ou do computador. 
o jogo e a brincadeira possuem funções importantes na sociedade atual e a principal é a forma 
lúdica pela qual se manifestam, proporcionando lazer e diversão. Também há uma conotação de 
relaxamento e descanso, sem um propósito posterior. 
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Para huizinga (1993), o jogo é uma luta por alguma coisa, às vezes, envolvendo a competição 
ou a representação de algo determinado, sendo que as duas podem se sobrepor. o desafio é uma 
característica marcante do jogo. É necessário ultrapassar os limites e alcançar os objetivos com 
esforço e determinação. o jogo também promove a formação de grupos sociais, que jogam entre si, 
competindo ou trocando informações.

o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 
de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (huiZinga,1993, p. 33).

Segundo Mcluhan, em seu livro Os meios de comunicação como extensões do homem, o 
jogo é um elemento cultural de caráter lúdico, como extensões de nossas vidas interiores imediatas:

os jogos são modelos dramáticos de nossas vidas particulares e servem para liberar tensões 
particulares. [...] não será esta a razão porque gostamos mais daqueles jogos que imitam 
situações do nosso trabalho e de nossa vida social? os nossos jogos favoritos não propiciam 
uma liberação da tirania monopolística da máquina social? (mClUhAn, 2003, p. 265-267).

YouTube

o Youtube é uma plataforma de distribuição digital de vídeos streaming fundada em 2006 
e que hoje pertence à google Company. segundo dados divulgados na página Youtube (2017) para 
a imprensa, o portal tem hoje mais de um bilhão de usuários, estando presente em 88 países e 76 
idiomas. o Youtube tem a marca diária de um bilhão de horas assistidas, o que significa milhões 
de visualizações. mais da metade das visualizações partem de dispositivos móveis. no Brasil, a 
plataforma foi acessada em 2016 por cerca de 82 milhões de pessoas, cerca de 80% dos internautas 
do país, segundo o site ig tecnologia (2017). 

Sendo o Youtube uma plataforma, ela precisa de usuários que a alimentem com os 
conteúdos que permitam-na milhões de visualizações todos os dias. desses usuários, uma parte são 
desenvolvedores, que podem ser desde produtoras, que ao disponibilizar seus conteúdos atingem um 
maior número de pessoas, até pessoas que começam a produzir vídeos caseiros e acabam ganhando 
fama pela quantidade de visualizações que recebem. Tais produtores de conteúdo são chamados de 
Youtubers, por terem sua produção associada à plataforma de vídeos. Ao ter canais com milhares, 
ou até milhões, de seguidores, esses produtores de conteúdo, dos mais variados tipos, passam a 
ser, segundo Araújo (2017), formadores de opinião, ou ainda considerados influenciadores digitais, 
já que sua palavra atinge uma enorme quantidade de pessoas, com um poder de influência muito 
grande sobres elas. e, esse poder pode se reverter em ganhos monetários. de acordo com o site 
Social blade1 (entidade que controla as atividades de todos os usuários credenciados da Plataforma 

1 disponível em: https://socialblade.com/youtube/. Acesso em: 7 jun. 2017.
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Youtube) um Youtuber bem-sucedido pode auferir, em média, de 5 a 400 mil dólares mensais. esse 
ganho se dá com as publicidades veiculadas pela própria plataforma, que monetiza as visualizações 
de acordo com a qualificação da audiência do canal (quanto mais qualificada a audiência, maior 
a chance de ganho por parte do Youtuber por atrair publicidade direcionada), segundo dados do 
jornal meio & mensagem (2017). além disso, podem atrair publicidade direta em seus canais, com 
patrocínio ou divulgação de produtos e serviços. 

Um dos segmentos mais promissores na produção de conteúdo no Youtube é o de games. 
Segundo dados de pesquisa disponíveis no think with google sobre games (2017), que reúne dados 
dos principais institudos de pesquisa, aponta que 56 milhões de brasileiros consomem conteúdo 
de games online e que destes, 76% tem entre 18 e 34 anos. o ComScore de 2016 apresentado pelo 
google (2017) indica que o mercado de games é muito relevante no Youtube, já que gamers passam 
29% a mais de tempo na plataforma do que qualquer outro público. a pesquisa também aponta que 
40% dos consumidores de games no Youtube usam a plataforma para se informar sobre lançamentos 
do setor e 60% acreditam que o Youtube é o melhor lugar para estar conectato a tudo o que acontece 
no universo gamer, número quatro vezes maior do que o apontado para redes Sociais. Segundo dados 
da newzoo e PWC nas pesquisas do google (2017), o Brasil é o 4º maior mercado em número de 
jogadores e o 11º em faturamento para a indústria dos games. para se ter uma dimensão, o tamanho 
do segmento gaming no Youtube é similar ao de música e supera o de Cuidados e beleza. 

Figura 3 - gráfico do Tamanho dos segmentos no Youtube

Fonte: think with google, 2017.

mercAdo de JogoS

Segundo dados de pesquisa da newzoo2, Super data research3 e pesquisa game brasil4, 
o mercado de jogos é o que mais cresce em entretenimento on-line. esse mercado mundial 
movimentou em 2016 cerca de Us$ 99,6 bilhões, com um aumento de 8,5% em comparação 

2 disponível em: https://newzoo.com/. Acesso em: 15 jun. 2017.
3 disponível em: https://www.superdataresearch.com/. Acesso em: 15 jun. 2017.
4 disponível em: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/. Acesso em: 15 jun. 2017.



Produção de conteúdo gamer no Youtube Para Pokémon go e Yugioh! Duel links
Missila loures Cardozo

184PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

a 2015. do total movimentado, 48% desse crescimento do mercado de games foi graças ao 
continente asiático. Projeções feitas pela newzoo consideram que o faturamento do segmento 
pode chegar a uS$ 118,6 bilhão até 2019. do montante faturado pelo mercado 39%, ou cerca de 
Us$ 38,7 bilhões, se refere aos games para smartphones e tablets. no mercado brasileiro não é 
diferente, o país figura como o 12º na lista de maiores consumidores de jogos do mundo e estima-
se que a receita seja da ordem de Us$ 1,25 bilhões. os jogadores on-line são 59,2 milhões, o que 
representa 28,11% da população brasileira. A maioria dos jogadores brasileiros, ao contrário do 
que se acredita, está entre 16 e 54 anos, 48% homens e 52% mulheres, e joga, em média, 13 horas 
por semana – mais do que as pessoas gastam lendo jornais, revistas ou assistindo a televisão. Para 
64% dos jogadores no Youtube, jogar é um passatempo e 58% consideram um momento de prazer 
e diversão (google, 2017).

seguindo os conceitos de ciberespaço, entretenimento e simulação, em que as fronteiras 
entre real e virtual têm se tornado cada dia mais tênues, surge um universo paralelo, que se 
propõe a representar o mundo real, dentro do universo virtual. Pensando no mundo moderno, 
nos últimos anos assistiu-se ao sucesso fantástico do desenvolvimento de mundos virtuais que 
se tornaram possíveis graças à internet. esses mundos são chamados de Massive Multi-Player 
Online role Playing games (MMorpg), que são games com uma grande quantidade de jogadores 
partilhando a experiência de jogo numa plataforma on-line ao estilo do tradicional rPg. Alguns 
títulos contam com dezenas de milhões de jogadores e esses números só crescem.

o que se propõe neste universo on-line, segundo especialistas e acadêmicos, é “[...] um 
exemplo de inovação dos programas de interação entre homens e máquinas”, afirma o sociólogo 
americano ted nelson5, criador do termo “hipertexto” e do conceito de links na internet. “a interface 
em três dimensões é o futuro da internet. ela vai provocar uma revolução tão grande quanto a 
própria criação da World Wide Web”. dessa maneira, estamos diante de uma nova possibilidade 
de mídia, de uma nova forma de interação com pessoas, marcas e produtos, que transcende a 
tradicional linearidade dos meios tradicionais, incluindo os modelos atuais de interação com a 
internet.

nos jogos on-line as ações se dão de maneira interdependente, de modo que cada um 
faz o que quer, influenciando a ação dos outros e também sendo influenciado, e cada mensagem 
depende da capacidade cognitiva do receptor para ser compreendida. Como isso varia de pessoa 
para pessoa, não se pode prever todas as movimentações. Alex Primo explica esse processo:

enfim, por ser um sistema aberto e por pressupor processos interpretativos (entre outros 
fatores), não se pode jamais pré-determinar que uma certa ação gerará determinado efeito. 
logo a interação mútua é um processo emergente, isto é, ela vai sendo definida durante o 
processo. Portanto, as correlações existem, mas não determinam necessariamente relações 
de causalidade. enfim, podemos dizer que os sistemas reativos se baseiam no objetivismo, 
enquanto os sistemas de interação mútua se calcam no relativismo (Primo, 2016, p. 9;14).

5 disponível em: http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,erT56548-15224-56548-3934,00.html. Acesso em: 10 jun. 2017.
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este trabalho analisará de forma preliminar dois jogos digitais que têm muito em comum: 
além de serem free-to-play (gratuito para jogar), são baseados em franqueados do entretenimento 
mundial, que arrebatam milhões de fãs. os jogos foram lançados entre 2016 (Pokémon go) e 2017 
(YugiOh! duel links) e já contam com milhões de jogadores ao redor do mundo, além de serem 
campeões de faturamento no mercado gamer.

pokémon go

Pokémon go é um game free-to-play de realidade aumentada para dispositivos móveis. 
Foi desenvolvido por uma colaboração entre a niantic inc., a nintendo e a The Pokémon 
Company. esse jogo utiliza-se da realidade aumentada – imagem virtual inserida na imagem real 
capturada pela câmera do dispositivo – por meio do uso do gPs (geolocalização) e da câmera de 
dispositivos compatíveis, permitindo aos jogadores capturar, batalhar e treinar pokémons que 
“surgem” na tela.

Figura 1 - pokémon go

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/.

o jogo já é considerado um dos games mobile mais populares da história nos eua, com 
cerca de 65 milhões de usuários ativos por mês, segundo a niantic labs. oficialmente, o game 
chegou ao Brasil em agosto de 2016 e em menos de 24 horas mais de 50 milhões de usuários de 
Android o baixaram. Além disso, figurou no topo da lista de aplicativos gratuitos mais baixados 
na appStore6. 

6 disponível em: https://www.dgabc.com.br/mobile/noticia/2007573/metropole-em-s-bernardo-aposta-em-caca-pokemon-para-
atrair-clientes. acesso em: 3 jun. 2017.
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Figura 2 - telas do game pokémon go

Fonte: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/pokemon-go.html.

esse game se tornou rapidamente um dos aplicativos móveis mais utilizados em 2016, tendo 
sido baixado mais de 500 milhões7 de vezes em todo o mundo. Cabe ainda a ele a popularização 
dos jogos baseados em geolocalização e realidade aumentada, além de vários veículos da mídia 
salientarem o estímulo à atividade física8 dos jogadores (é preciso andar para poder jogar) e 
movimentando os negócios locais9. 

Após as marcas alcançadas no período inicial, o jogo foi perdendo milhões de jogadores10 
devido à falta de transparência da desenvolvedora niantic em admitir as falhas na implantação do 
jogo, incluindo servidores não dimensionados para o volume de jogadores ou mesmo a demora 
na implantação de novas features, o que deixou o jogo durante meses com poucas novidades que 
mantivessem o interesse geral. A niantic preparou uma série de novidades para o primeiro aniversário 
do jogo que aconteceu em Julho de 2017. tais novidades visaram trazer os jogadores de volta e atrair 
novos competidores. A niantic implementou a remodelação dos ginásios, do sistema de batalhas 
e a introdução das chamadas “raids”, que são batalhas em grupo para derrotar um “boss” forte e 
diferenciado. no evento Pokemon go Fest, que marcou o início das comemorações do aniversário do 

7 disponível em: https://canaltech.com.br/games/pokemon-go-atinge-500-milhoes-de-download-e-bilhoes-de-quilometros-
percorridos-79353/. Acesso em: 03 jun. 2017.

8 disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/pokemon-go-aumenta-atividade-fisica-mas-por-pouco-tempo-diz-estudo.
ghtml. acesso em: 03 jun. 2017.

9 disponível em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/pokemon-go-pode-ser-ferramenta-de-marketing-para-
varejistas.html. acesso em: 03 jun. 2017.

10 disponível em: https://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/115530-pokemon-go-perdeu-80-jogadores-iniciais-so-eua.htm. Acesso 
em: 3 jun. 2017.
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jogo, com a esperada liberação dos chamados Pokémon lendários11. o mais aguardado, no entanto, 
foi a liberação do Pokémon mewtwo, considerado um dos lendários mais fortes do jogo, que 
aconteceu no evento especial Pokémon go stadium no Japão, onde treinadores que participaram 
do evento tiveram a possibilidade de capturar o mewtowo em uma chamada “ex raid”. tal mecânica 
foi ampliada depois para o resto do mundo com a distribuição de passes exclusivos para participar 
de “ex raids”, conforme critérios da própria niantic.

yugioh! duel links

Figura 3 - Yugioh! duel links

Fonte: all games, 201712.

o lançamento de YugiOh! duel links também movimentou o mercado mundial de jogos. o 
game foi desenvolvido pela Konami, baseado no jogo de cartas da série YugiOh!. após um período 
beta inicial, o jogo foi lançado oficialmente no Japão em novembro de 2016 e lançado em grande 
parte do mundo, incluindo o brasil, em janeiro de 201713.

o jogo segue uma dinâmica adaptada do card game original. Tais adaptações visaram tornar 
as partidas mais rápidas e dinâmicas. da mesma forma que Pokémon go, o jogo é gratuito, com 
itens disponíveis para a compra. o gameplay inclui um modo de pvp, em que os jogadores podem 
enfrentar amigos em tempo real ou mesmo outros jogadores de qualquer lugar do mundo. 

diferentemente da niantic, a desenvolvedora Konami adota uma política de comunicação 
prévia de todos os acontecimentos do jogo, que incluem eventos especiais e desafios com a aparição 
de duelistas especiais. o jogo on-line está, inclusive, promovendo uma etapa de duel links junto ao 
campeonato mundial de YugiOh! que acontece anualmente14. 

11 disponível em: https://jovemnerd.com.br/nerdnews/pokemon-go-niantic-preve-lendarios-e-batalhas-entre-jogadores-para-o-
terceiro-trimestre/. Acesso em: 9 jun. 2017.

12 disponível em: http://all3games.com/yu-gi-oh-duel-links-review-a3g/. Acesso em: 20 jun. 2017.
13 disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Yu-gi-oh!_duel_links. Acesso em: 5 jun. 2017.
14 disponível em: https://www.konami.com/yugioh/wcs2017/en/. Acesso em: 30 mai. 2017.
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o game pode ser jogado em 2d ou em uma versão em 3d que se assemelha ao que era 
visto na franquia de animes 15, em que os monstros ganham vida nas cartas e fazem as batalhas. 
existe uma grande exigência de hardware para isso, mas nada comparado à exigência que Pokémon 
go faz dos dispositivos. o jogo necessita de conexão WiFi ou 3g para rodar, mas não é preciso sair 
de casa para jogar.

Figura 4 - telas do jogo YugiOh! duel links.

Fonte: all games, 201716.

cANAiS gamers

Para a realização deste artigo foram selecionados canais que tratam dos dois maiores 
lançamentos de games online free to play de 2016 e 2017, que são Pokemon go e YugiOh! duel 
links. Como exposto anteriormente, o sucesso desses games está em trazer para o casual game duas 
grandes franquias do mundo do entretenimento, com milhões de fãs ao redor do mundo. 

ao fazer a busca no Youtube por canais com as palavras Pokémon go, resultaram cerca 
de 3.850.000 canais relacionados ao assunto. A delimitação do universo se deu por canais em 
português com mais de 30.000 inscritos e a amostra ficou em um total de 10 canais. Para a busca 
inicial de YugiOh! duel links, resultaram-se 21.000 canais, após a delimitação do universo obteve-se 
a amostra de 6 canais em português para o tema. Aparentemente, são poucos os canais, mas, diante 
do volume inicial, temos um panorama da relevância que essas franquias de jogos acabam tendo no 
universo gamer. vale ressaltar que existem muitos canais com baixo volume de inscritos, mas com 
alta produção de conteúdo, que não foram selecionados para o corpus desta pesquisa. 

15 disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Yu-gi-oh!_duel_links. Acesso em: 5 jun. 2017.
16  disponível em: http://all3games.com/yu-gi-oh-duel-links-review-a3g/. Acesso em: 20 jun. 2017.
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Abaixo foram elencados os canais selecionados e sobre qual game produzem conteúdo.

tabela 1 - Canais Youtube brasileiros sobre Pokémon go e YugiOh! duel links

                                                                                                           games
                      Canais Pokémon go YugiOh! duel 

links

Coisa de nerd
https://www.youtube.com/user/coisadenerd x

Crazy C games
https://www.youtube.com/channel/UCq88ToC75nhPFvk-KtePelg x x

tiger games
https://www.youtube.com/user/Tigerrgames x

Mestre pokemon
https://www.youtube.com/channel/UCtCiBgdd77W_oCvYzFw33FQ x

Serverance br
https://www.youtube.com/user/severancebr x

douglas geo
https://www.youtube.com/channel/UCYyl-r6Tvv7CnXxgYAJqCtQ x

luba games
https://www.youtube.com/user/lubatvgames x

Bruno Corrêa
https://www.youtube.com/user/PlatinaKh x

Patife
https://www.youtube.com/user/gamerpatife x x

Kazuki Mazda
https://www.youtube.com/channel/UCQBhf63Yge967k3vn9eCK3A x

Marechal rambo
https://www.youtube.com/user/marechalrambo x x

luderKing Joga
https://www.youtube.com/user/luderking5 x

Aruan Felix
https://www.youtube.com/channel/UCj_m6JZfmopkYmo7_XlnyKg x

total 10 6

Para compreender melhor como se dá a produção de conteúdo gamer para estas franquias, 
todos os canais selecionados foram contatados para participar de uma pequena entrevista de 4 
perguntas sobre sua produção e envolvimento com seus seguidores. dos 13 canais contatados e 
relacionados nesta pesquisa, até o fechamento deste relato, 5 enviaram suas respostas: robson do 
Crazy C games, Kazuki Mazda, Julio Cesar do tiger games, Marechal rambo e Francisco do luderKing. 

a seguir estão as respostas dadas por cada Youtuber17.

17 optamos por manter os textos de resposta inalterados.
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1.1 robSoN do crAzY c gAmeS
1. Como surgiu seu canal? sempre tratou de games? o canal é um hobbie ou um trabalho 

para você hoje? r.: eu sempre tive vontade de fazer um canal, e quando comecei a jogar o pokémon 
go resolvi fazer, principalmente porque eu sabia que o brasil não estava na lista de países que podiam 
jogar o jogo no lançamento. Quando finalmente lançou no Brasil, eu já estava bem avançado no jogo 
e com isso, atraiu muitas e muitas pessoas para o canal. eu não esperava ganhar dinheiro com o 
canal, mais hoje ele complementa minha renda, então posso considerar como um trabalho.

2. Qual sua motivação para produzir conteúdo sobre Pokémon go e/ou YugiOh! duel 
links? r.: eu sempre posto os jogos que eu gosto e estou jogando, então além de produzir um 
conteúdo que curto fazer, ainda gero uma receita extra fazendo isso. É como se fosse um ciclo vicioso, 
pois parte do dinheiro do canal eu invisto no jogo. no duel links, já devo ter investido mais de 1000 
dólares no jogo para trazer mais conteúdo para o canal.

3. onde busca informações sobre os jogos para alimentar o canal? existe algum 
contato com as desenvolvedoras dos games? existe parceria ou outros canais ou sites? r.: Busco 
informação em fóruns, sites especializados e muitas vezes os próprios inscritos nos avisam de algo 
que está acontecendo no jogo. hoje não existe nenhuma parceria com a niantic e nem com a Konami, 
mas quem sabe no futuro. no caso do duel links, temos sim parceria com vários outros canais, 
estamos inclusive fazendo um campeonato com esses canais que você pode conferir no canal. o 
feedback dos inscritos está sendo ótimo.

4. Como é a sua interação com seus seguidores e como estes influenciam os 
conteúdos que você aborda sobre o jogo no canal? r.: eu tento sempre ler a maior quantidade de 
comentários possíveis para saber se um tipo de conteúdo agradou ou não aos inscritos. Já parei 
de trazer diversos conteúdos no canal, pois não foi bem recebido no canal, e já trouxe outros 
conteúdos como o duel links, porque foi muito bem recebido!

1.2 KAzuKi mAzdA
1. Como surgiu seu canal? sempre tratou de games? o canal é um hobbie ou um 

trabalho para você hoje? r.: o canal surgiu quando jogava summoners War, e queria mostrar alguns 
dados em relação ao drop de runas, com o tempo fui criando mais vídeos e fazendo lives, até ser 
conhecido na comunidade. o canal sempre foi de jogos, principalmente os mobile como summoners 
War e Yu-gi-Oh! duel links. hoje o canal é um hobbie, além de jogar os jogos que gosto, consigo 
desenvolver minha comunicação com o público, fazendo lives com mais de 2000 viewers.

2. Qual sua motivação para produzir conteúdo sobre Pokémon go e/ou YugiOh! duel 
links? r.: A grande motivação é o reconhecimento do seu trabalho na comunidade, é bem legal 
receber mensagens de inscritos dizendo que aprendeu muito com as dicas que dou nos vídeos, ou 
pelas risadas das palhaçadas que faço em live. 

3. onde busca informações sobre os jogos para alimentar o canal? existe algum contato 
com as desenvolvedoras dos games? existe parceria ou outros canais ou sites? r.: muitas das 
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informações são retiradas de sites e fórum como reddit, quase sempre conteúdo em inglês. nunca 
tive contato com nenhum representante da desenvolvedora. não tenho parceria com nenhum canal 
e nem netwotk, mas os youtubers que criam conteúdo de duel links temos um bom relacionamento.

4. Como é a sua interação com seus seguidores e como estes influenciam os conteúdos 
que você aborda sobre o jogo no canal? r.: Como o canal tem muitas lives, a interação é quase direta 
com os inscritos. em live não existe edição ou roteiro, tudo é feito ali no improviso. o feedback é 
muito importante, o like e a quantidade de visualização de um vídeo é o combustível para novos 
vídeos.

1.3 mArechAl rAmbo
1. Como surgiu seu canal? sempre tratou de games? o canal é um hobbie ou um 

trabalho para você hoje? r.: Podemos dizer que o canal surgiu quando eu postei meu primeiro vídeo 
em 2012, mas eu foquei mesmo quando foi lançado o game Destiny em setembro de 2014; 99% dos 
vídeos do canal são sobre games, seja uma gameplay ou um vlog falando sobre games. os outros 1% 
são vlogs de comédia e entretenimento. hoJe o canal é apenas é um hobbie, tenho um rendimento 
muito baixo com as visualizações (por meu canal ser pequeno), tenho o meu trabalho com a carteira 
assinada.

2. Qual sua motivação para produzir conteúdo sobre Pokémon go e/ou YugiOh! duel 
links? r.: É muito gostoso criar conteúdo para pessoas que desejam aprender mais sobre os games, 
essa é minha maior motivação, por exemplo, a maioria das atualizações, correções e novidades 
sobre os games (Pokémon go e YugiOh! duel links) são postados em sites que estão em inglês, só 
de você trazer um vídeo falando sobre as novidades em português já é uma grande motivação e dá 
resultado. ensinar técnicas, estratégias e formas de jogar também me motiva.

3. onde busca informações sobre os jogos para alimentar o canal? existe algum contato 
com as desenvolvedoras dos games? existe parceria ou outros canais ou sites? r.: Busco informações 
diretamente nos sites oficiais dos games, também acesso sites como ign e gameinformer. Um lugar 
muito bom para conseguir informações é no reddit também. Contato com as desenvolvedoras é de 
acordo com o crescimento do canal. hoje só tenho contato diretamente com o pessoal da Activision. 
À medida que o canal vai crescendo os próprios desenvolvedores entram em contato, principalmente 
se você produzir muito conteúdo a respeito de um ou mais games da desenvolvedora “X”. Parceria 
com sites não tenho nenhuma, com outros canais é bem mais fácil, como temos interesses em 
comum, nos juntamos para gravar vídeos juntos.

4. Como é a sua interação com seus seguidores e como estes influenciam os conteúdos 
que você aborda sobre o jogo no canal? r.: A interação com os seguidores é muito boa e construtiva, 
a interação se dá por meio dos comentários dos vídeos que eu posto no YouTube e também no 
Twitter. sempre me pedem algum tipo de vídeo, na maioria das vezes eu pergunto no meu próprio 
vídeo o que acham de tal ideia, se ela tem um feedback positivo é um caminho a ser seguido.
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1.4 Júlio ceSAr do Tiger gAmeS
1. Como surgiu seu canal? sempre tratou de games? o canal é um hobbie ou um 

trabalho para você hoje? r.: o canal surgiu na época como um hobbie, tinha objetivo postar 
gameplays de jogos aleatórios. sou formado em engenharia da computação e não me sentia 
realizado profissionalmente e a partir deste hobbie que descobri o que realmente gostaria fazer 
da minha vida. larguei a engenharia para virar designer gráfico. depois de muitos cursos na área 
e agora uma pós-graduação me sinto realizado profissionalmente, tudo graças ao Youtube. hoje o 
canal é meu trabalho em tempo integral.

2. Qual sua motivação para produzir conteúdo sobre Pokémon go e/ou YugiOh! duel 
links? r.: A motivação para produzir qualquer conteúdo no meu canal é diretamente ligada a minha 
paixão por jogos e Pokémon. sou gamer desde sempre e sempre fui muito viciado em jogos em 
geral. Com a chegada do Pokémon go juntou o amor da franquia com o amor pelos jogos.

3. onde busca informações sobre os jogos para alimentar o canal? existe algum contato 
com as desenvolvedoras dos games? existe parceria ou outros canais ou sites? r.: Atualmente existe 
portais estrangeiros de Pokémon go que trazem informações sempre em primeira mão e com uma 
alta confiabilidade é exatamente daí que extraio o conteúdo extraoficial do jogo.

4. Como é a sua interação com seus seguidores e como estes influenciam os conteúdos 
que você aborda sobre o jogo no canal? r.: A interação com o público sem dúvidas é a parte mais 
gratificante do meu trabalho, eles são com certeza meu combustível para seguir em frente! saber 
que estou de alguma forma trazendo alegria para aquelas pessoas que me assistem me faz sentir 
realizado. Cada dia que passa quero melhorar, me aperfeiçoar ainda mais para que essas pessoas 
que me alegram tanto tenham um conteúdo melhor e diferenciado.

1.5 frANciSco luder do luderKiNg
1. Como surgiu seu canal? sempre tratou de games? o canal é um hobbie ou um trabalho 

para você hoje? r.: sempre gostei de divertir as pessoas e de jogar videogame. então, quando vi que 
dava pra juntar as duas coisas, comecei a ir atrás do equipamento necessário e em 2015 comecei o 
canal de verdade. Sempre fazendo vídeos de games. até gostaria de poder levar o canal como um 
trabalho, mas por enquanto é um hobbie mesmo.

2. Qual sua motivação para produzir conteúdo sobre Pokémon go e/ou YugiOh! duel 
links? r.: Comecei a fazer vídeos de duel links pois era fã do desenho e do game “Yu-gi-Oh tag Force 
Evolution” de Playstation 2. e quando saiu essa versão mobile eu fiquei encantado com a qualidade 
e com a nostalgia que ele traz. Acabou que a comunidade do game gostou dos vídeos que fiz, então 
é mais uma motivação para eu continuar. 

3. onde busca informações sobre os jogos para alimentar o canal? existe algum contato 
com as desenvolvedoras dos games? existe parceria ou outros canais ou sites? r.: no início minha 
fonte de informação pro duel links era o site “duellinks.gamea.co”. hoje em dia, quando procuro por 



Produção de conteúdo gamer no Youtube Para Pokémon go e Yugioh! Duel links
Missila loures Cardozo

193PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

novidades, é no reddit de duel links. nunca fiz contato com desenvolvedores de games. Parceria 
profissional só fiz uma vez com uma loja de e-comerce. mas vídeos com amigos de outros canais eu 
procuro sempre estar fazendo.

4. Como é a sua interação com seus seguidores e como estes influenciam os conteúdos 
que você aborda sobre o jogo no canal? r.: eu converso muito com o pessoal que me assiste, seja 
perguntando algo no vídeo para eles responderem nos comentários, ou diretamente nas redes 
sociais. e presto muita atenção em como eles reagem ao conteúdo que eu posto, e assim vou vendo 
onde pode melhorar e seguir evoluindo.

ANáliSe dAS eNTreviSTAS

de maneira geral, as respostas dos youtubers foi bastante similar para a maioria dos temas. 
isso indica, pelo menos no universo analisado, que as motivações e resultados são semelhantes. 
quando perguntados sobre o surgimento dos canais, todos apontam para o gosto por games e para 
a vontade de compartilhar conhecimentos. os canais já começaram focados no universo gamer. 
Ainda que considerados pequenos, os canais geram rentabilização a seus produtores, mas apenas 
Julio Cesar do Tiger games afirma que o canal é sua fonte principal de renda. os demais youtubers 
apontaram que o canal é um complemento de renda, mas que ainda é um hobbie. A grande motivação 
dos entrevistados para produzir conteúdo é por ser sobre o que gostam e realmente jogam, além 
do contato com os seguidores e o reconhecimento da comunidade gamer. Quando questionados 
sobre as fontes de informação que alimentam suas produções, as principais apontadas são sites 
como o reddit. Por ter conteúdo em inglês ao trazerem as informações para o canal, acreditam que 
facilitam para os usuários que não dominam a língua inglesa. Afirmaram que não há parceria com as 
desenvolvedoras dos jogos para a distribuição de informação até o momento, mas que entre canais 
ela até existe, pois formam a mesma comunidade, que, no caso de YugiOh! duel links, promovem 
campeonatos independentes. Quando perguntados como é a interação com os seguidores e como 
essa interação influencia a produção do conteúdo do canal, todos salientaram que o contato com 
os seguidores é a base para a produção de conteúdo. Alguns dos entrevistados se utilizam do 
recurso das lives, que são vídeos ao vivo, em que os seguidores podem participar efetivamente. 
essa proximidade faz com que a produção do conteúdo seja mais rica e atenda aos interesses dos 
usuários. de toda forma, são os feedbacks dos inscritos que norteiam os conteúdos que continuam 
a ser postados pelos canais. 

Quanto à visão dos fãs, foi desenvolvido um questionário no google docs e disponibilizado 
para resposta nas comunidades do Facebook voltadas para Pokemon go e YugiOh! duel links. Foram 
obtidas 176 respostas no período de 04 a 11 de Julho de 2017. o perfil dos respondentes foi na 
maioria de 21 a 30 anos (54%), sendo 64,8% homens e 35,2% mulheres, que na maioria (90,9%) 
costumam jogar on-line. dos respondentes, 52,3% costumam jogar Pokémon go, 15,9% costumam 
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jogar YugiOh! duel links e 14,8% jogam ambos os games. A maioria dos respondentes utiliza as 
redes Sociais para se atualizar sobre os jogos (75,6%), seguido do Youtube (58%). dos respondentes, 
77,3% costumam assistir vídeos sobre jogos e a frequência vai de diariamente (34,7%) a 2 ou 3 vezes 
por semana (21,6%), ainda que 23,9% assistam raramente. A grande motivação para assistir vídeos 
é a busca por novas informações (30,7%), ver gameplays (22,7%), dicas (17,6%) e explicações sobre 
os jogos (11,9%). os canais mais seguidos pelos respondentes foram: Coisa de nerd (49,4%), Mestre 
pokemon (26,7%), Crazy C games (26,7%), douglas geo (22,7%) e tiger games (18,2%), ainda que 
21% indicaram não seguir canais de games. 

coNSiderAÇõeS fiNAiS

o universo gamer é muito popular e rica fonte de renda para o mercado do entretenimento. 
no Youtube, a produção de conteúdo voltado a esse segmento é vasta e atrai milhares de produtores 
de conteúdo e milhões de visualizações. Quando se junta em um mesmo segmento jogadores, 
grandes franquias do entretenimento e conteúdo gratuito chega-se a uma fórmula quase mágica 
de sucesso. o lançamento dos jogos on-line Pokémon go e YugiOh! duel links movimentaram o 
mercado de games de forma contundente em 2016 e 2017. isso certamente chamou a atenção 
daqueles que buscavam reconhecimento na produção de conteúdo em vídeo. esse novo segmento 
de produção, que depende diretamente da aceitação de uma audiência volátil, que tem à sua 
disposição uma infinidade de possibilidades, é um marco na indústria do entretenimento e da 
produção de conteúdo. de um lado temos os produtores, que buscam transformar seus hobbies em 
uma fonte de renda dando vazão aos seus próprios interesses, e, de outro lado, temos o público, que 
demanda cada vez mais conteúdo de qualidade, com frequência e que atendam suas expectativas, 
pois podem literalmente mudar de canal com um clique. 

o que esta pesquisa pode constatar é que existe uma demanda latente por informações 
sobre games que não é coberta (propositalmente ou não) pelas desenvolvedoras. essa lacuna é hoje 
preenchida por produtores de conteúdo independentes que se espalham pela grande rede em forma 
de sites, redes sociais e canais do Youtube. Como as gerações Y e Z preferem consumir conteúdo 
audiovisual, forma que lhes é mais palatável, e com a velocidade da informação no mundo moderno, 
os vídeos são a forma mais rápida para atender às características desta audiência. nesse cenário, 
os chamados Youtubers ganham um espaço sem precedentes nessa indústria do entretenimento. 
mesmo sem profissionalização e, muitas vezes, exatamente por conta disso, conquistam milhares de 
seguidores ávidos por informação de forma rápida e concentrada. A grade maioria dos entrevistados 
indicaram usar o Youtube para obter informações sobre games e fazem isso diariamente ou de duas 
a três vezes na semana, o que indica uma frequência alta. Fica claro na pesquisa que os jogadores 
usam esses canais para saber do mundo dos games e aprofundar seus conhecimentos sobre eles. na 
fala dos Youtubers é possível identificar que esse é o conteúdo que mais atrai seguidores, visto que o 
contato com os fãs norteia diretamente os conteúdos que continuam a ser produzidos pelos canais.
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Certamente, a pesquisa tem o viés de falar apenas com aqueles que estão nas redes Sociais, 
mas é nas redes Sociais onde estão os jogadores. esse é o universo ao qual eles pertencem e do qual 
não abrem mão. aqui retratou-se apenas o universo de dois jogos, que também são duas grandes 
franquias do entretenimento e que já trazem em si uma popularidade maior e mais desenvolvida. 

Poderíamos aqui ter falado do lançamento de super mario run, que é outro personagem 
de grande franquia, mas que não obteve nas redes o mesmo sucesso que obteve com os mais de 78 
milhões de downloads. todavia, super mario run não tem o componente essencial dos jogos aqui 
tratados: interação entre jogadores.

Jogos que exigem a interação entre jogadores abrem uma oportunidade muito grande para 
a produção de conteúdo como a dos canais aqui citados. Pois são jogadores falando com outros 
jogadores. são jogadores buscando no vasto conteúdo da internet informações que são traduzidas 
em conteúdo de fácil e rápido acesso no Youtube. esses canais se revertem em concentradores 
de informação, produzidos por quem gosta e joga os games. É exatamente a interação entre 
seguidores e produtores de conteúdo que gera mais audiência, que produz mais vídeos e assim 
por diante. tudo isso produz um grande círculo virtuoso da nova indústria do entretenimento, 
alimentado pela necessidade de informação dos jogadores e da vontade de dividir conhecimentos 
e de se tornar conhecido por isso. As métricas para avaliação podem ser variadas: a mais simples 
é a quantidade de visualizações; depois dessa pode-se medir as curtidas ou descurtidas. Tais 
métricas também são a forma de monetização principal dos canais, que tem nas visualizações e 
curtidas algumas das variáveis que influenciam o quanto o Youtube pode repassar de publicidade 
para cada canal. mas, certamente, a métrica mais assertiva é a avaliação dos comentários. essa 
avaliação é rica fonte de informação para os youtubers, que têm um termômetro mais preciso 
sobre o que estão produzindo, o que devem melhorar ou mesmo abandonar em suas produções. 
isso não vale apenas para canais gamers, mas vale para toda essa nova indústria do entretenimento 
que cresce com o Youtube. 

Tudo isso é muito volátil e se transforma com a frequência que a sociedade moderna acelera 
ao passo da internet. mas, a certeza está em que existe uma demanda por informação rápida, que 
a própria comunidade se apressa em atender. não são grandes conglomerados de comunicação 
que estão saindo na frente. é o próprio fã que se torna produtor de conteúdo nessa nova fase da 
indústria do entretenimento.
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APoNTAmeNToS Sobre umA NovA 
eSTéTicA TeleviSuAl NoS onesegs

miSAKi TANAKA

iNTroduÇÃo

o corpus deste capítulo são as séries japonesas produzidas para o padrão oneseg. esse 
padrão é uma das interessantes possibilidades que o sistema digital utilizado pelo Brasil pode 
oferecer aos espectadores, mas, infelizmente, não é explorado pelos produtores de conteúdo. 
isso acontece, de um lado, por causa da nossa legislação que ainda não permite uma transmissão 
específica e de outro, por simples desconhecimento da existência de oneseg por parte dos 
produtores de conteúdo. a esses dois aspectos, podemos acrescentar também a questão de uso 
de dados: por não ser streaming, oneseg não depende de empresas provedoras de internet, o que 
incentiva o lobby para dificultar a disseminação desse padrão no nosso país por parte de algumas 
pessoas jurídicas. 

por não ser um padrão amplamento conhecido, primeiramente, faremos um rápido 
relato do que consiste este padrão de transmissão televisual e o seu usuário no Japão. Serão 
apresentadas as características da linguagem utilizada, as principais diferenças entre esta e a 
linguagem televisual tradicional1, além de uma reflexão sobre as possibilidades para o futuro 
próximo.

celulAr, uSuário e cArAcTeríSTicAS gerAiS do oneseg

no Japão, com o advento do sinal digital para radiodifusão, as redes de televisão 
começaram a transmitir sinais para dispositivos portáteis2 chamados de padrão oneseg. Comparado 
à transmissão em full hd da televisão tradicional, o oneseg possui menor definição, entretanto, 
permite uma maior cobertura e estabilidade de som e de imagem. inicialmente, a programação 
do oneseg era idêntica à da televisão tradidional, todavia, desde 2008, a lei japonesa permite 
programação diferenciada. 

1 Utilizaremos o termo “televisão tradicional” para transmissões realizadas para televisores.
2 A classificação de portabilidade e de mobilidade está baseada no estudo de Cannito (2010). segundo o autor, portabilidade é a 

transmissão digital para dispositivos pessoais.
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a capital japonesa, tóquio, foi a primeira região do mundo a oferecer a tecnologia 3g, 
que possibilitou o serviço de videofone, em 2001. Além disso, o Japão acumula experiência de 
transmissão regular de programas televisuais via banda de Tv para dispositivos portáteis e móveis 
há 10 anos. 

para entendermos o comportamento dos consumidores de audiovisual em celulares, 
entrevistamos 200 pessoas residentes em tóquio, com idade entre 18 e 65 anos, nos dias 2, 3 e 4 
de abril de 2015. dentre os entrevistados, apenas dois responderam que não tinham acessado o 
programa oneseg entre janeiro e março de 2015. Programas sobre clima/tempo e sobre dicas/hobbies 
foram os mais acessados no mesmo período, sem distinção de faixa etária. Programas jornalísticos 
foram mais acessados por pessoas entre 26 e 65 anos de idade, enquanto que o de variedades 
teve melhor aceitação por entrevistados com idade entre 18 e 45 anos. Quase a totalidade dos 
jovens entre 18 e 25 anos assistiu a videoclipes, enquanto que apenas um pouco mais de 20% de 
pessoas acima de 45 anos acessaram esse tipo de audiovisual. Aproximadamente 60% das pessoas 
acessaram programas ficcionais nos três primeiros meses de 2015; o percentual pode não ser alto, 
mas aqueles que afirmaram ter assistido à ficção revelaram que fazem isso com regularidade, o que 
denota uma audiência cativa em se tratando de programas ficcionais.

os entrevistados com idade inferior a 30 anos mostraram interesse também em joguinhos 
transmitidos por oneseg. A rede nhK (Japan Broadcast Center), por exemplo, disponibiliza o jogo 
jam, kem, pom3. neste, o usuário pode escolher a personagem com quem vai jogar e, se vencer, 
recebe pontuações que poderão ser trocadas por prêmios.

nessa entrevista, ficou claro que o pico de audiência é um outro aspecto que diferencia 
oneseg da televisão tradicional. aproveitar o período de espera, isto é, o momento em que se 
fica parado à espera de alguém ou do transporte público, para assistir aos programas oneseg foi a 
circunstância mais citada pelos entrevistados. é bom lembrar que, em tóquio, o meio de transporte 
mais utilizado é o veículo sobre trilhos, seguido por ônibus. Apenas um percentual muito pequeno 
utiliza automóveis particulares para o trabalho ou para a escola. Um encontro entre colegas de 
trabalho ou amigos é marcado, em geral, em algum ponto da cidade, como a Praça do sino de 
Prata, na estação Tóquio; ou a estátua do Cachorro hachikô, ao lado da estação shibuya; ou, ainda, 
a estátua de coruja ikefukurô, na estação ikebukuro, entre outros locais. Apesar de não ser uma 
espera demorada4, os entrevistados afirmaram que assistir a oneseg é uma boa opção para não 
considerar esse período como tempo perdido.

outro momento apontado por entrevistados para assistir a oneseg é quando se está dentro 
do transporte coletivo. excetuando os momentos em que estão de pé em um vagão superlotado, até 
mesmo quando estão viajando juntos, alguns afirmaram que assistiram à transmissão.

3 no brasil, “joqueipô” ou, ainda, “pedra, papel e tesoura”.
4 o tempo de espera não excede os cinco minutos e, nos encontros, os japoneses costumam chegar alguns minutos antes do 

horário.
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Quase a totalidade dos jovens assistiu a oneseg também em seus quartos nos três primeiros 
meses de 2015. A justificativa mais comum dada por eles era de que não gostavam dos programas 
que seus familiares estavam assistindo. Alguns poucos disseram que preferem assistir sozinhos a 
terem alguém por perto, mas não souberam explicar o porquê de não quererem outras pessoas em 
volta enquanto assistem à televisão.

por outro lado, os entrevistados com idade superior a 25 anos aproveitaram mais o horário 
de almoço, durante o expediente, para assistir a oneseg, do que o horário noturno para assistir no 
quarto. A principal razão é o cansaço depois do trabalho, o que os levava a preferir dormir a assistir. 
Além disso, uma parte desses entrevistados morava sozinho, portanto, o televisor era utilizado 
apenas por um indivíduo; outra parte não assistia a oneseg à noite porque o quarto era dividido 
com o cônjuge, impossibilitando uma privacidade mesmo no dormitório.

 A partir dos dados acima, podemos perceber que o horário nobre de oneseg é diferente 
do horário nobre de televisão tradicional. Pela fala dos entrevistados, a maior audiência está 
durante o percurso – enquanto se espera a chegada do transporte e enquanto se está dentro dele 
–, deslocando o horário nobre para a primeira metade do período matutino e início do noturno, 
seguido por horário de almoço.

atualmente, em uma mesma banda, é possível dividir o segmento em dois canais diferentes. 
Por exemplo, enquanto o oneseg 1 transmite um noticiário, o oneseg 2 pode transmitir a corrida de 
cavalos ao vivo. 

Figura 1 – transmissão simultânea de diferentes programas

Fonte: adaptado de Tokyo mxTv.
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uma peculiaridade do padrão oneseg é a possibilidade de assistir aos programas com 
o celular na horizontal ou na vertical. Quando se assiste com o celular na horizontal, a imagem 
preenche toda a tela, mas quando se opta pela posição vertical, a imagem fica na metade superior 
da tela e aparecem informações sobre o programa ou sobre a programação na parte inferior.

Figura 2 – Celular na horizontal e na vertical

Fonte: o que é oneseg - nhK.

As informações complementares das ficções, por exemplo, podem ser desde a sinopse, 
como também o resumo do capítulo e dados sobre as principais personagens, informações sobre 
locações ou objetos de cena. Além disso, em ambientes cujo áudio não pode ser ligado ou se estiver 
sem o fone de ouvido, o usuário pode optar pelo uso da legenda.

Figura 3 – Celular na horizontal e na vertical

Fonte: o que é oneseg - nhK.
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o ProgrAmA aoyama oneseg kaihatsu 

Como ponto de partida para analisarmos os programas que tiveram mais sucesso no 
padrão oneseg, selecionamos o Aoyama Oneseg kaihatsu (desenvolvimento do oneseg aoyama)5, 
da nhK. o Aoyama foi transmitido de abril de 2010 a março de 2015, e o principal motivo da 
escolha para análise é o fato de o programa ser uma competição aberta a qualquer produtora 
interessada, além de permitir votação a todos os usuários. Cada uma produzia uma série com 
quatro episódios, cada um com cinco minutos de duração. A série cuja somatória de votos dos 
quatro episódios alcançasse a maior pontuação entre os veiculados do mês era considerada a 
vencedora e concorria com as outras vencedoras do mês de uma mesma temporada – a qual, 
geralmente, era trimestral. a vencedora da temporada ganhava um horário regular na grade de 
programação. dessa forma, o Aoyama Oneseg kaihatsu nos dá indícios de quais séries podem ter 
maior aceitação no padrão oneseg. 

As ficções, as narrativas baseadas em fatos reais com uma parte ficcional criada pelo 
roteirista para completar a parte desconhecida da história e os “docudramas”6 destacaram-se em 
quantidade entre as séries vencedoras do mês. Poucas séries sobre dança, música e programas de 
auditório marcaram presença no Aoyama Oneseg kaihatsu. dentre elas, podemos citar a 3 dancers, 
1 music (“Três dançarinos, uma música”), série que apresentava uma nova composição musical, 
ilustrada por diferentes coreografias a cada episódio. em Naitsu no Iimatigai de oboeru Nihon-shi 
(“Aprendendo a história do Japão com os erros da naitsu”), o objetivo era ensinar a história do 
Japão para o público presente; o programa era conduzido pela dupla de comediantes naitsu. Cabia 
a um dos integrantes cometer erros ao citar fatos históricos, enquanto o outro se encarregava de 
fazer a correção. 

Algumas séries de gastronomia também obtiveram uma boa aceitação e se classificaram 
como as vencedoras do mês. A série Ai suru piano bar (“meu querido Piano Bar”) tinha como 
personagem o bartender que, além de mostrar como se prepara um drinque, dava conselhos aos 
fregueses, enquanto o pianista cantava e tocava o seu instrumento. outra série sobre gastronomia, 
kotori kitchen, dava ênfase à culinária. nela, Kotori prepara o prato do dia enquanto conversa com 
os ingredientes – personificados – finalizando com um garotinho provando o prato. 

Algumas séries permitiam a participação do usuário na construção da narrativa. Uma delas 
é o Furetemite (“toque-me”). quando o usuário inclinava o celular, as personagens escorregavam 
para o lado inclinado para baixo; quando tocava a tela com os dois dedos sobre o corpo das 
personagens e, depois, deslizava os dedos, afastando-os, a personagem engordava. 

5 Tradução nossa.
6 Combinação de documentário e ficção.
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Figura 4 – interatividade

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.

cArAcTeríSTicAS PriNciPAiS dAS SérieS do oneseg

Para levantar as principais características das séries do oneseg, analisamos a linguagem 
utilizada e o conteúdo. no que se refere à linguagem, optamos por classificar os componentes 
do áudio em: música, texto falado, som ambiente, efeito sonoro e silêncio7; enquanto que os da 
imagem, dividimos em: texto escrito, ilustração, imagem cinética diretamente gravada pela câmera 
e imagem gravada frame a frame. Para este estudo, o áudio extra captado durante a gravação da 
imagem será considerado como “som ambiente”. Por exemplo, se a intenção é mostrar a conversa 
de duas personagens, todo som que entrou no microfone, que não seja a fala dessas personagens, 
é classificado como som ambiente. Consideramos como “efeito sonoro” todos os sons produzidos 
e inseridos na edição, independentemente de serem foley, hard effect, sound effect ou ambiente. 
dentro dessa classificação, os gráficos, logomarcas, balões das falas e desenhos sem animação 
entram na ilustração.

Assim como as qualidades do som, isto é, timbre, intensidade, altura e duração, influenciam 
na elaboração da mensagem dos componentes sonoros, o enquadramento, os movimentos de 
câmera e de lente, o ângulo da câmera, a iluminação, as cores predominantes, os pontos de edição, 
a duração e a sequência dos planos, a duração e a sequência das cenas influenciam os componentes 
visuais na construção das mensagens8. esses componentes são trabalhados de diferentes formas, 
individualmente e relacionados entre si quanto ao conteúdo e quanto ao tempo, criando mensagens 
passíveis de interpretação.

de forma geral, as produções das séries estudadas eram bem simples, deixando transparecer 
que foram realizadas em pouco tempo e com pouca verba. podemos perceber, também, que o áudio 
foi menos trabalhado em relação à imagem, colaborando em menor grau para a construção da 
narrativa e da dramaticidade. 

7 Para um designer de som, essa divisão é mais detalhada, como por exemplo, música adaptada, música original, Adr, foley, sound 
effect, hard effect e ambiente.

8 o enquadramento é o espaço dentro do campo; plano é o elemento mínimo de uma sequência original de frames que não tenha 
sofrido nenhuma inserção de outros frames; cena é o conjunto unitário ou um grupo de planos sequenciais cuja ação acontece na 
mesma locação ou ambiente; ângulos de câmera referem-se à relação existente entre o posicionamento da personagem/objeto e o 
posicionamento da lente; estilo de luz diz respeito à intensidade da luz e à cor predominante.
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observarmos que o uso da linguagem híbrida é comum a quase todas as séries, ou seja, 
elas não eram totalmente live action ou totalmente animação9. em live action, havia inserção de 
personagens ilustradas, além da sobreposição de caracteres e desenhos sobre a imagem gravada 
pela câmera, ou inserção de imagens gravadas frame a frame. em animações, uma parte do ambiente 
da ação não era ilustração ou gravação frame a frame, como acontecia com as personagens. nos 
programas de auditório, de gastronomia e de variedades, ilustrações e caracteres em movimento, 
sobrepostos a imagens cinéticas diretamente gravadas pela câmera, também mostraram tendência 
ao hibridismo. 

Figura 5 – linguagem híbrida e sobreposições

Fonte: aoyama oneseg Kayhatsu - nhK.

o humor também foi constante em vencedores do programa. As encenações do erro e 
da correção na série Naitsu no Iimatigai de oboeru Nihon-shi eram feitas de forma a arrancar risos 
do auditório. A reação dos ingredientes personificados em kotori kitchen e a diferença de geração 
entre a chefe jovem e o seu subordinado cinquentão na série Watashi no Buka ha 50 sai (“Meu 
subordinado tem 50 anos”), produzia sorrisos e risos nos usuários; assim como em docudramas, 
informativos e educativos. 

Aliás, até mesmo os programas de gastronomia possuíam pinceladas educativas e 
informativas. em um dos episódios da série Ai suru piano bar, uma freguesa revelou ao bartender 
que o rapaz o qual ela supunha que a amava começou a namorar outra garota. o bartender citou 
um psicólogo que estudou as diferenças entre gostar e amar, e fez a freguesa concluir que confundiu 
amizade com paixão. Para consolá-la, o bartender elaborou um drinque que aparece no filme 
Casablanca, cuja preparação é mostrada detalhadamente no episódio, e finaliza com o pianista 
oferecendo uma canção à freguesa.

9 diz-se live action quando as personagens são interpretadas por atores humanos. Animação é quando as personagens são criadas a 
partir de ilustração ou objetos animados.
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Figura 6 – gastronomia com toques educativos e informativos

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.

outro aspecto a ser levado em consideração são as encenações. desde programas 
educativos, passando pelos de gastronomia, sempre há situações ficcionais. em kotori kitchen, 
a chef era personagem residente dentro de um livro e conversava com os ingredientes do dia, 
personificados. em um dos episódios, quando o prato do dia era um ensopado, a história começava 
com a chef morrendo de frio e os ingredientes personificados, feitos de tissue art10 – os irmãos 
cenoura, batata e brócolis –, pedindo para preparar o ofurô para se esquentarem. atendendo ao 
pedido, a chef esquenta a água em uma panela e coloca os ingredientes, acrescentando o leite 
para que o ofurô se torne ainda mais agradável. o ensopado foi consumido por um garotinho, 
dono do livro.

10 Feitos de lenço de papel.



ApontAmentos sobre umA novA estéticA televisuAl nos onesegs
Misaki Tanaka

205PersPectivas do audiovisual contemPorâneo:
urgências, conteúdos e esPaços

Christian Pelegrini 
FeliPe Muanis
(ORG.)

Figura 7 – gastronomia e ingredientes personificados

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.

a série likageki (“o Teatro da Ciência”), apresentada por uma dupla de comediantes e um 
professor de ciências, explica os fenômenos físicos ou químicos. em um dos episódios, a explicação 
sobre a corrente elétrica é mesclada com a encenação de um dos comediantes tentando conquistar 
uma garota.

Figura 8 – Programa educativo e encenação

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.
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o quadro de elenco artístico é reduzido, mesmo em ficção, se comparado a séries veiculadas 
em televisão tradicional. há também o uso da narração realizada em texto falado ou escrito, além das 
ações ou pensamentos das personagens sendo enfatizados por caracteres japoneses, romanos ou 
por símbolos, geralmente animados. os caracteres japoneses sobrepostos eram bem trabalhados, 
tanto no que se refere à fonte, quanto ao tamanho, cor e formas de inserção. Por outro lado, as 
personagens animadas eram bem simples e estilizadas com os movimentos produzidos por poucos 
frames por segundo.

Figura 9 – sobreposição de caracteres e animações simples

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.

habitualmente, utilizamos os planos abertos para contextualizar a ação no espaço e os 
planos fechados para enfatizar as emoções e ações das personagens, na intenção de produzir maior 
dramaticidade. no cinema, pelo fato de haver uma tela maior que a da televisão, costumamos 
aproveitar os planos abertos, enquanto que na televisão, tendemos a evitá-los. assim, imagina-se 
que para dispositivos portáteis, o uso de planos abertos deve ser ainda mais raro. entretanto, as 
séries do Aoyama Oneseg kaihatsu usaram o plano geral, o plano conjunto e o full shot11 de forma 
frequente, intercalados com closes e planos médios. supomos que o exagero nas interpretações das 
personagens e a sobreposição de caracteres e símbolos para dar ênfase às emoções são formas de 
compensar a perda da dramaticidade durante os planos mais abertos e em uma tela pequena. A 

11 É o enquadramento cujo objeto em questão está inteiramente dentro do quadro, sem deixar nenhuma margem para que possa 
fechar, sem que uma parte deste objeto fique fora de quadro. 
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mudança de planos era quase sempre em corte seco e a duração deles era relativamente longa, se 
comparada à dos planos utilizados em novelas brasileiras. 

nem sempre o posicionamento dos objetos ou das personagens dentro do quadro é 
centralizado, seja com um ou mais elementos. Poucos episódios fizeram proveito dos movimentos 
de câmera, das variações de luz, dos ângulos de câmera e da diversificação das cenas. Apesar de os 
planos abertos terem sido utilizados com razoável frequência (e uma das vantagens desse tipo de 
plano é possibilitar a contextualização, permitindo ao espectador se situar onde, como, quem e com 
quem acontece a ação), nem sempre essas informações acrescentavam elementos importantes na 
narrativa das séries produzidas para o Aoyama Oneseg kaihatsu. 

no que se refere à relação de conteúdo entre os elementos utilizados, percebemos o uso de 
redundância para enfatizar as ações ou determinadas falas, como, por exemplo, o ato de apaixonar-
se reforçado por uma música romântica e ilustração de corações, ou uma personagem com dúvidas 
e um ponto de interrogação. em relação ao tempo, raramente foi observada a antecipação de um 
dos elementos em relação ao outro. em geral, ao mesmo tempo em que aparece o carro, ouve-se o 
efeito sonoro do motor; a expressão de desaprovação é exibida em sincronia com uma frase musical 
com a mesma intenção.

Figura 10 – redundância e sincronia

Fonte: aoyama oneseg Kaihatsu - nhK.

AS PoSSibilidAdeS de SérieS do PAdrÃo oneseg

Considerando os dados levantados até o momento e cruzando-os entre si, podemos 
perceber as diversas possibilidades para as séries ficcionais no padrão oneseg.

quase todos os entrevistados acessaram programas oneseg como um passatempo, enquanto 
esperam por alguém ou estão em trânsito. À primeira vista, poderia ser um tetris ou solitaire, como 
alguns brasileiros costumam passar o tempo enquanto estão em transporte público ou nas salas de 
espera de consultórios. Mas o usuário do celular que assiste ao oneseg espera um pouco mais do 
que um simples passatempo: algo que além disso, possa acrescentar alguma informação que possa 
ser útil no dia a dia. Talvez um Pose mii ou sudoku se aproximem um pouco mais das intenções desse 
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usuário – já que esses jogos, bastante simples na sua regra, são conhecidos como uma forma de 
estimular a percepção ou as funções cognitivas, tais como memória e raciocínio12. 

Se um dos papéis dos programas oneseg é ser uma ocupação ligeira, sem ser um mero 
divertimento, assemelha-se ao papel de parte desses jogos conhecidos como casual games13, jogos 
de regras simples, utilizados para se distrair enquanto passa o tempo, possíveis de concluir em curto 
espaço de tempo, tais como os jogos acima citados, bem como Cake mania, Bonnie´s Bookstore, 
Hidden Expedition, entre outros. nesse sentido, poderíamos dizer que as séries ficcionais do padrão 
oneseg devem ser pensados em algo como séries casuais. 

a grande questão que surge é que o usuário não espera apenas um passatempo, mas um 
conteúdo que possa acrescentar no seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Quando se inclui 
um dado sério, um conhecimento ou qualquer informação que possa ter um caráter educativo, o 
audiovisual tende a ficar mais denso, deixando de ser uma diversão para se tornar um material 
paradidático. Para minimizar o peso da seriedade do conteúdo, é necessário que se pense numa 
estratégia. Uma das soluções para tal problema é vestir o audiovisual com uma roupagem que o 
deixe aparentemente mais leve. essa roupagem, frequentemente, aparece em forma de humor, 
ilustração sobreposta ou de algo que provoque riso no público. em geral, o absurdo e a inversão 
de valores conseguem arrancar risos, aspectos bastante explorados na série Watashi no Buka ha 
50 sai, que instiga um assalariado a repensar as relações corporativas. na sociedade japonesa, é 
praticamente impossível ter um chefe com idade inferior que a do seu subordinado; e, assim como 
no nosso país, ainda é raro surgir uma chefe do sexo feminino num ambiente cujos subordinados são 
do sexo masculino. A série Watashi no Buka ha 50 sai cria situações inusitadas com uma jovem chefe 
tendo que administrar um “novato” cinquentão, totalmente alheio a regras corporativas. 

o aproveitamento de personagens rebaixados, ingênuos, com trejeitos ou sem sorte foi 
significativo nas séries oneseg para dar toques de humor. Contracenando com personagens sem 
vícios e sem deficiências aparentes, as personagens supostamente “inferiores” apontavam os 
problemas sociais, sem criar um clima tenso ou melancólico. os gestos e o vocabulário também 
fizeram parte de ingredientes para manter a identificação com o usuário do celular e a sensação de 
entretenimento nos programas oneseg.

dessa forma, pode-se concluir que uma série do padrão oneseg deve ter episódios de curta 
duração, de fácil decodificação e com pinceladas de humor capaz de transmitir conhecimento ou 
informação que possa ser útil no dia a dia de modo simples e divertido. deve ser de curta duração 
para poder ser apreciado em qualquer momento; de fácil decodificação e com pinceladas de humor 
para não se tornar algo maçante, evitando que o programa se torne fatigante. nesse sentido, 
classifico esse gênero como ficção casual oneseg, tomando a palavra emprestada de games casuais. 

12 Jogos. o primeiro faz parte de Will Play, consiste em colocar a sua personagem numa posição semelhante à posição dada. o segundo 
é um quebra-cabeça, consiste em ordenar algarismos nos 9 campos de uma tabela, sem repeti-los. É bastante divulgado como 
estimulador de cérebro, mas não há nenhuma pesquisa científica comprovando a sua eficácia neste sentido. 

13 São videogames simples e fáceis de jogar, poupando o jogador da necessidade de ler os manuais de “como jogar”. Pac-man, tetris, 
jogos de xadrez e sudoku em PCs e dispositivos portáteis são casual games.
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Por fim, não menos importante, é a interatividade. o percentual do usuário jovem é 
bastante significativo no padrão oneseg, e o usuário jovem é um público ativo. os dispositivos 
portáteis oferecem uma facilidade na interação bem mais considerável do que uma tela de televisão. 
o dispositivo já está na sua mão, e é só tocar na tela ou incliná-lo para um dos lados e está aberta a 
possibilidade de interação. Já vimos que é possível criar pequenas histórias usando essa característica 
do celular, como foi o caso da série Furetemite. A possibilidade de interação para o desenvolvimento 
da narrativa deve ser um ponto forte para as séries casuais oneseg. 

Assim sendo, uma série casual interativa com episódios de curta duração pode ser uma 
possiblidade para obter êxito dentro da programação oneseg. 

coNSiderAÇÃo fiNAiS

A partir deste estudo, podemos perceber que há algumas diferenças marcantes entre a 
recepção de programas oneseg e programas de televisão tradicional. isso faz com que esses dois 
possuam aspectos diferentes, seja em termos de conteúdo, quanto de formato. no caso das séries 
para o padrão oneseg, o que podemos sugerir é a produção de séries casuais interativas com 
episódios de curta duração com toques humorísticos. 

o fato de ser série casual não isenta o produtor de cuidar tanto dos sistemas visuais quanto 
dos sonoros, pois todos eles devem ser aproveitados para que a mensagem possa ser transmitida 
com maior eficácia. devem ser episódios de curta duração, descompromissados, cuja perda de um 
episódio não interfira na compreensão do episódio seguinte. entretanto, devido à intenção do usuário 
– não desperdiçar o tempo –, essas séries não devem dar a sensação de um mero passatempo; 
portanto, elas precisam oferecer algo para o indivíduo refletir ou, ainda, se sentir mais informado, 
hábil ou culto. nesse aspecto, o humor entra como um grande aliado para transmitir conteúdos, ao 
mesmo tempo em que causa uma impressão de algo despretensioso.

Além disso, para evitar o incômodo visual, é aconselhável evitar a sequência de planos 
curtíssimos, movimentos rápidos de câmera, de lente ou de animação de caracteres e ilustrações. 
Para que o usuário possa acompanhar o enredo, mesmo exposto a diversos ruídos, parece-nos 
prudente fazer proveito da relação de redundância entre os componentes do audiovisual, evitando, 
assim, que o indivíduo perca a mensagem principal. 

os enquadramentos moderadamente abertos, cujas ações e reações de personagens podem 
ser observadas em um mesmo quadro evita o constante corte de planos fechados. o tamanho da 
pequena tela pode ser compensada pelo exagero na interpretação dos atores e pela maior definição, 
aspecto que a indústria dos dispositivos portáteis está bastante atenta. 

dessa forma, produzir uma série casual interativa, formada por episódios de curta duração, 
sem grandes influências de um episódio para o outro, com um toque de humor para causar uma 
impressão de despretensão, cujo desenvolvimento da narrativa de cada episódio possa sofrer 
interferência do usuário, talvez seja o desafio para o padrão oneseg no futuro próximo. 
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do ciNemATógrAfo Ao celulAr: 
TÃo loNge e TÃo PerTo

AdriANo chAgAS

iNTroduÇÃo

a cena de um indivíduo manuseando o telefone celular, em ambientes públicos ou privados, 
é uma representação cotidiana da produção e do consumo de imagens audiovisuais. esta ação 
envolve uma série de aspectos técnicos e comportamentais, abrindo caminho para investigações 
em diversos campos da ciência. os smartphones1, dispositivos móveis portáteis, assumem na 
contemporaneidade uma importância singular na história do audiovisual e contribuem para o 
estabelecimento de novas configurações e formatos da imagem técnica surgida com o cinema, no 
fim do século XiX. 

A imagem, em seus vários formatos e razões de aspecto2 ao longo da história, tem a sua 
teoria discutida de forma permanente e apaixonada. Com a evolução tecnológica – especialmente 
a partir da disseminação do vídeo digital – surgiram espaços visuais que vão além da fotografia, 
do cinema e da televisão. proporcionadas pela tecnologia moderna, hoje discutem-se peripécias 
como a holografia 3d interativa3, o controle de movimentos, as projeções mapeadas e as realidades 
aumentada4 e virtual5, entre outras. A experiência imersiva na imagem e o retorno à tela individual 
está ao alcance de qualquer pessoa que possua um smartphone com alguns aplicativos instalados e 
possa investir cerca de Us$ 15 em um equipamento como o google Cardboard6. 

As possibilidades emanadas com a transformação da imagem analógica em digital, 
com a redução do tamanho, peso e dos preços de equipamentos de captação, processamento e 
distribuição de imagens, configuram o alicerce do cenário audiovisual na contemporaneidade. As 
diferentes técnicas dos processos de produção da imagem, suas aplicações e impactos despertam 

1 Telefone celular que possui programas que são executados em um sistema operacional, a exemplo do que ocorre com os 
computadores.

2 “Aspect Ratio”, em inglês. relação existente entre a largura e a altura de uma tela.
3 Pode ser gerada diretamente em aplicativos instalados no telefone celular. Um exemplo está em: https://www.youtube.com/

watch?v=sr0A8yP7hsc. Acesso em: 10 set. 2016. 
4 tecnologia que permite que o mundo virtual seja misturado ao real. 
5 Tecnologia que recria a sensação de realidade para um indivíduo. 
6 Óculos de realidade virtual (vr) do google. disponível em: https://vr.google.com/cardboard Acesso em: 10 set. 2016.
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muitas interrogações nos realizadores. mas, na busca pela audiência, modelos de negócios que têm 
como alicerce a mobilidade e a portabilidade, surgidos a partir de novos meios digitais, ainda são 
pouco explorados. 

do ciNemATógrAfo Ao celulAr

ao longo das primeiras décadas do século xx, a imagem técnica do cinema convencionou as 
telas e a sala escura como os recursos propícios para a audiência de suas produções. este ambiente 
é consequência de uma reorganização dos dispositivos ópticos, iniciado com a câmara escura no 
século Xvii, que contribuíram para a formação do espectador da forma como o conhecemos hoje. 
o próprio surgimento do termo “cinema” se relaciona a duas perspectivas: os experimentos que 
suportaram o fenômeno da “persistência da visão” ao longo de todo o século XiX e a transformação 
do cinematógrafo em uma instituição, indústria e prática artística. 

o cinematógrafo e o telefone celular são protagonistas da reconfiguração do processo de 
realização de obras audiovisuais, cada qual em seu tempo. o primeiro reinou absoluto diante dos 
aparelhos concorrentes, principalmente em função de sua mobilidade, portabilidade e a oferta de 
uma projeção com luminosidade superior à dos aparelhos similares. 

o celular, por sua vez, é elemento central na reconfiguração das práticas de produção, 
distribuição e exibição das imagens, com autonomia e qualidade técnica semelhantes as dos 
melhores recursos profissionais, antes só disponíveis para as grandes emissoras e produtoras de 
televisão e cinema. É um dispositivo onipresente e, de certa maneira, democratiza a realização de 
vídeos diversos, amadores e profissionais. É importante esclarecer e reforçar que o smartphone e 
o cinematógrafo possuem semelhanças, mas não concorrem entre si. Pelo contrário, coexistem no 
status de máquinas que contribuíram e contribuem, cada qual em seu tempo, para a reconfiguração 
de hábitos e o estabelecimento de novos paradigmas da produção e exibição da imagem audiovisual.

no livro técnicas do observador: visão e modernidade no século XiX (2012), o professor 
da Universidade de Columbia (eUA), Jonathan Crary, discorre sobre os regimes de atenção como 
uma das características essenciais da modernidade. ele resgata os aspectos que envolvem um novo 
modo de consumo de imagens, suportado por dispositivos como o estereoscópio7 e, mais tarde, 
pelo próprio cinematógrafo. nos dois casos, os desafios emanados da representação das imagens 
são apresentados como consequência de uma reorganização de poderes iniciada no século Xviii e 
que se estende aos dias atuais, em um ambiente global e digital. 

o desaparecimento de equipamentos como o estereoscópio pode ter sido motivado não só 
pelos processos de invenção e aperfeiçoamento tecnológico, mas porque sua funcionalidade deixou 
de atender e se adequar às necessidades e usos da época. no início do século XiX, a fotografia 

7 instrumento que permite a observação simultânea, através de uma objetiva binocular, de duas imagens de um objeto, obtidas 
com ângulos ligeiramente diferentes, produzindo a sensação de relevo, de uma terceira dimensão. Também pode ser usado para a 
visualização de duas imagens simultâneas. sua versão contemporânea é o microscópio. 
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derrotou o estereoscópio como modo de consumo visual, perpetuando a viabilidade do espectador 
afastado da câmara escura. 

os dispositivos, nas décadas de 1830 e 1840, proporcionaram o acesso do público a uma 
representação do real, mas não possuíam a pretensão de que este “real” se configurasse em nada 
além de uma produção mecânica. As experiências ópticas emanadas pelos equipamentos eram 
afastadas das imagens usadas no dispositivo, ou seja, sofriam deformações e distorções próprias de 
cada aparato. 

desde o surgimento do cinematógrafo dos irmãos lumière8, diversos teóricos abordaram as 
questões que envolviam o posicionamento do espectador em relação às imagens, nos cafés, teatros, 
vaudevilles9, galpões e demais locais onde ocorriam as projeções daquela época. A investigação de 
pensadores como siegfried Kracauer e rudolf Arnhein, por exemplo, tendia para uma explicação 
psicológica, capaz de transportar o público para uma realidade de sonho e ilusão.

A máquina dos lumière podia funcionar como câmera ou projetor e ainda fazer cópias 
a partir dos negativos. seu mecanismo não utilizava luz elétrica: era acionado por manivela. Por 
seu pouco peso, o cinematógrafo podia ser transportado facilmente e, assim, filmar nas paisagens 
urbanas e rurais, ao ar livre ou em locais de acesso restrito. os operadores do cinematógrafo 
também atuavam como cinegrafistas e multiplicavam as imagens de vários lugares do mundo em 
seus catálogos (MaSCarello, 2012).

o cinematógrafo consistia em uma câmera responsável por captar e projetar as imagens 
em filme de 35 mm, a uma velocidade correspondente a 16 quadros por segundo10. Seu mecanismo 
de alimentação era intermitente e baseado nas máquinas de costura. nas demonstrações públicas, 
como a de 14 de abril de 1900, na exposição Universal de Paris, o equipamento projetava 15 filmes 
e 15 fotografias em cores em uma tela de 21m de largura por 18m de altura, em uma sessão que 
durava cerca de 25 minutos. 

pouco mais de um século depois, as câmeras dos mais modernos smartphones disponíveis 
no mercado brasileiro são capazes de realizar gravações em câmera lenta em até 240 fps11 (em 720p) 
e 120 fps (em 1080p). há pelo menos 16 modelos capazes de gravar vídeos em qualidade 4K, na 
resolução 3840x2160 pixels12, em 30 fps, na proporção de tela 16:9, típica destes aparelhos. 

Com o passar dos anos, no entanto, o cinematógrafo apresentou melhorias, especialmente 
em duas características: realizar filmagens mais longas e projetar os filmes com maior luminosidade. 

8 o cinematógrafo foi apresentado pelos irmãos franceses Auguste (1862-1954) e louis (1864–1948) lumière, em 22 de março de 
1895, na sociedade Francesa para o incentivo à indústria, em Paris. inicialmente, tratava-se de uma curiosidade que projetava 
imagens-teste que precisavam de movimento: seres humanos em ação, deixando o trabalho ou esperando o trem. o filme A saída 
dos Operários da Fábrica lumière (1895) tinha um minuto de duração e foi assistido, naquela data, por uma pequena plateia. A obra 
chegou ao grande público apenas em 28 de dezembro daquele mesmo ano, em demonstração pública e paga. 

9 espetáculo composto de vários números (acrobacias, danças, canções, animais amestrados etc.), sem relação entre si.
10 número de imagens estáticas em uma imagem com um segundo de duração.
11 Frames Per second, o mesmo que “quadros” por segundo. 
12  A notícia completa está em: http://www.tecmundo.com.br/4k/87993-16-smartphones-gravacao-vídeo-4k-em-slow-motion.htm. 

acesso em 15 set. 2016. 
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Como foi dito, ele também era mais leve e prático de manusear, aspecto que o aproxima de uma 
mobilidade que talvez encontre seu ápice, em definitivo, nas câmeras de telefones celulares da 
atualidade. 

máquiNA de PeNSAr o TemPo

no livro L’intelligence d’une machine, publicado originalmente em 1946, o realizador Jean 
epstein discorre sobre a filosofia do cinema, a partir das possibilidades e transformações originadas 
pelo cinematógrafo. ele apresenta a máquina como um instrumento total e completo que vai além 
da arte, multiplicando o poder de penetração da visão e ampliando as reflexões sobre as novas 
aparências do mundo, por meio de suas possibilidades de uso. 

Para o cineasta e teórico francês, o feito mais impressionante do dispositivo dos irmãos 
lumière está na transformação de uma descontinuidade em uma continuidade, o que o promove 
à condição de um equipamento de pensar o tempo, esticando ou condensando uma determinada 
duração.

o cinematógrafo, assim, mostra que o tempo é só uma perspectiva nascida na sucessão 
de fenômenos, como o espaço é só uma perspectiva da existência das coisas. [...] Tempo 
e espaço só se compõem de relações essencialmente variáveis entre aparências que se 
produzem sucessivamente e simultaneamente. por isso pode haver trinta e seis tempos 
diferentes e vinte tipos de espaços, como pode haver inumeráveis perspectivas particulares, 
de acordo com as posições infinitamente diferentes dos objetos e de seu observador. 
(epStein, 2015, p. 29)13. 

o cinematógrafo foi importante como um equipamento completo no processo de captação 
e projeção dos filmes das primeiras décadas do cinema, além de sua aplicação em diversos campos 
da ciência e distintas áreas de conhecimento. Ao aparelho dos irmãos lumière pode ser atribuído um 
papel semelhante, guardadas as suas devidas proporções, ao que o smartphone ocupa na cadeia de 
produção de um conteúdo audiovisual, nos múltiplos usos e nos processos de captação, distribuição 
e exibição de conteúdo. A etapa de distribuição, é importante esclarecer, o cinematógrafo, em sua 
época, não cumpria. e a fase de exibição, hoje, ocorre nas telas dos telefones celulares mediada 
por influências de outros meios que surgiram décadas depois do cinematógrafo, como o vídeo e a 
televisão. 

meros registros de situações do cotidiano, os vídeos curtos realizados pelas câmeras dos 
telefones celulares de atualidade apresentam características semelhantes às das obras do primeiro 

13 el cinematógrafo destruyó dicha ilusión; muestra que el tempo es solo una perspectiva, nacida de la sucesión de los fenómenos, 
como el espacio es solo una perspectiva de la coexistencia de las cosas. el tiempo no contiene nada que se pueda llamar tiempo 
en sí, como el espacio no encierra espacio en sí. Solo se componen, uno y outro, de relaciones, esencialmente variables, entre 
apariencias que se producen sucesivamente o simultáneamente. Por eso puede haber treinta y seis tiempos diferentes y veinte tipos 
de espacios, como puede haber innumerables perspectivas particulares, según las posiciones infinitamente diversas de los objetos y 
de su observador (epStein, 2015, p. 29).
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cinema. se, antes, o tempo de duração dos filmes era reduzido pela indisponibilidade de tecnologia, 
agora, com os celulares, são as condições de audiência na tela do próprio dispositivo que ditam este 
prazo. A imagem produzida por celular no dia a dia, na rua, é instável, suja, vertical ou horizontal, 
nem sempre tem o objeto focalizado e em evidência no quadro para apoiar a narrativa, da linguagem 
clássica do audiovisual da forma como o espectador foi habituado a acompanhar. 

nas primeiras décadas do século xx, o cinematógrafo passou a ser usado em tribunais, 
nos âmbitos educativo e terapêutico, e como ferramenta de suporte a diagnósticos. Jean epstein 
se refere a estes processos de suporte como “lições de manutenção, muito necessárias a todo tipo 
de profissões e condições sociais” (ePsTein, 2004, p. 63). Para ele, homens públicos, autoridades, 
oradores e até mesmo simples cidadãos poderiam se beneficiar da possibilidade de se ver uma ou 
mais vezes na tela, de ouvir a própria voz pelos alto-falantes e aperfeiçoar suas atuações, a exemplo 
do que faziam os atores, mesmo que fosse para “mentir de uma forma convincente”, ironiza. o 
cinematógrafo, de acordo com epstein, descobre as “verdades desagradáveis para que elas possam 
ser sufocadas com segurança. este experimento de sinceridade é, por sua vez, uma escola de 
mentira” (ePsTein, 2015, p. 64).

na contemporaneidade, a facilidade da câmera de vídeo do telefone celular também se 
apresenta à disposição dos indivíduos para uso profissional ou pessoal, em situações de treinamento 
ou ensaio, por meio de registros de áudio e vídeo. sua captura e reprodução são praticamente 
instantâneas. há aplicativos que simulam plateias para condicionar o sujeito a falar em público. 
A própria atividade docente também é protagonista desta transformação. Anotações em quadros 
negros, lousas, flipcharts e todo tipo de projeção de apoio às aulas são instantaneamente capturadas 
pelas câmeras de telefones celulares dos alunos. o mesmo procedimento é adotado para o 
armazenamento de informações disponíveis em cartazes e avisos de toda sorte. 

Jean epstein também defendeu a autonomia do cinematógrafo, argumentando que o 
aparelho se difere dos demais dispositivos ópticos, como as lupas e os microscópios usados por 
filósofos e cientistas, justamente pela possibilidade de oferecer informações que atuam em dois 
sentidos distintos. em um primeiro momento, capta as informações do exterior, de áudio e imagem, 
e depois reapresenta este conteúdo, reconstituindo espaço e o tempo, em diferentes combinações, 
em um comportamento similar ao do cérebro humano. 

sob os pontos de vista da linguagem e da construção da narrativa, no livro A imagem (2012), 
o teórico Jaques Aumont registra que um dos motivos de sucesso do cinematógrafo foi o tamanho 
da imagem projetada. sua dimensão representa um dos elementos que pode determinar o tipo de 
relação que o espectador poderá estabelecer entre o próprio espaço e o espaço plástico da imagem. 
nas primeiras décadas do cinema, no entanto, o espanto e o encantamento do público também 
estavam relacionados à forma como os elementos eram apresentados nos filmes: por exemplo, em 
close14. aumont (2012) recorda que 

14 Tipo de plano que revela parte de um objeto ou assunto filmado, em geral, o rosto de uma pessoa. 
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os grandes cineastas do mundo souberam observar e utilizar a estranheza da ampliação, 
fazendo de um telefone uma espécie de monumento (epstein) e de uma barata um monstro 
maior que um elefante (eisenstein) [...]. em todos os casos, o close é visto como a imagem 
por excelência que gera uma distância psíquica própria do cinema, feita de proximidade, de 
sideração e de irredutível afastamento (AUmonT, 2012, p. 145-146).

Jean epstein afirmaria mais tarde que o close era “a alma do cinema”. sua reflexão assumiu 
como alicerce o conceito de “fotogenia”15, termo cuja origem está na fotografia, mas também passou 
a designar a qualidade única (irradiação própria) da imagem de um filme. Para epstein, a ideia do 
cinema-arte nasceu com a noção de fotogenia: o conceito representa para o cinema o que a cor é 
para a pintura e o volume para a escultura, ou seja, o elemento específico desta arte (AUmonT, 
2012). 

A dimensão das imagens que, naquele momento, era tida como adequada para a 
representação de cenas ao ar livre, em seus mais variados contextos, tornou-se mais polêmica 
quando os filmes começaram a mostrar corpos humanos de perto e, depois, ainda mais de perto. 
“os primeiros planos enquadrando o busto, até mesmo a cabeça, produziram durante muito tempo 
rejeição, ligada não só ao irrealismo dessas ampliações, mas a um aspecto tido como monstruoso” 
(auMont, 2012, p. 145).

este tipo de plano, mais fechado, está no centro de um debate contemporâneo sobre o 
estabelecimento de uma estética específica para as narrativas a serem consumidas nas pequenas 
telas dos dispositivos móveis portáteis. esta discussão é iniciada no momento em que as telas 
começaram a diminuir de tamanho, com a chegada da televisão. 

os primeiros closes do cinema, como o da cabeça de meliès, em L´homme à la tête de 
caouthchouc (1906), eram rigorosamente descritivos. o close-up, da forma como ele é conhecido 
hoje, surge a partir de 1913, mais precisamente em Judith of Bethulid, de d. W. griffith. o plano 
abandonou o simples efeito de aumento para ser elevado à categoria de signo, com finalidades 
expressionistas. A partir de então, o close, no cinema clássico, passou a ser utilizado com mais 
cautela. 

Quando surgiu, a televisão assumiu uma condição de tela intermediária em relação às 
dimensões das telas das salas de cinema. no novo veículo, os métodos de produção de conteúdo 
diferenciados do cinema acostumaram o espectador com planos mais fechados, como o americano, 
além dos próprios closes e detalhes. as imagens de enquadramento mais geral e aberta, na maioria 
dos casos, possuem a finalidade específica de situar o espectador em relação ao palco da ação. o 
close se tornou um tipo de plano característico e associado à televisão. 

Com a tecnologia da imagem de alta definição, esta discussão perde força para ser 
problematizada. A quantidade de closes em um produto audiovisual, por exemplo, inclusive, pode 
indicar a influência de uma linguagem específica da televisão ou da telenovela. no cinema, um bom 

15 o termo foi proposto pelo teatrólogo e romancista francês louis delluc, tido como o criador da crítica cinematográfica. 
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exemplo está no longa-metragem Olga, dirigido por Jayme monjardim, em 2004. o filme mostra 
a trajetória da personagem revolucionária que se descobre mulher e, mais tarde, mãe. o próprio 
diretor, com larga experiência em televisão, assumiu que a história merecia muitos closes e emoção 
para ser recontada16. 

desta forma, a tela de poucas polegadas de diâmetro dos smartphones, entre outros 
dispositivos com características semelhantes, avança aos poucos para constituir a exigência de uma 
linguagem própria, a exemplo do que já ocorre com as páginas de internet em sua versão mobile. 
Como se os dispositivos móveis portáteis demandassem uma linguagem particular que fosse capaz 
de inibir o desperdício narrativo, considerando a demanda dos usuários em diversas condições 
e os múltiplos espaços de recepção onde ocorreriam os processos comunicacionais, seja na tela 
de dimensões reduzidas dos telefones celulares ou em sites especializados no armazenamento e 
reprodução de vídeos17. 

em 1985, raymond Williams escreveu um ensaio sobre cinema batizado de Cinema and 
Socialism, em que ele abordava a importância de retomar o diálogo com a tradição, que via no cinema 
uma arte radical e progressista – até revolucionária. o argumento que poderia ser interpretado 
como um retrocesso, em uma análise preliminar, dialoga objetivamente com as reflexões de Walter 
benjamin, especialmente no livro A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, publicado pela 
primeira vez em 1936. o discurso do ensaísta alemão tentava compreender as bases sociais do 
surgimento do cinema, sob o ponto de vista de uma mercadoria. 

Mais de duas décadas depois, no livro Palavras-chave: um vocabulário de cultura e 
sociedade, raymond Williams (2007) formula a resposta para a questão “como pensar acerca destes 
argumentos depois de décadas de desenvolvimento bem-sucedido da indústria cinematográfica?” 
ele aponta que a indagação desta forma de expressão artística pode ser iniciada exatamente pelo 
entendimento do cinema como “um campo de batalha onde se confrontam diferentes concepções 
do que seja popular”. naquele momento, o crítico lembrou que os

democratas, radicais e socialistas sempre falaram em nome do povo e de como ele poderia 
tomar as rédeas do seu destino, mas não detém o interesse pelo “popular”: pois novos tipos 
de empreendedores capitalistas, em um longo processo que persiste até hoje, veem suas 
próprias versões e possibilidades nas novas tecnologias e nas novas plateias que se formam 
no processo (WilliaMS, 2007, p. 414). 

A resposta de raymond Williams encontraria seu expoente máximo de representação 
no telefone celular. este é o equipamento pleno que, com seus recursos variados, se constitui no 
dispositivo acessível e ideal para o estabelecimento de um novo cenário audiovisual. A disponibilidade 
dos smartphones aponta para a democratização dos processos de realização de vídeos, amadores ou 

16 A entrevista de Jayme monjardim foi publicada em setembro de 2004 e está disponível em: http://www.terra.com.br/istoegente/267/
entrevista/. Acesso em: 16 mar. 2017. 

17 YouTube e vimeo, por exemplo.
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profissionais. Um equipamento que se posiciona como trivial na vida moderna estimula o surgimento 
de uma nova estética, amparada por uma imagem mais fluida e acessível a todos. 

A imagem espontânea, documental, da forma como foi definido acima, integrou a história 
do cinema em movimentos como a nouvelle vague francesa, cujos diretores de referência são 
François Truffaut, louis malle e Jean-luc godard, entre outros. aspectos como a mobilidade e 
a disponibilidade do smartphone, enquanto dispositivo de captação de imagens, permitem o 
estabelecimento de uma associação ao momento em que a hegemonia do cinema clássico e seu 
rebuscado sistema de produção e realização é questionado pela estética do movimento caméra-
stylo, surgido em 1960, na França, mas antecipado em um ensaio do crítico de literatura e cinema 
Alexandre Astruc, batizado de nascimento de uma nova vanguarda: a caméra-stylo e publicado na 
revista L’Écran Français em 194818. 

na nouvelle vague, o cinema se livraria “da imagem pela imagem, das imediatas e concretas 
demandas da narrativa, para se transformar num meio tão flexível e sutil como a linguagem escrita”, 
de acordo com Astruc. dentro desta premissa, o diretor do filme, com o apoio de equipamentos mais 
leves e fáceis de manusear, características do cinematógrafo e, especialmente agora, dos telefones 
celulares, “escreveria com a câmera da mesma forma que um escritor escreve com sua caneta”, 
teorizou. 

no texto, Alexandre Astruc defendeu o insólito, diante das produções marcadas pela 
imobilidade. ele citou filmes como A Regra do Jogo, de Jean renoir (1939) e a cinematografia de orson 
Welles, enquanto lamentou o comportamento da crítica, avessa à nova tendência. este movimento 
vanguardista, em sua visão, anunciava a entrada do cinema na era da linguagem, um meio de expressão 
tal como as artes, “em particular a pintura e o romance”, e abandonando em definitivo a condição 
precária de “atração de feiras” ou apenas uma ferramenta para conservar imagens da época.

A linguagem cinematográfica, assim, serviria para o artista expressar o seu pensamento, 
abstrato ou não, e “traduzir suas obsessões”. A era batizada de caméra-stylo representa o fim da 
imagem pela imagem, para se tornar um meio de expressão flexível e sutil como a linguagem escrita. 
naquele momento, astruc antecipou a forma pós-moderna de consumo de produtos audiovisuais, 
ao afirmar que a partir do “desenvolvimento dos 16 mm e da televisão, não está distante o dia em 
que cada pessoa terá em suas casas aparelhos de projeção e alugará, na livraria da esquina, filmes 
escritos sobre não importa que tema, não importa qual forma, sejam críticas literárias, romances, 
ensaios da matemática, história, variedades”. o texto do crítico era uma evidente aproximação do 
cinema com a literatura, ao mesmo tempo em que antecipa a criação de uma nova linguagem, 
afastada dos documentários poéticos ou filmes surrealistas e posicionada entre o cinema puro dos 
anos 1920 e o teatro filmado. 

esta nova estética, segundo o artigo, implica em uma aglutinação de funções entre o 
roteirista e o autor. Astruc defende que a escrita da câmera é o pilar da evolução da história e da 

18 A reprodução em português do texto original do artigo está disponível em: https://soma.sbcc.edu/users/davega/non_ACTive_
ClAsses/FilmsT_101/FilmsT_101_generAl_TheorY/Camerastylo_Astruc_1928.pdf. Acesso em: 17 abr. 2016. 
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concepção de mundo do realizador, tornando inseparáveis a visão de quem pensou a obra daquela 
de quem a escreveu, operando o equipamento. 

hoje, ao considerarmos as câmeras dos dispositivos móveis portáteis, é possível observar 
a mesma autonomia na operação do usuário, tanto na produção de rascunhos – como os vídeos 
diários, meros registros do cotidiano – quanto na elaboração de obras completas. Um indivíduo, com 
seu smartphone, é roteirista, diretor e até mesmo autor, operando a própria câmera. As condições de 
autoria, assim, podem melhorar, mas a linguagem e os demais procedimentos expressivos clássicos 
seriam alterados minimamente. Por mais que o conceito de autoria seja relevante, não é o objetivo 
deste texto problematizar e aprofundar a relação do autor, tanto para o sentido explicitado pela revista 
Cahiers du Cinema ou as premissas relacionadas em la politique des auteurs, de François Truffaut, 
quanto para a definição do que seria um autor nos dias atuais, empunhando uma câmera de celular. 

no entanto, a popularização dos aparelhos de telefone celular contribui para uma espécie de 
naturalização do processo de captação da imagem. esta imagem, por exemplo, subverte a condição 
do pixel, de elemento característico de uma imagem de baixa resolução a uma espécie de referência 
estética ou de amadorismo. Até as etapas de realização, da concepção à distribuição, passando pela 
edição e adição de efeitos diversos, têm condições de serem realizadas no próprio aparelho. 

de todo modo, é importante ressaltar a diversidade de conteúdos que circula livremente na 
internet, o que atende a uma multiplicidade de gostos, de autores audiovisuais consagrados às vozes 
emergentes e anônimas, responsáveis pela maioria dos conteúdos, de formas, gêneros e duração 
variadas. em comum, muitas vezes, apenas o fato de terem sido captadas por meio de uma câmera 
de um smartphone. historicamente, a mídia de massa, e seus processos de edição e finalização de 
imagem excluíam o espectador de participar da captação da imagem. esta condição era ampliada 
pelo alto custo e pouca disponibilidade dos equipamentos.

hoje, o telefone celular é o dispositivo que resgata o sentido da expressão “uma câmera 
na mão”, despertando o íntimo do próprio produtor e narrador. Ao mesmo tempo, ocorre a 
superexposição do “eu”, numa tentativa de obter reconhecimento da sociedade e uma espécie de 
“fama” no ambiente virtual. no entanto, pelo seu tamanho reduzido de tela, e o fato de ela ser 
acoplada ao dispositivo de captação, a imagem gerada por um smartphone não permite a elaboração 
de muitos planos gerais. 

o smartphone na mão também impõe a imagem em close, definindo a ação. em geral, 
nestes produtos, a imagem é captada muito perto de seus protagonistas. nestes casos, é importante 
ressaltar, o manuseio do dispositivo pode ser feito com apenas uma das mãos, o que pode contribuir 
ainda mais para a geração de imagens desestabilizadas e planos imprecisos. 

a maioria dos vídeos amadores produzidos pelos usuários de telefones celulares que circula 
na internet é do tipo plano sequência, ou seja, sem cortes. o áudio é captado pelo microfone do 
próprio aparelho, não há maquiagem ou caracterização, e muito menos iluminação específica. sua 
duração também é reduzida, o que facilita o compartilhamento nas redes sociais e a visualização, 
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por parte de outros sujeitos. em grandes eventos, como shows musicais ou jogos de futebol, por 
exemplo, os momentos principais são registrados com celulares e permitem o acesso do público a 
diferentes pontos de vista, a partir da disseminação das câmeras em celulares, constituindo uma 
espécie de narrativa coletiva, ainda que fragmentada. 

Ao analisarmos imagens produzidas profissionalmente, em conjunto com realizações 
amadoras, é possível perceber que ambas estão empenhadas em seguir caminhos distintos. A 
primeira, no cinema ou na televisão, está ancorada na busca pela imagem de alta qualidade. os 
vídeos amadores, embora a tecnologia disponível hoje em alguns aparelhos seja compatível com 
equipamentos de alta resolução, ainda estaciona em uma estética alternativa e experimental, 
considerando-se os objetivos destes produtos. 

diante do exposto, fica evidente que o cinematógrafo e o telefone celular são equipamentos 
que se assemelham na medida em que produzem e exibem imagens em movimento, com a 
autonomia característica da mobilidade. Por outro lado, cabe evidenciar que na era do cinematógrafo 
ainda não havia se estabelecido uma cultura fílmica ou audiovisual como nos dias atuais, onde esta 
característica é indissociável do cotidiano da contemporaneidade, absolutamente popularizada. 

as imagens produzidas em cada época são bem diferentes, assim como os indivíduos que 
as geram, e as relações deles com a câmera e as imagens por ela produzidas, naturalmente. são 
nessas características que as diferenças entre o cinematógrafo e o celular mais se acentuam. hoje, é 
sabido que o celular é um equipamento muito mais completo, na medida em que o usuário filma e 
se filma, captura e compartilha arquivos de áudio, e a imagem produzida por ele também pode ser 
compartilhada, quase instantaneamente ou ao vivo, em redes sociais e até transmissões ao vivo via 
streaming19.

As atuais possibilidades de captação e circulação das imagens dão notoriedade de forma ágil 
aos conteúdos, enfraquecendo visões elitistas e formas tipicamente capitalistas de desenvolvimento 
econômico, como a produção centralizada e a tradicional distribuição rápida em largas expansões 
geográficas. este aspecto representa um ganho para a sociedade, uma vez que é possível receber 
no celular produções de qualquer natureza, inclusive as que contém visões periféricas aos 
discursos oficiais, pela disponibilidade dos vídeos de registros ou os conteúdos oferecidos pelos 
portais especializados em armazenamento e reprodução de vídeos na internet. desta forma, 
a disponibilidade e circulação destes produtos configura um ganho, uma vez que contribui para 
democratizar a informação, para além de qualquer classe social. 

neste sentido, o próprio pensamento de raymond Williams aponta para uma prática que 
busca o entendimento do ambiente, objetos e pessoas como elementos interconstitutivos do cinema 
e a questão da prática política, indicando que “a batalha em torno do “popular” está longe do fim 
e o desafio para várias gerações de cineastas continua, mas o cinema burguês progressista deve 
trabalhar para a construção do seu fim”, conclui. 

19 tecnologia que é capaz de reproduzir áudio ou vídeo enquanto ainda está carregando, diminuindo assim o tempo de espera do 
usuário para assistir o conteúdo. 
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coNSiderAÇõeS fiNAiS

o conteúdo audiovisual em telefones celulares, além das salas de cinema e televisão, cria 
um mundo perceptivo completamente novo, ressignificando as conexões entre o cinema e o sonho. 
agora, além dos drive-ins, as telas voltaram às ruas, induzindo novas dinâmicas aos usuários e, talvez, 
condenando para sempre qualquer imagem a sofrer interrupções, provocada por fatores externos 
ou a conectividade do próprio aparelho. 

A disseminação das câmeras de telefones celulares e a popularização dos aparelhos fizeram 
surgir imagens amadoras e registros de eventos diversos. estes produtos, cuja circulação é ampliada 
por redes sociais e sites de armazenamento e reprodução de vídeos, podem vir a caracterizar um 
contexto estético particular das imagens na contemporaneidade, em relação a sua flexibilidade de 
formato, horizontal ou vertical, além de seu caráter documental e fluido. 

os smartphones, assim, estão cada vez mais presentes nos rascunhos e obras audiovisuais 
completas, ainda de forma desalinhada. expandem suas presenças, conectam mais pessoas, tornam 
as rotinas mais ágeis e executam uma infinidade de tarefas, mas ainda não conseguiram estabelecer 
um padrão estético nem impor aos realizadores uma linguagem específica para que a narrativa das 
obras seja compreensível de forma integral em suas telas. 

resta saber se o impacto deste fenômeno na produção, circulação e exibição de imagens 
audiovisuais, gerará imagens com características próprias e particulares desses dispositivos. e, 
ainda, se a solidificação do telefone celular como ferramenta de captação terá força para assumir 
uma linguagem específica, que caracterize este meio. este pensamento conduz a outra questão: 
seria concebível observar algo novo nas imagens geradas nos dispositivos manuseados por autores 
amadores e desconhecidos, sem experiência, exatamente por este grupo não possuir o domínio na 
linguagem estabelecida no seu fazer? 

se, um dia, estes telefones celulares eram vistos como meros equipamentos que executavam 
e recebiam chamadas de voz, agora são aparelhos dotados de tantas funções que, provavelmente, 
qualquer usuário nunca conseguirá esgotar a sua funcionalidade. o smartphone, enquanto canivete 
suíço da pós-modernidade, tornou-se uma espécie de amigo íntimo do usuário. Como extensões dos 
corpos de seus usuários, estão ainda no centro dos processos de convergência tecnológica. no status 
de controle remoto da vida digital do indivíduo moderno, impulsionado pela onipresença da internet, 
o telefone celular amplia sua supremacia, ao envolver funções de comando de itens igualmente 
conectados que integram a categoria da internet das coisas20, como televisores, equipamentos de 
iluminação e climatização de ambientes, por exemplo. 

A multiplicidade de funções destes pequenos aparelhos pode levá-los a um papel de destaque 
dentro da estrutura de realização de uma obra de qualquer tempo de duração, tanto no aspecto 
técnico, quanto no artístico. É justamente este contexto que intriga realizadores e pesquisadores 

20 em inglês, internet Of things (iot). 
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e abre espaço para novas investigações e questionamentos, além de conduzir o audiovisual a um 
patamar jamais visto em sua história. 
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