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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender como os elementos da mise-en-scène, ou da encenação 

fílmica, são importantes para a construção dos significados da narrativa. O objeto de análise é 

o filme estadunidense La La Land, lançado em 2016, sob direção de Damien Chazelle e direção 

fotográfica de Linus Sandgren. O conceito de mise-en-scène será abordado a partir de David 

Bordwell (2013), complementado por Gerard Betton (1987). Serão analisados aspectos 

constituintes da mise-en-scène, tais como: cores; planos; duração de planos; figurino; cortes; 

cenários e iluminação. Para a discussão de narrativa, partiremos também de Bordwell e 

Thompson (2013), complementado por Cândido (2005) e Aumont (2006), apresentando as 

definições de espaço, tempo e personagem, que são aspectos fundamentalmente relacionados à 

mise-en-scène no cinema. As conclusões iniciais do trabalho demonstram que a construção dos 

significados da narrativa está diretamente ligada às escolhas visuais e sonoras do filme.  

 

Palavras-chave: La la land, mise-en-scène, narrativa, fotografia. 



 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to understand how the elements of mise-en-scène, or filmic staging, are 

important for the construction of the meanings of the narrative. The object of analysis is the 

American film La La Land, released in 2016, directed by Damien Chazelle and directed by 

Linus Sandgren. The concept of mise-en-scène will be approached from David Bordwell 

(2013), complemented by Gerard Betton (1987). Constituent aspects of mise-en-scène will be 

analyzed, such as: colors; shots; duration of shots; costumes; cuts; sets and lighting. For the 

discussion of narrative, we will also start from Bordwell and Thompson (2013), complemented 

by Candido (2005) and Aumont (2006), presenting the definitions of space, time, and character, 

which are aspects fundamentally related to mise-en-scène in cinema. The initial conclusions of 

the work demonstrate that the construction of the meanings of the narrative is directly linked to 

the visual and sound choices of the film.  

 

Keywords: La La Land, mise-en-scène, narrative, cinematography.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo representa o desdobramento de um objeto que permeou minha 

adolescência até os dias atuais: a fotografia. Percebida por mim como uma forma de expressão 

e uma amplificadora de minha voz, ela se responsabilizou por guardar e compartilhar minhas 

memórias ao longo da adolescência. Hoje, permeando descobertas profissionais e 

impulsionando estudos, a fotografia atua como ferramenta na construção de saberes e também 

como articuladora de questionamentos sociais. Essa paixão que me trouxe até aqui serve como 

inspiração e combustível para o presente trabalho.  

Tudo começou na adolescência, com apenas uma simples câmera fotográfica digital 

disponível, emprestada por minha irmã. Iniciei a caminhada de descobertas na fotografia, 

percebendo a possibilidade de transmitir uma realidade pautada pela minha visão, por meio do 

que era registrado pela câmera, criando uma narrativa totalmente única e pessoal, mesmo se 

tratando de algo visto ou conhecido por todos. Com o passar dos anos, à medida que meu 

conhecimento da fotografia crescia, minha paixão pela forma de arte também crescia.  

Meus aprendizados, ora autodidatas, ora assistindo videoaulas no YouTube, levaram-me 

a aprender muitos dos aspectos da fotografia: desde composição e iluminação, até técnicas de 

pós-processamento e impressão. O fazer fotográfico me entusiasmava em abundância. Luzes, 

cores, recortes, enquadramentos, gestos, tudo me instigava a estudar como que tantos elementos 

forjavam a fotografia como um único objeto riquíssimo em informações. Conforme a idade 

avançava, eu percebia que queria viver da fotografia, mesmo sem saber exatamente qual seria 

a minha formação profissional.  

Em 2014, tive a oportunidade de ingressar no curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era o curso mais próximo em me levar ao 

estudo da fotografia. No mesmo ano, comecei a trabalhar exaustivamente como fotógrafo em 

eventos e cerimônias. Nesse fluxo intenso de relação com a fotografia, tive contato com a 

aclamada obra de Damien Chazelle - La La Land (2016). Assisti-la, quando estava sendo 

exibida nos cinemas, foi de emocionar ao ponto de sorrir, rir e chorar durante o filme. Ao 

terminar o filme, recordo-me da indescritível sensação de perceber que me encontrava diante 

de uma joia da arte sobre o amor e o cinema. Todo esse misto de emoções me levou a ter La La 

Land como o objeto deste trabalho de conclusão de curso.  

La La Land, um filme do gênero musical, que fala sobre amor, sonhos e as dificuldades 

da vida real, narra a história de dois jovens, Mia e Sebastian, com ambições de carreira e seu 

relacionamento ao longo desse caminho. Ela é uma atriz que sonha em ser tornar famosa, 
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mesmo falhando em todas as audições em que participava; ele, apaixonado por jazz, sonha em 

ter a sua própria casa de shows exclusiva ao gênero. No decorrer de uma semana, os caminhos 

de ambos sonhadores se cruzam, e após uma festa, surgem sinais de afeto entre eles. Uma 

história de romance se inicia e, quando suas carreiras começam a ascender, decisões importantes 

surgem na vida de ambos que, nem sempre, foram positivas para o casal. 

Diferente dos clássicos filmes de romance que terminam com um final feliz, embora 

compatível com a realidade, ambos os personagens apresentados passam por diversas 

dificuldades antes de poderem realizar aquilo que tanto desejavam. La La Land traz em seu 

enredo que perseguir um sonho é doloroso, lento e coercitivo a escolhas que podem mudar os 

planos inicialmente definidos. Conforme Clarisse Loughrey (2017), jornalista que entrevistou 

o diretor Damien Chazelle, La La Land “pontua um triunfo único no cinema moderno – 

alcançando um equilíbrio entre preservação e modernidade que até seus próprios personagens 

se esforçam para alcançar” (LOUGHREY, 2017). Em parte, o filme é um romance agridoce; 

em outra parte, é a história de carreira superando as probabilidades, e por fim é um musical 

antiquado. É um filme banhado em vermelhos vibrantes, azuis constantes e amarelos, com um 

belo toque de verde esmeralda. 

O cenário – que acompanha como as rotinas de ambos personagens se cruzam, 

construindo a história do relacionamento apresentada pelo filme – é a agitada cidade de La La 

Land, apelido dado à cidade de Los Angeles1, nos Estados Unidos, que, segundo o Cambridge 

Dictionary (2018), é uma gíria estadunidense que significa acreditar nas coisas irreais, na 

fantasia, na esperança. E é em Los Angeles que as pessoas vão em busca de alcançar o estrelato. 

Dirigido por Damien Chazelle, La La Land ganhou 14 indicações ao Oscar 2017, 

tornando-se, desta forma, um dos filmes mais indicados da premiação, empatando com o 

clássico Titanic (1997) e All About Eve (1950). Dessas indicações, seis foram vencidas por La 

La Land: melhor diretor, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor canção original e 

melhor direção de arte (ABC ENTERTAINMENT, 2017). A grandiosidade da obra é tanta que, 

embora por um erro da organização do evento, La La Land foi equivocadamente anunciado 

como vencedor da categoria principal, conquistada por Moonlight (2016). 

O diretor Chazelle, através do filme, tornou-se o diretor mais jovem a conquistar o 

prêmio: ergueu a estatueta aos 32 anos de idade. Além disso, a obra foi destaque no Globo de 

 
1 A expressão ‘La La Land’ começou a ser usada no início dos anos 1980 como um apelido para Los Angeles, 

especificamente para se referir a Hollywood. Se inspira na abreviatura do nome com as iniciais “L.A.”, e também 

nas ilusões cinematográficas contadas pela sua indústria - assim como o encanto da fama e a vida "intocável" das 

suas celebridades. 
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Ouro 2017, vencendo categorias a que foi indicada. Mencionadas aqui apenas as premiações 

principais, pois o filme recebeu mais de duzentos prêmios ao redor do mundo, sem contar as 

indicações e as conquistas de outros prêmios no cinema (IMDB, 2019). 

La La Land é um filme que não poupou homenagens aos musicais clássicos de 

Hollywood, sendo construído por diversas referências a eles (HARNEY, 2017). As referências 

surgem nos passos de dança já executados antes por Fred Astaire e Ginger Rogers em Vamos 

Dançar? (Shall We Dance, Mark Sandrich, 1937), uma sequência com delírios visuais de 

Sinfonia de Paris (An American in Paris, Vincente Minnelli, 1951), um plano com uma 

variedade de letreiros de neon igual a Cantando na Chuva (Singin’ in the Rain, Stanley Donen, 

1952) e a narrativa agridoce da maior inspiração-mor Os Guarda-Chuvas do Amor (Les 

parapluies de Cherbourg, Jacques Demy,1964), são as principais das homenagens e referências 

trazidas com elegância pelo diretor. Entre outras referências do diretor, podemos citar Ritmo 

Louco (Swing Time, George Steven,1936), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), A Roda da 

Fortuna (The Band Wagon, Vincent Minnelli, 1953) e Amor, Sublime Amor (West Side Story, 

Steven Spielberg, 1961). 

A ideia de Chazelle com La La Land, conforme entrevistas dadas por ele e também por 

sua equipe, era de retomar os clássicos musicais, mas adicionando elementos verossímeis da 

atualidade, homenageando, assim, os artistas que seguem o sonho de se tornarem atores, e 

também saudando, claro, os musicais clássicos da história do cinema americano (ANDERSON, 

2016). 

Quais são as qualidades de um filme para que se torne aclamado pela crítica? Quais 

motivos levaram um filme fadado ao fracasso a nominações no Oscar? Quais são as formas 

visuais que uma história assume? Quais são as técnicas empregadas e como elas compõe o 

processo criativo? Foram essas questões iniciais que, inspiradas por La La Land, me trouxeram 

para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, a ideia era focar exclusivamente na 

fotografia, porém, com as leituras e análises do filme, percebi que precisaria ampliar essa ideia, 

pois a fotografia faz parte de um conceito maior no cinema, que é a mise-en-scène, palavra 

francesa que significa colocar algo em cena, ou encenar. Em geral, usada para o teatro, foi 

também apropriada para o cinema. Como uma arte que se utiliza de várias outras, o cinema 

também incorporou muito dos termos técnicos de outros campos, e criou os seus próprios. No 

caso do cinema, a encenação da narrativa envolve a filmagem dos elementos cênicos por uma 

câmera, o que produz os planos, e a posterior organização desses planos pela montagem. A 

fotografia cinematográfica, portanto, é fundamental na construção do processo fílmico, mas ela 

está em relação aos demais elementos da encenação. Por isso, para pensar a fotografia em La 
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La Land, tenho que passar também pelo conceito de mise-en-scène. 

É em função disso que surgiu o problema de pesquisa que está centrado na interação 

entre narrativa e mise-en-scène: como a mise-en-scène, aliada à forma da narrativa, constrói a 

história contada pelo filme, estabelecendo os significados dessa obra? 

Dessa forma o objetivo geral é: A partir da aproximação entre mise-en-scène e 

narrativa, compreender como a história de La La Land é apresentada visualmente, e como essas 

escolhas ajudam a construir os significados narrativos do filme. Como objetivos específicos 

para a pesquisa, proponho: 

 

● Discutir os conceitos básicos de estrutura e a organização da narrativa, e observar como 

ela está presente em La La Land; 

● Apresentar o conceito de mise-en-scène, seus elementos constitutivos, e observá-los em 

La La Land, propondo entender como eles auxiliam na construção visual da narrativa 

orientada pelas estações; 

● Entender como as diferentes estações representam fases das histórias dos personagens 

Mia e Sebastian, e como a mise-en-scène é responsável por essas delimitações temporais 

e de sentimento dos personagens. 

 

Para explorar a narrativa em La La Land, será utilizado o autor Jacques Aumont, através 

do seu texto O filme como representação visual e sonora (1995), complementado por Quem 

conta um conto aumenta um ponto (2007), de João Winck, A narrativa fotográfica (2009), de 

André Gaudreault e François Jost, e A estética do cinema (1987), de Gerard Betton. Por fim, 

também serão utilizados alguns conceitos presentes no livro Anatomia da crítica (1957), de 

Northrop Frye, para analisar como as estações do ano em La La Land, conversando com a teoria 

dos arquétipos, guiam o enredo e a construção de espaço-tempo na narrativa.  

Para a análise da mise-en-scène, que é um conceito que se traduz em como a história é 

contada através da construção visual, foi feita uma pesquisa audiovisual pautada pelas propostas 

de Laurent Jullier e Michel Marie e sua obra Lendo as Imagens do Cinema (2009), e nos 

conceitos de mise-en-scène e de forma narrativa de David Bordwell e Kristin Thompson, em 

especial no livro Arte do cinema: uma introdução (2013). O trabalho de Francis Vanoye e 

Goliot-Lété, em Ensaio sobre a análise fílmica (1994), complementam a metodologia de análise 

para imagens em movimento. 

As cenas para essa pesquisa foram selecionadas devido à relevância da aplicabilidade 

dos conceitos de mise-en-scène e também pela pertinência em auxiliar no entendimento da 
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narrativa. Desse modo, foram selecionadas as sequências nas quais os conceitos fossem mais 

explícitos e de claro entendimento para todos, bem como, por possuírem relevância ao contexto 

da análise de La La Land. 

O trabalho se divide em 4 capítulos, sendo esta introdução o primeiro. No segundo 

capítulo será apresentada uma contextualização da narrativa: conceitos gerais da narrativa, 

como ocorre a formação do espaço-tempo dentro da narrativa, e como se dá a apresentação dos 

personagens. No terceiro capítulo será abordada a aplicação da mise-en-scène e seus elementos 

como representantes visuais da narrativa. No quarto capítulo, discutiremos como os conceitos 

dos capítulos anteriores são aplicados à narrativa de La La Land. Serão apresentados quem são 

os personagens, qual a temporalidade da narrativa, através da marcação das estações, e como 

essas divisões sutis permeiam o contexto da história. Também analisaremos como os elementos 

da mise-en-scène constroem possíveis significados dentro da cena. As considerações finais, que 

se propõem a observar se os problemas do trabalho foram resolvidos, as referências e os anexos 

encerram este estudo. Boa leitura!  
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2 A NARRATIVA 

 

Ao entender como o filme funciona e quais mensagens são transmitidas, também nos 

entendemos melhor. Como toda grande arte, o cinema contém suas próprias ideias, conceitos e 

reflexões. Conhecer a história nos dá a razão do nosso atual estado das coisas, o que significa 

abraçar novas ideias, referências e formatos que se apresentam através do cinema moderno. 

Para compreender e construir a história, independente do suporte em que ela se apresenta, e 

fazer com que ela se torne uma narrativa, é preciso seguir características e funções peculiares 

da narrativa, o que permite que ela ganhe significados. 

No cinema, a forma de contar uma narrativa está imbrincada no modo como essa 

narrativa é construída visual e sonoramente, que é o que Bordwell (2013) chama de mise-en-

scène. Assim, os narrativos propostos pelos roteiristas vai interagir com os diversos outros 

elementos que compõem o estilo cinematográfico, e a sua “colocação em cena” ou “encenação”, 

como: interações entre os personagens, os figurinos, os cenários, as trilhas sonoras e ainda 

outros diversos elementos que compõem uma cena, aliado ainda à interpretação do espectador.  

De qualquer forma, toda a narrativa tem seus aspectos próprios, e é isso que iremos 

apresentar neste capítulo, focando nos personagens, tempo e espaço e os conceitos básicos da 

narrativa cinematográfica. 

 

2.1 NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 

 

 Para entendermos o princípio de um filme cinematográfico, precisamos primeiramente 

conceituar o que vem antes dele, o texto, ou a obra ficcional, como nomeado por alguns autores. 

Segundo escreve Roland Barthes (1976): 

 

A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela 

imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas estas 

substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na 

epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura 

(recorde-se a Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, no cinema, nas histórias em 

quadrinhos, no fait divers, na conversação. (BARTHES, 1976, p. 19) 
 

 

Para David Bordwell e Kristin Thompson (2013), a conceituação de narrativa pode se traduzir 

da seguinte maneira: 
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[…] como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e no 

espaço. Uma narrativa é o que normalmente queremos dizer ao utilizar o termo 

história. [...] Normalmente, uma narrativa começa com uma situação: uma série de 

mudanças ocorre de acordo com um padrão de causa e efeito até que, finalmente, uma 

nova situação surge levando ao fim a narrativa. (BORDWELL e THOMPSON, 2013, 

p. 144) 

 

Portanto, é possível afirmar que o roteiro cinematográfico pode ser fundamentado pela 

narrativa, pois antepõe um roteiro, proposto a narrar um fato ou situação. Saber o que aconteceu, 

com quem, quando e onde, é importante para que uma narrativa tenha sentido. Então, a partir 

disso, podemos dizer que a história começa a se delinear e ganhar vida através da imagem, do 

som, elementos e influências e também outros elementos que aparecem em um filme. 

Em uma obra literária, como por exemplo um romance, a narrativa tem o poder de 

aguçar a maioria de nossos sentimentos; conseguimos estabelecer comparação com o cinema 

de ficção, visto que assistir a um filme nos envolve e vai muito mais adiante do que a leitura. 

Diz Barthes (1976) quê: 

 

Compreender uma narrativa não é somente seguir o esvaziamento da história, é 

também reconhecer nela “estágios”, projetar os encadeamentos, horizontais do “fio” 

narrativo sobre um eixo implicitamente vertical; ler (escutar) uma narrativa não é 

somente passar de uma palavra a outra, é também passar de um nível a outro. 

(BARTHES, 1976, p. 19) 

 

Os níveis pontuados por Barthes acima, deixando a ficção para trás, como capítulos e 

páginas, na narrativa cinematográfica se transformam em planos e enquadramentos; e nossa 

percepção como leitor ainda serve, mas agora utilizamos essa percepção como espectadores de 

um produto cinematográfico. De um modo geral, como é apontado por Jacques Aumont (1995): 

 

O cenário e os atores representam uma situação, que é a ficção, a história contada, e o 

próprio filme representa, na forma de imagens justapostas, essa primeira 

representação. O filme de ficção é, portanto, duas vezes irreal: irreal pelo que 

representa (a ficção) e pelo modo como representa (imagens de objetos ou de atores). 

Decerto, a representação fílmica é mais realista pela riqueza perceptiva, pela 

"fidelidade" dos detalhes do que os outros tipos de representação (pintura, teatro), 

mas, ao mesmo tempo, só mostra sombras registradas de objetos que estão ausentes. 

O cinema tem de fato esse poder de "ausentar" o que nos mostra: ele o "ausenta" no 

tempo e no espaço, porque a cena registrada já passou e porque se desenvolveu em 

outro lugar que não na tela onde ela vem se inscrever. No teatro, o que representa, o 

que significa (atores, cenário, acessórios), é real e existe de fato quando o que é 

representado é fictício. No cinema, representante e representado são ambos fictícios. 

Nesse sentido, qualquer filme é um filme de ficção. (AUMONT, 1995, p. 100) 
 

Embora possua conexão com a realidade, com a verossimilhança, a narrativa é a 

ferramenta que une a ficção à realidade. A verossimilhança é, portanto, definida a partir do 
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momento em que o texto narrativo está em sintonia com a percepção de realidade. Através de 

Jacques Aumont e Michel Marie (2006), pode-se determinar que verossímil é algo que tem 

aspecto de verdade, ou que seja provável. Os autores, entretanto, pontuam que: 

 

É verossímil o que, nas ações, nas personagens e na representação, parece verdadeiro 

ao espectador. O respeito do verossímil impõe inventar uma ficção e motivações que 

produzirão a percepção de realidade. A verossimilhança distingue-se de várias outras 

noções que descrevem o modo de existência das ações dramáticas: o verdadeiro, o 

possível, o necessário, o racional, o real. (AUMONT e MARIE, 2006, p. 295) 

 

Para que, através da narrativa, atinja-se o aspecto de verdade aos olhos e ouvidos do 

espectador – que é a verossimilhança –, a mesma precisa ter funcionalidade inserida em seu 

discurso, assim guiando o espectador para que percorra sua própria jornada cognitiva ao longo 

da história que está sendo apresentada pelo filme. Como pontua Aumont e Marie (2006): 

 

No cinema, o verossímil concerne à representação e à narração. O mundo representado 

é verossímil se for conforme a imagem que o espectador pode fazer do mundo real. 

Quanto à narrativa, seu verossímil repousa, por um lado, em princípios gerais 

(princípio de causalidade e de não-contradição), por outro, em convenções de gênero 

e nas regras implícitas que elas pressupõem; o mundo de referência é o mundo 

possível definido pelo conjunto dos postulados narrativos, próprios ao gênero 

particular. Por exemplo, o cinema fantástico supõe a imortalidade de certos 

personagens em certas condições (vampiros, mortos-vivos); em uma comédia 

musical, não deve haver mortes violentas particularmente atrozes etc. (AUMONT e 

MARIE, 2006, p. 296) 

 

Também afirmado por Barthes anteriormente, a narrativa perpetua-se através das 

linguagens orais, escritas e visuais. O cinema, por sua vez, tem a possibilidade de congregar 

essas linguagens, criando uma síntese dessa forma de se contar uma história e relatar um fato. 

Ainda segundo Aumont e Marie (2006): 

 

Ver um filme é, antes de tudo, compreendê-lo, independentemente de seu grau de 

narratividade. É, portanto, que, em certo sentido, ele “diz” alguma coisa. E foi a partir 

dessa constatação que nasceu, na década de 1920, a ideia de que, se um filme 

comunica um sentido, o cinema é um meio de comunicação, uma linguagem. 

(AUMONT e MARIE, 2006, p. 177) 

 

No caso do cinema, as técnicas de filmagem e edição permitem a aposição de diversos 

pontos de vista e cenários simultâneos, e é possível ao espectador ter acesso a muitos 

pensamentos e lembranças dos personagens construídos para a narrativa cinematográfica. Por 

isso é importante a construção da narrativa adequada ao entendimento do espectador, como 

pontua Flávio de Campos (2011): 
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A seleção de trama principal segue a mesma demanda da seleção do principal ponto 

de vista do narrador: estabelecer uma referência a partir da qual a narrativa será 

composta e, mais tarde, recebida pelo espectador - e, assim, dar unidade e facilitar 

composição e recepção. (CAMPOS, 2011, p. 103) 

 

Também ligado ao conceito tratado acima, João Winck (2007) cita Doc. Comparato, 

acrescentando que: 

 

Cada espectador deve interagir emocionalmente com a narrativa como se fosse sua 

própria história de vida. É o momento no qual o conflito deve ser experimentado pelos 

agentes da trama não só na dimensão potencial, mas na esfera do acontecimento, da 

inter-relação, atualizada, sobretudo na cognição da audiência. (COMPARATO apud 

WINCK, 2007, p.48) 

 

A narrativa cinematográfica pode ser considerada igual a qualquer outra narrativa, 

apesar de que não seja tão simples determinar o enunciado de uma imagem, como, por exemplo, 

determinar expressões de felicidade de um personagem, ou até mesmo a morte do mesmo. Essa 

dificuldade em criar equivalências linguísticas tem como determinando a premissa de que “a 

imagem mostra, mas não diz” (GAUDERAULT e JOST, 2006, p. 16). Desta forma, pode-se 

assemelhar a imagem cinematográfica como um enunciado, indo muito além do que uma 

palavra, por conter um repertório de acontecimentos e informações. O conceito narrativo da 

imagem cinematográfica define-se, assim, cena após cena, e plano após plano. 

Cabe acrescentar ao estudo da narrativa cinematográfica o conceito da narrativa de três 

atos, proposto por Winck (2007). No primeiro ato, também chamado de introdução, é feita a 

apresentação do personagem protagonista, seu universo e a situação pré-determinada na qual 

ele está inserido. Nesse momento é quando se entende as necessidades dramáticas do 

personagem. É oferecido um conjunto alastrado de informações sobre a história, prendendo a 

atenção da audiência e mantendo o suspense em relação ao percurso narrativo que será 

apresentado: 

 

A narrativa em três atos pode, assim, ser caracterizada pela atuação de um sujeito 

(geralmente o herói) e seus predicados (poderes mágicos, força de caráter etc.), agindo 

no sentido de superar as adversidades (ou conflitos) encontradas no percurso de 

resolução da premissa dramática. (WINCK, 2007, p. 45) 

 

O segundo ato, chamado de desenvolvimento, surge através da transição feita por um 

conjunto de cenas nas quais o personagem inicia sua transformação. Neste ato é iniciada a 

mudança, e, assim, progressivamente essa transformação é vivida pelo personagem. É neste ato 

que o protagonista trilha o caminho do “ser mais” pelas conquistas da razão de sua existência 
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no âmbito social. A luta contra o dragão ou o momento em que o personagem se perde no 

bosque, ou, em La La Land, quando os personagens começam a correr atrás de suas expectativas 

pessoais, por exemplo. 

O terceiro e último ato, nomeado de conclusão, é onde ocorre o assentamento da 

necessidade que teve início no primeiro ato, mas não necessariamente de uma maneira óbvia. 

É nesse ato que o conflito é resolvido, resultando no estado de resolução do problema, a partir 

do momento em que o personagem protagonista alcança seus objetivos. 

 

2.2 ESPAÇO-TEMPO 

 

Na narrativa, o tempo assume o papel de unir-se aos fatos em diversas camadas, 

servindo também como pano de fundo para ela. Apoiado por Bordwell e Thompson (2013), ao 

assistir a um filme, o espectador realiza a tentativa de inserir os eventos visualizados em uma 

ordem cronológica, independente da forma temporal que são apresentados, atribuindo a eles 

duração e frequência. Além disso, os autores explicam que todo espectador já está inicialmente 

preparado para compreender um filme narrativo, seja por conhecimentos intertextuais, ou pelas 

características da própria forma fílmica. 

Já de acordo com Cândida Gancho (2004), o tempo, na narrativa, refere-se a três 

constituintes: a) o período em que a história acontece, b) a duração da mesma e c) a ordem 

cronológica na qual os fatos são expostos por quem transmite a narrativa. A ordem temporal 

pode ser dividida em dois tempos, sendo o cronológico e o psicológico. 

O tempo cronológico é o nome que se dá em que os acontecimentos são contados 

respeitando uma sucessão temporal, ocorrendo nas narrativas quando os fatos transcorrem em 

sua ordem natural, do começo para o final, conforme explica Gancho: 

 

Chama-se cronológico porque é mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos. Para 

você compreender melhor esta categoria de tempo, pense numa história que começa 

narrando a infância do personagem e depois os demais fatos de sua vida na ordem em 

que eles ocorreram: Você terá o tempo cronológico. Isto é o que ocorre na novela de 

Moacyr Scliar, Max e os felinos. (GANCHO, 2004, p. 21) 

 

O tempo psicológico é o nome que se dá quando o tempo transcorrido não se prende à 

ordem natural dos acontecimentos. Assim, uma história narrada pelo tempo psicológico pode 

começar a contar a história pelo fim e terminar no começo, ou, até mesmo, ir e voltar em 

períodos temporais, como é o caso do famoso filme Pulp Fiction: Tempo de Violência (Pulp 
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Fiction, Quentin Tarantino, 1995)2, por exemplo. Assim também, Gancho (2004) denota que: 

 

Um exemplo de tempo psicológico é o romance de Machado de Assis, Memórias 

póstumas de Brás Cubas, no qual o narrador, já defunto, conta seu enterro, depois sua 

morte, só então conta sua infância, sua juventude, aos caprichos do "defunto autor". 

(GANCHO, 2004, p. 22) 
 

Trazendo os conceitos para o universo do cinema, nota-se o filme Amnésia (Memento, 

Cristopher Nolan, 2001)3, que apresenta a história do personagem principal de duas maneiras 

simultâneas, sendo uma em ordem cronológica e outra em ordem reversa, resultando numa 

narrativa que, se observada natural e linearmente do início ao final do filme, não segue uma 

sequência temporal. 

O tempo real da história é a época em que ela existe, sendo esse o tempo que constitui 

o pano de fundo para o enredo (GANCHO, 2004). Não é porque uma narrativa foi concebida 

em 2021 que ela contará somente fatos ocorridos em 2021. Já em relação à duração da história, 

ressalta-se que as narrativas podem apresentar fatos que ocorreram em um período de tempo 

pré-determinado, seja ele uma semana, ou acontecimentos de uma vida inteira. Ainda segundo 

Gancho (2004): 

 

Para identificar o tempo-época ou a duração, procure fazer um levantamento dos 

índices de tempo, pois tais referências representam marcações de tempo; por exemplo: 

"Era no tempo do Rei", que inicia o romance Memórias de um sargento de milícias, 

de Manuel Antônio de Almeida, indica a época em que se passa a história. (GANCHO, 

2004, p. 21) 

 

No tempo psicológico, no que lhe concerne, o que impera é a vontade do autor, o desejo 

do narrador ou dos personagens. A ordem natural dos acontecimentos sofre alterações à medida 

que a narrativa avança, não existindo assim, um enredo linear descrito naturalmente sobre o 

tempo, mas sim cronologicamente organizado. 

De acordo com Gancho (2004), o espaço é definido como o lugar em que as ações 

ocorrem dentro de alguma narrativa. As principais funções do espaço estão em situar as ações 

dos personagens e, assim, estabelecer interações entre eles, “influenciando suas atitudes, 

pensamentos ou emoções”. Complementando, 

 

Assim como os personagens, o espaço pode ser caracterizado mais detalhadamente 

em trechos descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas na narração. 

De qualquer maneira é possível identificar-lhe as características, por exemplo, espaço 

 
2 O filme venceu o prêmio Oscar de melhor roteiro original. 
3 O filme recebeu indicação ao prêmio Oscar de melhor roteiro original. 



20 

 

fechado ou aberto, espaço urbano ou rural, e assim por diante. (GANCHO, 2004, p. 

23) 

 

Quando se trata de um espaço com características morais, sociais, socioeconômicas e 

psicológicas, evolui-se do conceito de espaço para o conceito de ambiente. Segundo Gancho 

(2004), podemos dividir o ambiente em quatro funções: a) situar os personagens no tempo, no 

espaço e no grupo social, b) ser a projeção dos conflitos vividos pelos personagens, c) estar em 

conflito com os personagens, e d) fornecer insumos para o andamento do enredo. 

O narrador é o criador do ambiente; ele tem a visão e os traços de personalidade sobre 

as situações. Um ambiente ou um clima em que o personagem se encontra pode ser modificado 

a cada nova relação do mesmo. A partir do momento em que o narrador tem um objetivo, o 

ponto de vista pode ser diferente na mesma situação, sentimento, percepções e reflexos, pois 

refere-se à personalidade de cada personagem com algum objetivo na trama. 

Em La La Land, a marcação temporal é ainda mais relevante. A história tem seu 

acontecer na cidade de Los Angeles, na Califórnia, na qual as condições climáticas são 

constantes, e eventualmente variam ao longo do ano: de acordo com o site especializado 

ClimatestoTravel.com (2021), a todo momento há sol. Dentro do contexto da narrativa do 

tempo, utilizando as estações do ano, há uma mensagem que fica subentendida, com pequeno 

senso de humor, que na cidade do cinema de Hollywood, em sua essência, nada muda. 

No que diz respeito ao tempo tangendo o relacionamento dos personagens Mia e 

Sebastian, ele se torna claramente elucidado: inicia-se no ensolarado inverno da costa oeste 

americana, no período natalino, progride na agitada primavera e decai no outono do mesmo 

ano. Para a parte final, há um salto temporal de cinco anos, no qual ocorre o reencontro do casal, 

onde o inverno continua da mesma maneira, ensolarado e luminoso. Por conta dessa 

significativa e evidente marcação de tempo na narrativa, a análise presente no quarto capítulo 

continuará dirigindo-se nas mesmas linhas da narrativa. 

Tratando-se do espaço e ambiente, tem o devido destaque a cidade de Los Angeles, 

também servindo como grande pano de fundo sociocultural para o filme. Além de ser a capital 

dos clássicos de Hollywood, a cidade tem seus grandes pontos turísticos como palco para a obra, 

transformando-se também em um personagem sempre presente nas cenas do filme. 

Os ambientes utilizados para as gravações do filme são ricos em referências e marcam 

importância em La La Land, ajudando a construí-lo com o conceito de mágico e clássico, 

mantendo as referências que fizeram de Los Angeles a cidade de Hollywood. O diretor de 

fotografia Linus Sandgren (2016), em entrevista, afirma que a conexão dele e do diretor 

Chazelle com a cidade de Los Angeles serviu de grande inspiração para o ambiente: 
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Nós nos conectamos muito rapidamente durante essa reunião. Acho que isto se deveu 

em parte ao fato de termos descoberto que somos um pouco antiquados de cor, ambos 

apreciando os métodos práticos de fazer cinema. Preferimos os cenários em vez do 

chromakey e os efeitos visuais práticos. Além disso, somos ambos estranhos à Los 

Angeles - eu sou da Suécia, e ele é da costa leste dos EUA. Ambos vemos a cidade 

com outros olhos, enquanto compartilhamos um amor mútuo pelo lugar - os grandes 

céus, a variedade da arquitetura, aquela vista dramática sobre a vasta conurbação, com 

o centro da cidade à distância, da rampa de ligação da I-105/I-110. Adoramos até os 

lugares que outros consideram feios, como Lincoln Blvd., nos arredores de Veneza, 

onde é uma confusão de anúncios, postos de gasolina, postes de iluminação pública e 

postes de telégrafo. Mas para nós, Los Angeles pode parecer maravilhosa e bonita, 

especialmente na hora mágica. (SANDGREN, 2016) 

 

Em ordem cronológica de aparição no filme, inicia-se pela autoestrada Interstate 1054, 

que serve como palco para a cena de abertura, onde figurantes cantam e dançam Another day 

of Sun, em meio a um congestionamento de trânsito (Figura 1). 

 

Figura 1 - A autoestrada Interstate 105 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Dentro do Griffith Park, o maior parque de Los Angeles, está localizado o Monte Lee, 

onde encontra-se um dos símbolos de Los Angeles: o Mount Hollywood, que contém o famoso 

letreiro “HOLLYWOOD” em fontes garrafais. Visto na perspectiva mais tradicional e famosa, 

baixo para cima (Figura 2), é próximo de uma parte do parque conhecida como Cathy's Corner, 

onde os personagens interpretam a música A lovely Night (Figura 3). 

 

 
4 Foi a última rodovia a ser construída na área urbana de Los Angeles, conectando o aeroporto à região sul da 

cidade. 
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Figura 2 - O letreiro do Mount Hollywood 

 
Fonte: <https://tinyurl.com/mounthollywood> Acesso em 23 out. 2021. 

 

Figura 3 - Vista do Mount Hollywood 

  

Fonte: quadros extraídos do filme 

 

O Rialto Theatre é um dos cinemas mais lendários de Los Angeles, figurando no 

National Register of Historic Places5. O cinema foi inaugurado em 1925, operando até o ano 

de 2007. É extremamente conhecido por sua arquitetura em art Deco, tendo influências 

inspiradas no Egito e México (SHYONG, 2015). O cinema já apareceu em centenas de filmes, 

e por isso, se comporta como um integrante histórico e importante na narrativa de La La Land. 

No filme, ele aparece na cena em que Mia e Sebastian se encontram para assistir Juventude 

Transviada (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 1955) (Figura 4). 

 

 
5 Equivalente estadunidense ao tombamento como patrimônio histórico, que ocorre no Brasil. 
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Figura 4 - Aparição do Rialto Theatre 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

. 

O icônico Griffith Observatory6 surge nas cenas em que Mia e Sebastian estão tendo um 

encontro no observatório. Cabe ressaltar aqui, como curiosidade, que as cenas no interior do 

observatório foram gravadas em um estúdio produzido previamente, dada a proibição do 

registro de cenas internas. Assim, somente as cenas externas foram gravadas presencialmente 

na locação (Figura 5). 

 

Figura 5 - O exterior do Griffith Obsrvatorty 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

O clássico Angels Flight (Figura 6), assim como o Rialto Theatre, também faz parte do 

National Register of Historic Places. É considerada a menor ferrovia do mundo, sendo ela uma 

ferrovia curta, com cabos, construída em uma montanha ou penhasco (DISCOVER LOS 

ANGELES, 2019). Foi criada em 1901 e está fechada para o público desde 2013, sendo aberta 

apenas para gravações de La La Land (Figura 7). 

 

 
6 Observatório astronômico construído em 1935. Dele é possível ter uma vista panorâmica de diversas regiões de 

Los Angeles. 
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Figura 6 - Angels Flight fora do filme 

 
Fonte: <https://tinyurl.com/angelsflightlala>. Acesso em 26 out. 2021. 

 

Figura 7 - Angels Flight reaberto para cena do filme 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

 Ainda poderiam ser citados o píer de Hermosa Beach na cena onde o personagem 

Sebastian canta City of Star; O The Lighthouse Cafe é onde Sebastian leva Mia para ouvir jazz 

e tem o primeiro encontro marcado; O Warner Studios, onde Mia trabalha e também encontra 

Sebastian no decorrer do filme; A Colorado Street Bridge, ponte onde Sebastian e Mia 

conversam, que faz parte da história arquitetônica de Los Angeles. São vários ambientes que 

representam Los Angeles, dando personalidade e contextualizando o enredo do filme. 

 

2.3 PERSONAGEM 

 

Para se entender a construção teórica do objeto personagem, Aumont e Marie (2006) 

apresentam duas grandes dimensões de personagem no filme cinematográfico. A primeira é o 
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ser e o fazer do personagem, traduzindo-se na atribuição de traços físicos, psicológicos e morais, 

seu figurino, sua maquiagem, seus gestos e também seu comportamento. A segunda dimensão 

é a diferenciação por contraste, complementaridade, contraste e semelhança com outros 

personagens. Portanto, para que a história contada faça sentido ao espectador, situando e 

identificando personagens, tais elementos são indispensáveis. 

A conexão entre o espectador e a personificação criada pelo autor é a semelhança com 

a realidade e com a psicologia do homem real. As semelhanças entre os pensamentos do 

personagem e os do espectador são o que dão vida para essa personificação. O espectador só 

consegue visualizar um personagem fictício e acreditar em sua narrativa se os traços emocionais 

e as descrições cognitivas forem semelhantes às dele próprio. Antonio Candido (2005) afirma 

que a vida do homem fictício, ou personagem, nasce quando o leitor o vincula com a realidade, 

concluindo que: 

 

Quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos 

problemas em que se enredam, na linha do seu destino - traçada conforme uma certa 

duração temporal, referida a determinadas condições de ambiente. (CANDIDO, 2005, 

p. 53) 

 

Não basta, porém, que o personagem apenas exista, mas, sim, que esteja em um 

ambiente social, e isso só é possível através do enredo da obra. Essa conexão entre personagem 

e espectador, que acontece graças ao fazer cinema, é um aspecto importante para a fluência da 

narrativa e para o engajamento do espectador na mesma. Como argumentado por Aumont e 

Marie (2006), a conexão se dá, principalmente, através do herói da narrativa, pois é dele que se 

esperam as principais ações do filme: 

 

A identificação com o herói é própria do regime ficcional e é um fenômeno que tem 

raízes no inconsciente. Ele é comum a todas as artes do espetáculo. Era, para Friedrich 

Nietzsche, o fenômeno dramático fundamental: “ver a si mesmo metamorfoseado 

diante de si e agir agora como se tivesse entrado em outro corpo, em outra pessoa” 

(Nascimento da Tragédia). O prazer do espectador está, então, ligado à ilusão, à 

imitação e à denegação. (AUMONT e MARIE, 2006, p. 156-157) 
 

Se, por um lado, a narrativa não sobrevive e não procede sem personagens, por outro, o 

personagem cinematográfico não se sustenta sem o ator que o interpreta. O personagem molda-

se ao ator que o interpreta, sendo a recíproca verdadeira, assim criando uma identidade única, 

podendo a mesma ser diferente a cada nova narrativa e interpretação. O personagem fílmico, 

não pode ser gerado fora do ator que o interpreta, e, por este motivo, o espectador sempre 

perceberá o dualismo entre ator e personagem graças, sobretudo, ao produto do resultado da 
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interpretação de um personagem. 

Ademais, é pertinente ressaltar também a combinação entre o autor, nesse caso o 

roteirista, e sua criação, sendo este o personagem interpretado por um ator, além da ligação de 

semelhança com o real já feita anteriormente. Desse modo, tal relacionamento serve como 

ferramenta de autenticidade para o espectador, embora a figura do autor e suas características 

psicológicas, tais como pensamento, percepções, emoções e opiniões acabam se adequando à 

proposta do roteiro. Ou seja, ao propor a criação de um personagem, o roteirista também deixa 

sua marca e visão de mundo nesse personagem, dando ainda mais verossimilhança ao que foi 

criado. São características sutis, mas que diferenciariam o mesmo personagem, criado por 

diferentes autores. 

Tendo a realidade como base para a criação do personagem, a visão do criador sobre ele 

é a que será responsável pela criação do personagem, desde que seja de interesse do criador. 

Antonio Candido (2005) defende que a criação do personagem varia entre dois polos distintos, 

sendo “uma transposição fiel de modelos, ou é uma invenção totalmente imaginária” 

(CANDIDO, 2005, p. 70) 7. 

Percebe-se, assim, esse espaço entre os polos com a intenção de enxergar o autor, seu 

padrão e estilo de criação, que tende a misturar e combinar as percepções, as emoções e 

sensações, elaborando uma vida fictícia, que se refere à vida do personagem. Com o intuito de 

prender o espectador até o final da projeção, a rede de identificações entre ator, personagem e 

espectador e personagem, é o mecanismo que tem a finalidade de movimentar e dar o controle 

e sentimento à narrativa. 

Como será apontado posteriormente neste trabalho, os protagonistas não aparecem 

desde o início do filme. Essa atitude se mostra desconstrutiva em relação ao conceito de 

focalização do personagem, que é um elemento que cria a diferenciação entre os personagens 

principais e secundários, por meio do isolamento e posterior sequência da câmera em relação 

ao personagem principal (AUMONT, 1995). 

Baseando-se nos conceitos trabalhados sobre personagens até aqui, cabe contextualizar 

sobre a relação prévia entre os atores do filme, que ajudou a personificar a narrativa de romance, 

levando os espectadores a se engajar na narrativa, validando a verossimilhança da mesma. 

Emma Stone e Ryan Gosling traziam na bagagem intimidade, liberdade e agiam, entre si, com 

 
7 É importe estabelecer que no cinema, por ser uma arte extremamente intertextual, a criação de um personagem 

não está ligada apenas à sua proposição a partir de um roteirista que é autor do roteiro. O personagem 

cinematográfico, e de resto todos os personagens audiovisuais, são constituídos por diferentes elementos, como a 

interpretação do ator, os elementos da direção de arte, como o figurino, o enquadramento e a iluminação, os 

aspectos sonoros e a trilha musical. Inclusive a montagem é constituidora da percepção final sobre o personagem. 
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naturalidade, pois já eram amigos há um tempo, transmitindo para as câmeras uma “química 

orgânica”, segundo o diretor Chazelle (2017). Em parte, por já atuarem como um casal nos 

filmes Amor a toda prova (‘Crazy, Stupid, Love’, Glenn Ficarra, 2011) e em Caça aos 

Gângsteres (Gangster Squad, Ruben Fleischer ,2013) (Figura 8). 

 

Figura 8 - Stone e Gosling como casal no filme Caça aos Gângsteres (2013) 

 
Fonte: quadro extraído do filme Caça aos Gângsteres (2013) 

 

Inclusive, todas as cenas de La La Land em que Gosling tocava piano, era o próprio que 

exercia, não precisando da atuação de um dublê, já que o mesmo precisou aprender a tocar 

piano para a encenação do filme. Não apenas isso; antes das gravações, Gosling passou três 

meses praticando piano por quatro horas todos os dias e, dois a três meses antes das filmagens, 

Stone e Gosling praticaram e treinaram sapateado, dança de salão e jazz dance8, devido ao 

grande número de planos de dança produzidos no filme (Figura 9). Cabe ressaltar que, embora 

o esforço, dublês foram usados na cena de dança dentro do Griffith Observatory. 

 

Figura 9 - Stone e Gosling dançando como casal 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 
8 Dança contemporânea envolvendo ballet e gênero musical jazz. 
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A narrativa se enriquece com a participação de Stone e Gosling, pois ambos passaram 

por situações de vida semelhantes às vividas pelos personagens do filme, criando uma aura de 

ainda mais naturalidade e realidade nas suas interpretações. Stone, ao chegar em Los Angeles, 

aos 15 anos de idade, trabalhou entregando petiscos para cachorros em três petshops diferentes, 

antes de ser aceita em alguma audição, enquanto Gosling, aos 16, morava de favor 

(MANDELL, 2016) até receber uma oportunidade digna no filme Tolerância Zero (The 

Believer, Henry Bean,2001)9. 

O personagem músico Keith (Figura 10), que no filme produz uma banda de jazz 

moderno juntamente com Sebastian, é interpretado pelo cantor John Legend. Ele foi escolhido 

pelo produtor Jordan Horowitz, e uma das justificativas foi seguir com a premissa de tornar a 

atuação o mais próximo do real, haja vista Legend ser um artista musical com sua carreira 

consolidada fora da cinematografia. Assim como Ryan Gosling aprendeu a tocar piano para 

encenar, John Legend também aprendeu a “tocar guitarra para ter uma performance verossímil” 

(LEGEND, 2016). Por fim, Legend compôs a música Start a Fire, que é interpretada 

posteriormente pela banda em uma cena do filme. 

 

Figura 10 - Keith, o músico interpretado pelo cantor John Legend 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

O uso da linguagem visual para caracterizar os personagens Mia e Sebastian é 

perceptível em diversos aspectos, mas o mais notável ao início do filme são seus carros (Figura 

11). O diretor de produção de La La Land, David Wasco, justifica afirmando que “uma coisa 

que costuma datar um filme são os carros” (WASCO, 2017). Em La La Land, Ryan Gosling 

escolheu o carro do personagem Sebastian, sendo ele um Buick Riviera conversível de couro 

vermelho, fabricado no ano de 1982. É um carro ultrapassado que se encaixa na personalidade 

da personagem Sebastian: saudosista e fã dos clássicos. Já a personagem Mia dirige um Toyota 

 
9 Filme no qual Ryan Gosling teve a oportunidade de interpretar o personagem principal. 
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Prius, que, embora contemporâneo, se encaixa em sua personagem: uma barista que se esforça 

para sobreviver, com mediocridade, como artista. 

 

Figura 11 - Os carros representando características dos personagens 

 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Assim, o filme, embora com a premissa de ser mágico, torna-se mais humanizado e 

orgânico, por fazer uso de dublês profissionais somente para a cena de dança no Griffith 

Observatory. Com isso La La Land conduz seus espectadores a criarem identificação com a 

obra, apresentando um ambiente mágico, mas onde as dificuldades da vida real estão presentes 

ao longo da jornada de cada um. 

  

3 A MISE-EN-SCÈNE 

 

É fundamental que se conheça o produto com que se trabalha, para que seja construído 

algo único, cativante e tocante às paixões humanas. Por exemplo, nem sempre sabemos explicar 

o porquê de nos sentirmos atraídos por certas cenas de algum filme que assistimos. Poderíamos 

atribuir o sentimento à narrativa de algum personagem, à trilha sonora, às cores, aos planos, às 

cenas, ou até mesmo a algum cenário; conforme se assiste um filme, as emoções surgem e 
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esvaem-se conforme o roteiro se desenvolve. 

Como espectadores, não explicamos e não sabemos o motivo de determinadas coisas 

em um filme, mas para que o produto audiovisual seja construído com excelência e, como citado 

anteriormente, atinja os sentidos do espectador, a equipe profissional por trás de um filme não 

se inspira e trabalha somente sobre a intuição e emoção. Neste capítulo irei tratar sobre os 

elementos, também chamados de técnicas cinematográficas, tanto os que compõem a mise-en-

scène, como também elementos estudados por outros autores que, unidos, são responsáveis por 

criar o sentido na cena apresentada, ao final fazendo uma breve contextualização da mise-en-

scène em La La Land. E são eles, também, que criam o estilo do filme, tornando-o visualmente 

memorável. 

 

3.1 O ESTILO CINEMATOGRÁFICO 

 

O cinema vai além da expressão das ideias por meio de palavra escrita, impressas sobre 

um suporte físico (película), ou eletrônico (vídeo), ou, atualmente, digital. O filme, além de se 

valer também da expressão escrita, é também realizado com imagens e com estímulos sonoros, 

ou seja, com a projeção de elementos visuais e, após o advento do cinema sonoro, de músicas 

e sons. 

A mise-en-scène reflete tudo o que a câmera registra, isto é, significa “colocar em cena”, 

como já visto anteriormente, sendo, primeiramente, aplicado somente às peças de teatro. Com 

o advento do cinema, a mise-en-scène passou a traduzir-se como direção cinematográfica, 

expressando, assim, o controle que o diretor possui sobre os elementos presentes em cena para 

apresentá-los no quadro fílmico, e assim construir o seu estilo de direção. Segundo Bordwell e 

Thompson (2013), as memórias mais marcantes estão centradas na mise-en-scène, e, dentre as 

técnicas cinematográficas, é ela que, no geral, os espectadores mais estão familiarizados.  

Também Bordwell e Thompson (2013) dispõem quatro aspectos principais da mise-en-

scène: cenário, iluminação, figurino e encenação, também apresentado como comportamento 

dos personagens. A partir da determinação de qual será o ponto de foco da cena e daquilo que 

será mais importante para a narrativa, o diretor toma as decisões da mise-en-scène utilizando as 

características descritas anteriormente. Ambos autores também alegam que a forma de 

apresentação de um cenário pode moldar a maneira como as ações na história são 

compreendidas, isto é, cria uma relação dinâmica com os personagens e outros elementos da 
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cena, se tornando um elemento narrativo participativo apropriado no filme. 

Não servindo somente para dirigir nosso olhar, a mise-en-scène também participa 

levando os elementos da cena a interagir de forma crucial para o enredo da história, construindo 

uma relação de alternância entre o plano de fundo da cena, e também o que está diante da 

câmera. Por meio dessa integração, os modelos narrativos e temáticos, os quais o diretor busca 

construir, são ainda mais fortalecidos. 

 

3.1.1 A Iluminação 

 

No que diz respeito ao cinema, conforme afirmam Bordwell e Thompson (2013), a 

iluminação tem várias funções além de simplesmente “dar vida” ao que está em cena. As áreas 

combinadas, mais e menos iluminadas, auxiliam na composição das tomadas, orientando o 

olhar do espectador; espaços e objetos iluminados tornam-se mais cativantes, enquanto as 

sombras aumentam a curiosidade, gerando suspense em alguns momentos e produzindo 

expectativas no filme. Iluminação, para Betton (1987), vai além de uma mera ferramenta: 

 

A iluminação é um ‘cenário vivo e quase um ator’. Cria lugares, climas temporais e 

psicológicos, cria estética. Assim como as linhas, as formas e as cores, a luz pode 

produzir efeitos sobre a sensibilidade de nossos olhos, mas também sofre sensibilidade 

como um todo. As percepções afetivas (ou mentais) são acompanhadas de sensações 

e de sentimentos agradáveis ou desagradáveis, donde os efeitos de uma bela paisagem 

ou de uma música harmoniosa, benéficas ao corpo e ao espírito. Através do jogo e da 

arte dos valores – ou seja, das diferentes gradações de sombra e luz – o cineasta pode 

obter a sensação de realce dando a seu assunto a atmosfera e o valor expressivo que 

deseja. (BETTON, 1987, p. 55) 

 

A iluminação também pode enfatizar texturas, acentuar formas, moldar e iluminar 

objetos. De acordo com os autores Bordwell e Thompson (2013): 

 

No cinema, a iluminação é mais do que aquilo que nos permite enxergar a ação: áreas 

mais claras e mais escuras dentro do quadro ajudam a criar a composição geral de 

cada plano e, assim, orientar a nossa atenção para certos objetos e ações. Um ponto 

iluminado pode chamar nossa atenção para um gesto importante, enquanto uma 

sombra, por sua vez, pode esconder um detalhe ou criar suspense sobre o que pode 

estar presente. A iluminação pode também articular texturas: a curvatura de um rosto, 

a textura de um pedaço de maneira, o rendilhado de uma teia de aranha, o brilho de 

uma joia. (BORDWELL e THOMPSON, 2013, p. 221) 
 

Os autores ainda afirmam que a luz modela objetos, criando sombras e reflexos que 

embasam e fortalecem o conceito de noção de espaço dentro de uma cena. O destaque ocorre 
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por meio de um ponto de brilho relativo em uma superfície, oferecendo informações 

importantes sobre suas texturas: quando são lisas, tendem a brilhar, e quando são irregulares, 

os reflexos gerados são, em sua maioria, difusos. Quanto às sombras, Bordwell e Thompson 

(2013) apontam que existem dois tipos básicos importantes quando se trata de composição de 

filmes: sombreamento e sombra projetada. O primeiro caso ocorre quando a luz ilumina apenas 

parcialmente um objeto (Figura 12), em virtude de seu formato ou textura de sua superfície. O 

segundo caso ocorre quando uma sombra é criada pela presença de algo ou alguém bloqueando 

a passagem da luz (Figura 13). 

 

Figura 12 - Exemplo de sombreamento em La La Land 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Figura 13 - Exemplo de sombra projetada em La La Land 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Exemplificando, se o interesse dos diretores é direcionar o olhar do espectador para um 

pequeno detalhe na cena, deve ser utilizada uma iluminação mais brilhosa no objeto, enquanto 

tudo à sua volta permanece sombreando, criando uma cena de mistério e também de destaque 

ao assunto principal. Tomando como exemplo, há a cena em que Sebastian está iniciando a 

música Start a Fire, onde a mise-en-scène foi construída com a intenção de gerar um certo 
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mistério, além de combinar com o início da música, que inicia somente com o som do 

instrumento de teclas (Figura 14). 

 

Figura 14 - Sebastian tocando piano, com iluminação direcionada 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Dentro das características principais da iluminação cinematográfica, os autores também 

trazem quatro conceitos: fonte, qualidade, direção e cor. A fonte se refere ao objeto que possui 

a função de emissor da luz. Nas cenas, às vezes, objetos emissores são perceptíveis, como postes 

de luz, holofotes, abajures, entre outros. Porém, em muitos casos, esses emissores não 

produzem a verdadeira iluminação utilizada na cena, servindo apenas como objetos figurativos, 

levando, assim, o espectador a crer que a fonte de iluminação da cena é aquela apresentada na 

cena. Embora boa parte delas não seja visível na encenação, as fontes são geralmente utilizadas 

pelos cineastas para dar coerência e harmonia com as fontes apresentadas na cena, bem como, 

claro, para dar mais dramatismo ao filme. 

Bordwell e Thompson (2013) mencionam que dentro do conceito de fonte de 

iluminação, pode-se abordar a key light, fill light e back light10. A primeira refere-se à luz mais 

intensa e direcionada, sendo considerada a fonte primária, correspondendo, geralmente, à fonte 

de luz percebida pelo espectador. Já a fill light possui menor intensidade e sua função é reduzir 

ou remover sombras da luz principal, diminuir o contraste e aumentar a quantidade de 

informações na tela. Back light se refere à luz utilizada para dar aparência de profundidade à 

cena. Assim, a combinação da key light, fill light e back light, somadas a outras fontes, permite 

ao cineasta um controle preciso da iluminação. 

Bordwell e Thompson (2013) também mencionam dois outros tipos bastante usados de 

modos de iluminação: a iluminação high-key e low-key.11 A primeira utiliza fill light e back 

 
10 Em tradução livre, luz-chave, luz de preenchimento e luz de fundo, respectivamente. 
11 Em tradução livre, iluminação de alto e baixo perfil, respectivamente. 
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light para atenuar o contraste entre as áreas claras e escuras. A segunda concentra a iluminação 

e também aumenta o contraste, criando o efeito de claro e escuro na mesma cena. 

A qualidade refere-se à intensidade da iluminação, e se divide em duas maneiras: 

iluminação pontual, ou difusa. A iluminação pontual, é mais concentrada, como, por exemplo, 

a luz do sol ao meio-dia, criando sombras nítidas, texturas nítidas e alto contraste (Figura 15). 

 

Figura 15 - Cena de alto contraste, com iluminação solar 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Já a iluminação difusa é definida por uma iluminação considerada mais suave, podendo 

ser assemelhada à de um dia nublado, com sombras menos intensas e mais amenas, e menos 

contraste (Figura 16). 

 

Figura 16 - Cena de menos contraste, com iluminação difusa 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A direção é a característica da iluminação definida pelo sentido de onde a luz parte, de 

uma ou mais fontes, e para onde vai, isto é, do objeto que emite a luz, denominado fonte, até o 

objeto que será iluminado por essa luz. A direção pode ser definida como: iluminação frontal, 

iluminação lateral ou cruzada, contraluz, luz suave e luz de cima. 
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A iluminação frontal dá à imagem uma aparência plana, praticamente sem sombras. A 

iluminação lateral fornece formas e destaca os contornos de objetos e personagens. A contraluz 

é a luz que vem de trás que, sem acompanhar outras luzes, criando uma silhueta e, 

acompanhada, criando um contorno luminoso discreto (Figura 17). 

 

Figura 17 - Contraluz criando a silhueta de Mia 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A iluminação suave é frequentemente usada para efeitos dramáticos. Por fim, a 

iluminação de cima, como o nome indica, é a luz que vai de cima para baixo e cria sombras 

mais duras e marcantes, semelhantes às sombras criadas pelo sol do meio-dia (Figura 18). 

 

Figura 18 - Iluminação de cima, em Sebastian 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Ademais, em relação às características da cor na iluminação, Bordwell e Thompson 

(2013) afirmam que, em geral, pensa-se que ela está limitada a apenas duas cores: o branco da 

luz do sol ou o amarelo das lâmpadas de interior. Como os autores declararam: 

 

Na prática, cineastas que optam por controlar a iluminação, normalmente, trabalham 

com a fonte de luz mais pura que conseguirem. Através do uso de filtros colocados 
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em frente a fonte de luz, o cineasta pode colorir a tela da cena como desejar e achar 

adequado visualmente. Bem como, pode haver uma fonte de luz em cena que motive 

a matiz que vemos como resultado. (BORDWELL e THOMPSON, 2013, p. 130) 

 

Praticamente na maioria dos casos, os cineastas responsáveis pela iluminação trabalham 

com o espectro branco mais próximo ao puro possível. E assim, por meio de filtros coloridos 

colocados na frente dessa fonte de luz, é possível criar iluminação de qualquer formato, fazendo 

com que a iluminação adquira uma função estilística, uma vez que permite o uso da luz colorida 

para desempenhar uma função normalmente limitada à performance. 

Nota-se, então, a importância da iluminação, não somente no seu uso para direcionar o 

foco na cena, mas também na contextualização, na atmosfera e na coloração que esse elemento 

configura ao filme. Aliando-se a outras ferramentas da mise-en-scène, como cenários, figurino, 

trilha sonora e atuação, é capaz de criar e enriquecer toda uma narrativa. 

 

3.1.2 Os cenários 

 

De acordo com Bordwell e Thompson (2013), desde os proêmios do cinema, o cenário, 

como característica da mise-en-scène, desempenha um papel mais potente dentro da cena do 

que normalmente ocorre com o mesmo no teatro. No cinema, dependendo de seu uso, pode 

surgir como protagonista de uma cena, ou quiçá de um filme inteiro. Para elucidar, os autores 

recorrem à André Bazin: 

 

O ser humano é indispensável no teatro. O drama na tela pode existir sem atores. Uma 

porta batendo, uma folha ao vento, as ondas batendo na praia podem aumentar o efeito 

dramático. Algumas obras-primas do cinema usam o ser humano apenas como um 

acessório, como um figurante ou em contraponto com a natureza, que é a verdadeira 

protagonista. (BAZIN apud BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.209) 

 

Assim, o cenário no cinema não subsiste, somente, como um pano de fundo ou estrutura 

para as ações dos personagens. Há momentos no qual ele pode participar dinamicamente na 

narrativa, deixando seu papel de pano de fundo e assumindo o primeiro plano. Para atingir esse 

objetivo, o diretor tem diversas opções para controlar o cenário, e, se julgar necessário, também 

pode construir seu próprio cenário, com o intuito de aumentar seu controle sobre a cena. Isso 

se faz necessário para que o cenário participe também como integrante da história e, assim, 

auxiliar o espectador no entendimento da mesma. 

De qualquer forma, Betton (1987) reafirma o potencial do cenário tornar-se 
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protagonista, porém com uma nota: ao conter uma ação, ele deverá se esconder por trás dela, 

tornando-se pano de fundo, contribuindo para formar um todo harmonioso, sob o risco de 

desviar a atenção do espectador para um detalhe irrelevante, repelindo a ideia central de um 

filme. O autor rememora Jean Mitry: 

 

Devo ver tudo, mas minha atenção deve se voltar a todo instante para aquilo que é o 

mais importante. Isto, porém, só pode me ser revelado pela própria ação, pois é ela 

que dirige meu olhar. Se, portanto, ela me guia, não passo mais a escolher livremente. 

Na verdade, o espectador é sempre atraído, numa imagem, por aquilo que atinge, 

plástica ou dramaticamente, o máximo em significação. (MITRY apud BETTON, 

1987, p.52) 

  

Assim, pode-se afirmar que é papel do diretor ser expressivo o suficiente através de suas 

escolhas para a composição da totalidade da cena, fazendo com que o cenário e a ação se 

completem, criando o máximo de significação para o espectador. 

Ainda, segundo Betton (1987), os cenários podem ser divididos em dois modelos: o 

primeiro sendo paisagens ou construções humanas, assim chamados de reais, e o segundo sendo 

os artificiais, construídos em estúdio ou ao ar livre. Para projetar e produzir uma paisagem, 

como por exemplo, lagoas, praças, florestas ou inclusive produzir uma cidade inteira, o cenário 

artificial pode proporcionar a aparência real ou irreal de um ambiente. Com a pós-produção 

computadorizada, nos dias de hoje, essa possibilidade assume valores infinitos. 

Dentro dos cenários, temos um componente extremamente importante e impactante, que 

é a cor. Conforme Betton (1987): 

 

As cores imprimem em nosso sentimentos e impressões, agem sobre nossa alma, sobre 

nosso estado de espírito; podem servir, portanto, para o desenvolvimento da ação, 

participando diretamente na criação da atmosfera, do clima psicológico: esse alto 

valor psicológico e dramático da cor é judiciosamente aproveitado na segunda parte 

de Ivan, o terrível, de Eisenstein, onde uma dominante vermelha exprime o 

dinamismo, a exaltação das cenas de banquete e de dança, e uma dominante azul 

glacial, o terror do pretendente ao trono que percebe que vai ser vítima de um engano 

e que a sua hora chegou. (BETTON, 1987, p.61) 

 

Já Bordwell e Thompson (2013) apontam filmes que fazem uso das cores como forma 

de destacar ou explicar o enredo de uma cena ou até mesmo do próprio filme. Um exemplo 

apontado é o filme Tampopo (Juzo Itami, 1985), que, a certa altura, apresenta um cenário 

recheado de cores escuras, destacando a heroína vestida de vermelho vivo, fazendo com que o 

olhar do espectador acompanhe seus movimentos no quadro. (Figura 19). 
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Figura 19 - Cores do cenário que ajudam a guiar o olhar em Tampopo (1985)  

 
Fonte: <http://www.davidbordwell.net/blog/wp-content/uploads/Tampopo-4-500.jpg> 

Acesso em 29 out. 2021 

 

Como em La La Land predominam planos abertos e são poucas as cenas de planos 

fechados, as quais são bem perceptíveis; se comparadas às cenas anteriores, a atenção do 

espectador não se concentra somente nos personagens, mas em toda a construção cênica 

produzida para o longa. As cores, nesse sentido, são usadas como uma ferramenta para guiar os 

olhos dos espectadores para objetos de maior interesse na cena, ou também desviá-los se houver 

a intenção. 

 

3.1.3 O figurino 

 

O figurino, assim como o cenário, também pode cumprir uma função narrativa dentro 

de um filme. Além de transmitir informações básicas sobre o personagem, como classe social 

e época em que vive, seu figurino pode transmitir, ou representar ao espectador, uma expressão 

íntima do próprio personagem. Para Bordwell e Thompson (2013), para destacar a figura 

humana, “o cenário pode fornecer um fundo mais ou menos neutro, enquanto o figurino ajuda 

a destacar as personagens” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 218). 

Para Betton (1987), o figurino é denominado guarda-roupa, e está ligado à atmosfera 

geral do filme. “O objetivo do guarda-roupa é exaltar a beleza, o caráter, a personalidade” 

(BETTON, 1987, p.57), as características dos personagens, como os gestos, e também as suas 

atitudes. Portanto, deve ser avaliado de acordo com o estilo do filme, dos diferentes cenários e 

da postura dos personagens, pois, segundo Betton (1987), evocando Lotte Eisner: 
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Devemos avaliá-lo em relação a um certo estilo de encenação, do qual ele pode 

ampliar ou diminuir o efeito. Sobressairá do fundo dos diferentes cenários para 

valorizar os gestos e atitudes das personagens, de acordo com a postura e a expressão 

das mesmas. Deixará sua marca, por harmonia ou contraste, no grupo dos atores e no 

conjunto de um plano. (EISNER apud BETTON, 1987, p.57) 

 

Betton (1987) ainda classifica o guarda-roupa em dois tipos distintos: a) realista, quando 

há um grande cuidado com a reconstituição histórica do figurino utilizado pelos personagens, 

ou b) intemporal, quando a exatidão histórica dá lugar a um objetivo maior, que é sugerir ou 

tentar representar simbolicamente “características, estados da alma ou, ainda, de criar efeitos 

dramáticos ou psicológicos (BETTON, 1987, p.57). 

Assim, também pode ser utilizado um figurino com cores mais chamativas, em um 

cenário com cores pouco contrastantes. Essa é uma técnica bastante utilizada em planos mais 

abertos, que contém muitas informações, mas que direciona o olhar exatamente para o ponto de 

foco da cena. Um exemplo dentro de La La Land, é a cena onde Mia e Sebastian saem do The 

Lighthouse Café (Figura 20), onde estavam conversando e vendo uma banda de jazz 

improvisado.  

 

Figura 20 - O figurino guiando o olhar em um plano aberto 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A cena mostra uma arquitetura aparentemente irrelevante, mas com o destaque para o 

letreiro em neon e também para o figurino, assim facilitando o destaque dos personagens. 

A produção de La La Land tem como característica a união das cores usadas nas cenas 

criando significação entre si, fortalecendo a realidade da narrativa cinematográfica constituída 

pelos figurinos, cenários e iluminação, itens importantes na constituição da mise-en-scène, 

como vimos antes, e que interferem na fotografia do filme. Azul, vermelho, amarelo e verde, 

são as cores que compõem majoritariamente a paleta de cores do filme. Essas cores são 
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encontradas em praticamente todas as cenas, através do figurino dos personagens. 

Em La La Land, o figurino se relaciona conforme a variação climática, já que o mesmo 

foi separado pelas estações do ano. Levando em consideração a personalidade e a moda 

nostálgica de Mia, o figurino da personagem foi elaborado para ser atemporal. Para engrandecer 

os passos de dança, as peças utilizadas são clássicas e com tecidos leves. Uma mulher que está 

sempre em busca de seus objetivos, seus sonhos, morando com três amigas, trabalhando em 

período integral e, ainda assim, anseia ser atriz; por isso, quando surge algum teste de elenco, 

ela não perde a chance, sendo forte, a sua dedicação a faz chegar onde deseja. 

No seu dia a dia, no trabalho ou realizando teste para atriz, o figurino de Mia é básico, 

simples e comum, e, em quase todas essas cenas, zela por roupas confortáveis, sendo elas: 

roupas feitas de tricô, camisas e camisetas (Figura 21). Porém, há três exceções onde a 

protagonista usa trajes escuros, sendo duas calças e uma saia de comprimento médio. Os tons 

de azul, vermelho, branco, amarelo, verde, roxo e rosa, essas cores mais chamativas e vibrantes, 

são utilizadas para sair. 

 

Figura 21 - Mia com figurino confortável 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Os vestidos de Mia fazem referência à década de 1950 e de 1960. À primeira com 

vestidos de cintura marcada, com tecidos fluidos. À segunda com vestidos que não marcam o 

corpo, sendo eles mais retos e amplos. Mia ainda utiliza algumas saias seguindo na linha ‘A’, e 

trajes com decote dos mais variados tipos. Já os calçados que Mia utiliza são de saltos médios, 

sapatilhas, um sapato de salto baixo oxford bicolor e um simples tênis branco. 
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Figura 22 - Mia com um figurino inspirando nos anos 1950 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Sebastian apresenta ao espectador um estilo mais melancólico e bem simples, pois sua 

personalidade, mais realista e triste com relação à situação do jazz, faz com que ele use tons 

mais neutros, durante o filme, como marrom e branco. No entanto, normalmente quando está 

tocando teclado, seu estilo se torna mais clássico, e ele faz uso de cores como: branco, preto, 

cáqui, bege, azul, vermelho e cinza. 

 

Figura 23 - Sebastian com seu figurino tradicional 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

As roupas utilizadas são peças mais justas ao corpo, passando um ar de modernidade, 

embora ele utilize calças de alfaiataria, inclusive faz o uso do clássico sapato oxford bicolor. 

Seu estilo é similar ao da década de 1950, fazendo o uso de sobreposição em suas blusas com 

camisetas brancas em cima de camisas, utilizando, também, gravatas finas. 

 

4 AS ESCOLHAS FOTOGRÁFICAS PARA LA LA LAND 
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La La Land é um filme que tem seu destaque dado por muitos elementos que aparecem 

na tela. Sejam cores escolhidas, luzes, sombras, planos; os elementos contribuem para que a 

história do filme faça sentido ao espectador. Nesse capítulo serão analisadas algumas escolhas 

feitas pelo diretor e sua equipe, que guiaram a construção narrativa do filme, auxiliando no 

objetivo de contar uma história através da fotografia cinematográfica 

 

4.1 O EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO 

 

Servindo como guia para o público nessa releitura, Damien Chazelle escolheu, 

juntamente com o diretor de fotografia Linus Sandgren, gravar o filme utilizando a antiga 

técnica de filmagem chamada Cinemascope, com o uso de lentes anamórficas em praticamente 

todo o filme, como apresentado logo nos primeiros segundos do filme (Figura 24) 

 

Figura 24 - O título clássico do Cinemascope 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Para uma breve explicação, a gravação no cinema pode acontecer através de lentes 

esféricas ou anamórficas (NOVEDAD, 2018); a principal diferença entre elas é em como as 

cenas são projetadas na película do filme. As lentes esféricas, mais comuns no cinema moderno, 

projetam a imagem no sensor sem afetar sua proporção na tela (Figura 25). Por outro lado, as 

lentes anamórficas originalmente foram criadas para possibilitar que uma imagem larga se 

encaixasse na película (Figura 26), e também para aumentar a definição dos fotogramas. Essa 

diferença entre os dois tipos de lentes produz alguns efeitos como flare12 e vinhetas diferentes, 

 
12 Flare é um efeito ótico causado pela entrada de luz diretamente pelas extremidades da lente. Essa aberração 

causa o detalhe visual de uma entrada de luz na cena, em forma parecida como um vazamento de luz, podendo 

assumir formas circulares ou hexagonais. 
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também afetando a profundidade de campo das imagens, fazendo com que pareçam mais 

alongadas ao invés de circulares, na maioria dos casos.  

 

Figura 25 - Plano sem lente anamórfica com uma 

imagem widescreen. Parte da imagem é perdida no 

topo e na base da película 

 
Fonte: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

246341>. Acesso em 17 out. 2021 

Figura 26 - Plano com a utilização de lente 

anamórfica para compressão da imagem e melhor 

utilização da película 

 
Fonte: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

246356>. Acesso em 17 out. 2021 

 

 Filmar usando essa tecnologia permitiu ao diretor duas coisas. Primeiro, a menor 

profundidade de campo, advinda da filmagem em película, permitiu que se criasse áreas mais 

suaves em determinados quadros. Segundo, essas áreas permitiram dirigir mais rapidamente a 

atenção dos espectadores a partes específicas de algumas cenas. Além disso, a maior latitude 

de exposição oferecida pela filmagem em Cinemascope, permitiu que áreas sub e sobre-

expostas de certos fotogramas fossem renderizadas com mais detalhe e cores mais ricas, se 

comparadas ao que seria obtido de outra forma através da filmagem digital (GRAY, 2006). 

Segundo Bruce Block (2010, p. 127), isso auxilia a direcionar o olhar do espectador, pois “a 

área mais brilhante normalmente atrai a atenção de um espectador primeiro, especialmente se 

não houver movimento, assim como também a escala tonal de uma imagem também pode afetar 

sua atmosfera e seu clima emocional”. 

Ao se apropriar do uso dessas técnicas, portanto, intensificou-se o visual antigo próprio 

dos musicais coloridos dos anos 1950, com planos alongados e longas tomadas13. Em entrevista, 

o diretor de fotografia Sandgren (2016) justificou a escolha, afirmando que o diretor Chazelle: 

 

Desejava gravar em película, pois queríamos capturar as cores do set o mais ricas 

possíveis, e sentimos que teríamos mais oportunidade para isso com a película original 

do que com ferramentas digitais. E, ademais, às vezes é perceptível que as câmeras 

digitais capturam a realidade tão fidedignamente, que se torna difícil fazê-la parecer 

“mágica”. La La Land foi pressuposto a parecer muito mais mágico do que realista, 

 
13 Formato criado pelo presidente do famoso estúdio Twentieth Century Fox, em 1953. Foi utilizada entre 1953 e 

1967 para a gravação de filmes, marcando o início do formato moderno tanto para a filmagem quanto para a 

exibição de filmes. 
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logo a escolha de gravar em película foi algo totalmente natural. (SANDGREN, 2016) 
  

Afirmado por Sandgren (2016), para que o filme retratasse fidedignamente a escolha 

dos diretores, como e com a intenção de capturar o máximo de cenas possíveis em tomadas 

únicas foram utilizadas apenas duas lentes durante todo o set de gravação: de 35 e de 16 

milímetro, para fazer com que os espectadores viajassem no espaço da cena, tornando a 

experiência ser mais real. 

Utilizada apenas na cena em que Mia e Sebastian estão assistindo a um filme no cinema 

(Figura 27), a lente de 16 milímetros se fez necessária devido ao pequeno espaço utilizado na 

gravação da cena. 

 

Figura 27 - Cena utilizando lente de 16 milímetros 

 
Figura 27a 

 
Figura 27b 

Fonte: quadro extraído do filme 

 

Embora houvesse fabricantes de equipamentos mais novos e também mais antigos, por 

se tratar de um clássico dos filmes de Hollywood, Sandgren (2016) também afirma que a 

Panavision foi escolhida como fornecedora de câmeras e lentes, estando assim de acordo com 

a premissa de fazer La La Land ser uma releitura dos clássicos. 

Para acomodar cenas com bastante proximidade dos objetos, a Panavision construiu 

especificamente para Chazelle uma lente também anamórfica de 40 milímetros com um foco 

aproximado de nove polegadas14, com a intenção de produzir cenas próximas e distantes no 

mesmo plano e também permitindo a filmagem mais próxima em cenas mais intimistas, tais 

quais seriam impossíveis de serem gravadas com a lente de 35 milímetros (Figura 28), por 

possuir um foco de três pés15. 

 
14 Distância equivalente a vinte e três centímetros. 
15 Distância equivalente a um metro. 
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Figura 28 - Planos abertos em formato clássico, através de lente 35 milímetros 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

No âmbito das cores, foi utilizado um visual technicolor, que também aparece como 

referência na primeira canção do filme Another day of Sun: “um mundo em technicolor”. 

Technicolor é uma série de processos usados para produzir primeiro cor em imagens em 

movimento. Segundo Chris Heckmann (2021), em artigo para o site Studiobinder, de 1916 a 

1932, a Technicolor mexeu com seu sistema para que o processo de colorir filmes se tornasse 

acessível a Hollywood. Embora produzindo equipamentos e trabalhando em formas de 

processar a cor na película do filme, ‘Technicolor’ tornou-se uma expressão mais representativa 

do resultado final do processo de coloração do que o processo em si. Os filmes gravados em 

Technicolor são conhecidos por suas cores brilhantes, ousadas e saturadas, assim como La La 

Land buscou ser, mesmo se valendo dos materiais de gravação da Cinemascope, ao invés de 

Technicolor. 

 

4.2 ENQUANDRAMENTOS E PLANOS 

 

Quando as cenas de um musical são filmadas, opta-se por captar os movimentos dos 

personagens de forma completa e visual. Por isso, não são utilizados enquadramentos mais 

fechados, mas, sim, planos gerais, ou abertos, e sequenciais. O diretor Chazelle, segundo 

afirmado pelo diretor de fotografia Sandgren (2016): 

 

Queria que a câmera se envolvesse emocionalmente com a história, como se fosse um 

personagem, observando e reagindo emocionalmente às performances. Ele tinha que 

ser fluido, sentir que poderia se mover para qualquer lugar e olhar de todos os ângulos. 

Ele não queria um filme socialmente realista onde você acabasse cortando as rotinas 

de música e dança, em vez disso, ele queria transições suaves entre a realidade e os 

números musicais. (SANDGREN, 2016) 
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Uma característica de Chazelle que se faz presente e, de certa forma, dá uma 

característica pessoal do diretor às cenas de performance dos musicais, diferente dos clássicos, 

é que, para essas cenas, o diretor não utiliza apenas planos sequências e gerais, com a câmera 

“fixa”. Ele faz uso de movimentos perceptíveis da câmera criando diferentes enquadramentos 

dentro de um mesmo plano sequência. 

Um exemplo dessa característica técnica é perceptível na cena do primeiro inverno, em 

que ocorre a performance da música Someone in the Crowd. A cena inicia com a câmera 

seguindo Mia, para então subir e alterar seu foco, num enquadramento plongée, para um 

personagem pulando numa piscina. Após isso, a câmera segue girando, apresentando diversos 

saltos na piscina, até que, de tão rápidos os giros, não se percebe mais nada na cena e, nesse 

momento, a câmera é apontada para cima, em contra-plongée, mostrando um show de fogos de 

artifício (Figura 29). 

 

Figura 29 - A dança da câmera na pool party 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Chazelle cria cenas onde a câmera faz parte da dança ao acompanhar o ritmo, os 

dançarinos e seus movimentos, pois faz com que surja uma narrativa com esses mesmos 
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movimentos. Assim, a câmera torna-se, também, um objeto narrativo no filme. Conforme 

afirmado pelo diretor Chazelle, “tudo foi ensaiado à exaustão e a câmera faz parte da 

coreografia musical. Queria que La La Land trouxesse o espírito dos filmes de Ginger Rogers 

e Fred Astaire” (CHAZELLE, 2017). 

 

4.3 ILUMINAÇÃO E CORES 

 

É inerente ao cinema utilizar cores na composição de suas cenas para dialogar com o 

espectador. Betton (1987) aponta que, nem sempre, o cineasta busca, sistematicamente, 

alcançar exatidão realista na reprodução das cores na película, mas que, através da exploração 

das tonalidades, alcança a finalidade artística desejada com aquelas cores. Em uma cena quando 

uma luz vermelha é lançada sobre um personagem, isso pode mostrar ao espectador que esta 

pessoa pode causar perigo ao enredo, no entanto, o jogo de cores pode se dar também no 

figurino; uma atriz utilizando um vestido azul pode assumir sua tristeza, já que em inglês, blue16 

é usado como sinônimo de triste. Betton assim afirma: 

 

As cores imprimem em nosso ser sentimentos e impressões, agem sobre nossa alma, 

sobre nosso estado de espírito; podem servir, portanto, para o desenvolvimento da 

ação, participando diretamente na criação da atmosfera, do clima psicológico: esse 

alto valor psicológico e dramático da cor é judiciosamente aproveitado na segunda 

parte de Ivan, o terrível, de Eisenstein, onde uma dominante vermelha exprime o 

dinamismo, a exaltação das cenas de banquete e de dança, e uma dominante azul 

glacial, o terror do pretendente ao trono que percebe que vai ser vítima de um engano 

e que a sua hora chegou. (BETTON, 1987, p.60-61) 

 

Em La La Land, as cores assumem quase que uma significação própria, sendo essa 

construída ao longo do filme. O azul, vermelho ou amarelo assumem ideias e conceitos próprios 

criados ao longo da obra. 

Em um modo geral, ao início do filme, seguindo a tradição dos filmes de, na primeira 

cena, já apresentar os principais temas que serão tratados durante a obra, La La Land mantém 

essa premissa através da já citada encenação de Another Day of Sun. Nela surge o panorama de 

um mundo colorido, e de cores vivas através do figurino dos dançarinos, demonstrando o uso 

de cores e sua importância no filme. 

A significação própria das cores, abordada anteriormente, faz sentido ao se analisar a 

 
16 Blue é como se chama a cor azul em inglês. 
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cena em que Mia e Sebastian estão no The Lighthouse Cafe, lugar no qual Sebastian leva Mia 

para conhecer mais a respeito do jazz. Contextualizando, ambos já namoram e Mia dança, 

embalada pela banda na qual Sebastian está tocando piano ( 

 

Figura 30). 

 

Figura 30 - Mia, em destaque, dançando no bar 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

É perceptível o destaque de Mia em relação aos figurantes e ao cenário do bar através 

do uso das cores. Apesar de ela estar usando cores menos vibrantes que em outras cenas do 

filme, ela é apresentada como a única colorida da cena. Já Sebastian utiliza um figurino 

semelhante ao utilizado durante todo o longa, nas cores branco, marrom e bege. Cabe ressaltar 

que o destaque em Sebastian não é realizado pelas cores, mas sim pela iluminação (Figura 31). 

Com isso, conclui-se que a significação do design de produção dessa cena é assentar o conceito 

das cores, em sua maioria, como propriedade exclusiva e principal da personagem Mia. 

 

Figura 31 - Sebastian tem seu destaque por meio da iluminação 

 
Fonte: quadro extraído do filme 
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Durante o filme, três cores são majoritariamente exibidas, sendo elas: azul, vermelho e 

branco. Outras cores agem como cores complementares ou secundárias, aqui assumindo o papel 

de mistura ou complementação aos significados das principais. 

A primeira cor que surge em destaque exclusivo na cena apresentada ao espectador, é a 

cor azul. Tal cor preenche, quase por completo, a cena na qual Mia está fazendo sua primeira 

tentativa de audição para ser atriz (Figura 32). Mia fracassa completamente nessa audição. 

Alguns momentos após essa cena, outra surge na qual Mia está em seu apartamento, que é 

majoritariamente pintado nas cores azul, vermelho e branco, e há uma parede estampada com 

um enorme pôster de Ingrid Bergman17 vestida de azul, com complementos de vermelho e 

branco. 

 

Figura 32 - O azul como cor dos sonhos 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Desse modo, é possível descrever a cor azul como representante do passado e dos 

sonhos. La La Land aplica a nostalgia como modelo para homenagear clássicos musicais do 

passado, e possui personagens que almejam sucesso através de referências do passado. 

Apoiando esse conceito, surge a cena na qual Mia está apresentando o roteiro da sua obra 

autoral, que ela considera extremamente nostálgica, para Sebastian. Ele apoia Mia respondendo 

que o objetivo da obra é justamente ser nostálgico. Na cena, Mia está de azul e Sebastian de 

branco, sendo que por trás dele há uma iluminação azulada (Figura 33). Assim, conclui-se que 

azul é a cor da nostalgia, do passado que move Mia em suas expressões artísticas. 

 

 
17 Ingrid Bergman foi uma atriz sueca que estrelou uma variedade de filmes europeus e americanos. Com uma 

carreira de cinco décadas, ela é frequentemente considerada como uma das figuras mais influentes da história do 

cinema. 
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Figura 33 - Azul como cor do passado 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Na figura acima, nota-se uma tonalidade vermelha. Retornando ao início do filme, 

também se percebe sua introdução precoce. Na cena em que uma atriz famosa vai até o café no 

qual Mia trabalha, dentro do Warner Studios, ela está vestida de vermelho. As cores do cenário 

e dos outros personagens criam um destaque para a roupa da atriz (Figura 34). Entretanto, 

embora seja a primeira aparição, essa não é a cena que mais se destaca o uso do vermelho, mas 

pode-se ter a premissa de que o vermelho indica o futuro, já que as ambições de Mia são de se 

tornar uma atriz. 

 

Figura 34 - Uma atriz famosa vestindo vermelho 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

O exemplo mais notório do vermelho se dá na cena após a performance de Someone in 

the Crowd, citada anteriormente, na festa em que todos estão de casal, exceto Mia. Na cena em 

questão, Mia está caminhando pela rua e passa pela frente do restaurante no qual Sebastian está 

tocando piano. Transitando pela calçada, ela escuta a melodia e, ao parar defronte a faixada do 

restaurante, decide descobrir o que significava aquilo, e, assim, opta por entrar nele ( 

Figura 35). 
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Figura 35 - Mia escuta Sebastian tocando piano 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Na cena apresentada acima, o vermelho serve como uma moldura de uma obra de arte, 

sendo essa uma moldura para a música tocada por Sebastian. Cria-se um paralelo entre a artista 

famosa utilizando vermelho, e a arte de Sebastian que, emoldurada na cena por vermelho, surge 

como uma luz no fim do túnel em um momento de solidão vivido por Mia. Esse paralelo leva 

à conclusão de que vermelho é a cor do futuro. O futuro que Mia almeja, sua visão sobre ele; 

um futuro em que sua arte e sua carreira artística possam ser inspiração, como sugere a letra de 

Another Day of Sun, cantada na abertura do filme, “um dia vou cantar minha canção, um rapaz 

vai aparecer, é isso que irá motivá-lo e o fará ir em frente”18. 

Trazendo um segundo exemplo da cor vermelha utilizada por Mia, expõe-se a cena na 

qual ela está indo para sua segunda audição apresentada no filme (Figura 36a). Acreditando que 

é uma chance garantida, devido a suas expressões faciais de convicção, Mia participa da audição 

vestindo uma jaqueta de cor vermelha. Porém, ao fracassar no teste, a primeira atitude dela é 

retirar, com raiva, a jaqueta que estava vestindo. Percebe-se que a representação de vermelho 

como futuro é deixada de lado a partir do momento que Mia retira sua jaqueta (Figura 36b). 

 

Figura 36 - Mia e o vermelho indicando futuro 

 
Figura 36a 

 
Figura 36b 

Fonte: quadros extraídos do filme 

 

A partir da análise de azul e vermelho, percebemos que o azul significa o passado e, 

 
18 Tradução livre do autor. 
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como forma de combustível da arte, caminha para o vermelho, que significa a realização pessoal 

e o sucesso. Ainda, pode-se trazer outros exemplos do uso da cor vermelha (Figura 37) 

representando o êxito ou indicações do futuro, como na cena em que Sebastian está tocando 

numa pool party19 (Figura 37a); quando ele está participando do show de sua banda juntamente 

com o cantor Keith, e todo o cenário está representado em vermelho (Figura 37b); quando Mia 

está prestes a apresentar sua peça autoral (Figura 37c); e, por fim, quando Mia está no trânsito, 

com a sua carreira já estabelecida (Figura 37d). 

 

Figura 37 - O cenário da banda de Sebastian, carregado de vermelho 

 
Figura 37a 

 

Figura 37b 

 
Figura 37c 

 
Figura 37d 

Fonte: quadros extraídos do filme 
 

Pode-se analisar também a cor branca que, embora pareça invisível por não aparecer em 

primeiro plano, sempre está presente na maioria das cenas, principalmente nas que tem a função 

de unir as cores vermelha e azul. Em diversos momentos podemos notar o branco “atando” as 

duas cores (Figura 38): nas roupas de Mia (Figura 38a); no logotipo do The Lighthouse Cafe 

(Figura 38b); no pôster da Ingrid Bergman no quarto da Mia (Figura 38c); e também no 

momento de término entre Mia e Sebastian (Figura 38d). 

 

 
19 Pool party, que é festa da piscina em tradução literal, é uma festa característica na Califórnia, na qual os 

convidados geralmente se divertem ao redor, ou dentro da piscina. Cabe destacar que há duas cenas de pool party 

em La La Land. 
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Figura 38 - O branco unindo as cores vermelho e azul 

 
Figura 38a 

 
Figura 38b 

 
Figura 38c 

 
Figura 38d 

Fonte: quadros extraídos do filme 

 

O branco tem seu momento de destaque somente no epílogo. A cena em questão é 

quando, na imaginação de Mia, no final do filme, surge o cenário perfeito, isto é, ambos juntos, 

realizando seus sonhos juntos e, assim, vivendo uma vida mágica. Nesse cenário de completude 

para Mia, o figurino de ambos é de cor branca (Figura 39). 

 

Figura 39 - O branco em destaque no cenário ideal 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Embora com o destaque de diversas cores, pode-se subentender a ausência de destaque 

para a cor branca. A justificativa se encontra na presença do branco como cor representante do 

mundo ideal e imaginário. Sendo assim, o branco busca representar o tema principal de La La 

Land: o aspecto fantástico da arte. Porém, essa significação pode adquirir um conceito ainda 

mais amplo: os limites da arte perpassam os limites da realidade. Embora não tenham ficado 

juntos, os protagonistas, através da arte, poderiam viver juntos, onde, quando e como 

quisessem. No mundo das oportunidades produzidas pelo branco do surreal e imaginário, eles 
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são livres para criar as histórias e cores que bem entendessem. 

Assim, conclui-se que azul, vermelho e branco são as três principais cores do filme, 

interligadas à arte, à Mia e também a sua carreira. Após ficar famosa, Mia apresenta sua peça, 

em Paris, na França. As cores da bandeira da França são azul, vermelho e branco, assim como 

também da bandeira dos Estados Unidos. As referências e intertextualidades de La La Land são 

de obras estadunidenses e francesas, na sua maioria. Logo, Chazelle consegue criar uma 

conexão entre o enredo e suas referências de forma sutil e natural com o uso das cores em La 

La Land. 

Por fim, há a cor sútil, magenta, resultando da mistura entre azul e vermelho, que surge 

nas cenas mais românticas do filme. Essa cor surge para expressar o amor, o carinho, e um 

pouco de desejo. É encontrada na cena de dança ao pôr-do-sol, A lovely night, e também quando 

Sebastian canta, sozinho, City of Stars, no píer, principalmente pela tonalidade do céu. De forma 

mais cenográfica e produzida, compondo o cenário, ela aparece na estação verão, transmitindo 

o imaginário de romance entre os dois (Figura 40). 

 

Figura 40 - O roxo e o romance 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Cabe acrescentar um paralelo à teoria das cores (PETER, 2014), onde vermelho e azul 

são cores complementares, isto é, opostas uma à outra na roda cromática, simbolizando a 

oposição entre viver no passado, com azul, e viver as conquistas pessoais, o futuro, com 

vermelho. O magenta aparece do processo aditivo, que é a “soma” de duas cores (PETER, 

2014), entre azul e vermelho, e, por isso, acaba sendo a conexão entre elas, representando a 

conexão de Mia e Sebastian. 
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5 RELAÇÕES ENTRE MISE-EN-SCÈNE E NARRATIVA 

 

Com os conceitos trazidos até aqui, neste capítulo veremos uma breve decupagem do 

filme, abrangendo cenas que não foram abordadas ainda, para estudar como a narrativa e alguns 

conceitos de estilo cinematográfico auxiliam na construção da história de La La Land. 

Em meio ao tradicional e caótico trânsito de Los Angeles, inicia-se o filme de Damien 

Chazelle, que tem sua história dividida em quatro partes, simbolizadas pelas estações do ano 

inverno, primavera, verão e outono; a quinta e última parte, retorna, após cinco anos, ao inverno 

novamente. 

 

5.1 O PRELÚDIO 

 

O filme tem seu início no inverno, embora essa afirmação não surja de maneira explícita 

na primeira cena. A sequência de abertura do filme quebra as expectativas tradicionais, porque 

os protagonistas não são revelados inicialmente, apesar de que a cena deixar implícito ao 

espectador o que será apresentado a seguir. 

O cenário inicial é um congestionamento na Interstate 105, uma freeway de Los 

Angeles. As freeways são vias para fluxo de veículos nas quais há permissão para transitar em 

altas velocidades. Entretanto, La La Land apresenta uma quebra nesse conceito, para 

representar a monotonia da rotina, através do congestionamento (Figura 41). 

 

Figura 41 - Congestionamento de dançarinos 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A câmera passeia pelo congestionamento, antes da música sequer começar, e já vemos 

uma pluralidade de pessoas, carros, estilos e músicas. Quando ela desacelera e achamos que 
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seremos introduzidos aos personagens de Emma Stone e Ryan Gosling, paramos em um veículo 

qualquer, em que uma mulher desconhecida começa a cantar, sai do carro, e dança pela avenida 

(Figura 42). 

 

Figura 42 - Personagem genérica dançando em meio ao congestionamento 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A cena foi gravada num plano sequência, para simular uma gravação sem cortes, 

totalizando mais de quatro minutos de duração. A cena consistiu em três tomadas gravadas 

juntas ao longo de dois dias. Como a cena dependia muito da luz natural, o sol tinha que estar 

no ângulo perfeito para não criar uma iluminação dura na câmera. Foi utilizada uma grua sobre 

o canteiro central, para dar o efeito dinâmico e também facilitar a gravação (Figura 43). O 

resultado foi mágico, fazendo o trânsito de Los Angeles parecer divertido, ao invés de frustrante. 

 

Figura 43 - Por trás das câmeras no plano sequência 

 
Fonte: <https://tinyurl.com/lionsgatebts>. Acesso em 01 nov. 2021 

 

No início do musical, os atores estão utilizando figurinos com tons vibrantes, 

proporcionando ao espectador uma sensação de alegria, fazendo-o resgatar lembranças dos 

clássicos musicais, onde os trajes utilizados pelos personagens também eram coloridos e 
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alegres. Logo de início, percebe-se que o filme se trata de um do gênero musical: em um 

engarrafamento onde os carros estão parados, as pessoas saem de seus carros e, em movimentos 

performáticos extraordinários, causam impacto e animação ao espectador, realizando uma 

sequência de dança para a música Another day of Sun.  

É importante afirmar que inicialmente a música é cantada por uma personagem 

anônima, embora leve o espectador a crer que seria ela a personagem de Mia. Entretanto, é uma 

personagem anônima, sendo essa a primeira quebra de expectativa apresentada pelo filme. Não 

obstante anônima, a personagem canta a letra de Another day of Sun, que se revela muito 

semelhante à história de Sebastian e Mia, apresentada no decorrer do filme. 

No começo da música, a motorista narra, em primeira pessoa, a história de um casal de 

adolescentes que se separa porque a moça da cidade pequena ouve o chamado para tentar a 

sorte na indústria cinematográfica: 

 

Eu penso naquele dia, eu o deixei numa rodoviária a oeste de Santa Fé. / Tínhamos 

dezessete anos, mas ele era adorável, era verdade, ainda assim, eu sabia o que tinha 

que fazer, eu simplesmente sabia. / Nas noites de domingo, sentávamos em nossas 

poltronas enquanto diminuíam as luzes, um mundo Technicolor feito de música e 

máquinas, eu sentia vontade de estar naquela tela e viver dentro de cada cena. / Sem 

um centavo no bolso, subi no ônibus, pra cá eu vim, pode ser coragem ou apenas 

loucura/ Teremos que ver. / Pois talvez naquela monótona cidade ele sentará um dia, 

as luzes diminuirão, ele verá meu rosto e pensará em como me conhecia (...)20 

 

Aqui é possível notar um paralelo: ela é uma personagem anônima, genérica e ao 

decorrer do filme nunca mais veremos essa personagem. Podemos concluir que para demonstrar 

a história de modo artístico e narrar sem introduzir os personagens principais, agruparam a 

música, a performance inicial e a personagem anônima, preparando, assim, os espectadores para 

os acontecimentos futuros. Os outros motoristas-dançarinos presentes na cena cantando e 

figurando, afirmam, através da canção, o mesmo conceito: se decepcionarem você, erga-se do 

chão, pois todo dia é um novo dia de Sol. 

No início do musical os dançarinos se unem transmitindo naturalidade, originalidade e 

apresentando uma coreografia em movimentos harmônicos. Essa união tem como objetivo 

emanar uma sensação de liberdade, de livre expressão, já que estão todos presos em uma rotina 

do cotidiano, que é o congestionamento de trânsito (Figura 44). 

 

 
20 Tradução livre do autor para a canção Another Day of Sun. 
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Figura 44 - A performance no meio do congestionamento 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

 Depois de uma série de movimentos a música encerra-se juntamente com a performance 

e os motoristas voltam para seus carros como se nada tivesse ocorrido, sendo assim, a 

monotonia aprisionante do trânsito retorna à realidade dos dançarinos, junto com os sons das 

buzinas. O resultado dessa grande dança forma uma espécie de “explosão artística”, e percebe-

se que esse movimento se tratou de um “sopro de alegria e arte”, com tudo voltando a 

normalidade logo após o seu término. Após isso, surge o inverno. 

 

5.2 O INVERNO 

 

O inverno é a primeira estação do filme e nele notamos muitos elementos que ajudam a 

definir, inicialmente, o caminho da narrativa. Seja pelo uso de cores mais vivas no figurino, 

intertextualidades e referências à Hollywood que levam o espectador a se situar e entender do 

que se trata a narrativa. 

É só depois do plano sequência, de mais de quatro minutos, e do title card21, que a 

câmera volta a percorrer o trânsito, e nos leva ao carro de Sebastian Wilder, que ouve 

repetidamente uma fita de jazz. Sebastian dirige um carro antigo e ouve repetidas vezes uma 

música de jazz. O aparelho de som de seu veículo é também antigo22. O uso dessa linguagem 

visual, inserindo um carro antigo e um aparelho sonoro que nos dias atuais é ultrapassado, 

evidencia uma característica marcante do personagem Sebastian, que se reforça em outros 

momentos do filme, e também se equipara ao que Damien Chazelle procurou atingir com o 

 
21 Title Card é um intertítulo responsável pela apresentação do título do filme aos espectadores. No caso de La La 

Land, ele foi apresentado sobreposto à cena apresentada. 
22 Trata-se de um reprodutor de fitacassete, precursor das mídias de áudio atuais. 
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filme: grande apreço às referências passadas. 

Logo à frente do carro de Sebastian está o carro de Mia Dolan, que treina a fala de um 

roteiro, também presa no congestionamento. Imersa nesse treino, ela não percebe que o trânsito 

voltou a fluir. O motorista do carro atrás, Sebastian, faz uso da buzina de forma agressiva e a 

ultrapassa, recebendo dela um gesto obsceno com a mão – uma cena comum nos dias atuais. É 

nessa a primeira parte do filme que surge o meet-cute23, que se configura como a primeira 

convenção típica das comédias românticas. Os dois personagens, aparentemente destinados a 

ficarem juntos, em uma situação atípica, têm o seu primeiro contato. O encontro no trânsito é 

um bom exemplo de clichê. Com essa cena, pode-se trazer intertextualidade, em relação ao 

meet-cute, com a fonte inspiradora Cantando na Chuva (1952): o personagem Don (Gene 

Kelly) está tentando fugir de suas fãs, e acaba saltando sobre o conversível de Kathy (Debbie 

Reynolds) que, ao longo do filme seria seu par romântico. É um primeiro encontro inusitado. 

Eles começam a conversar a respeito de suas diferentes visões sobre teatro e cinema e, assim 

como Mia e Sebastian, se desentendem. 

Ao seguir do filme, Mia é apresentada em seu ambiente de trabalho, em uma cafeteria 

que fica localizada dentro dos estúdios da Warner Bros. Cabe ressaltar a metalinguagem 

utilizada aqui, pois a Warner Bros é uma produtora cuja própria história se confunde com a do 

cinema. O primeiro filme musical falado, citado anteriormente neste trabalho, O Cantor de Jazz 

(1927), foi produzido pela Warner Bros. Em uma cena já citada anteriormente, Mia atende a 

uma atriz, provavelmente famosa, que visivelmente é admirada pelos presentes. É notável como 

Mia, simultaneamente, pertence e não pertence ao universo mágico de Hollywood. Como em 

boa parte do filme, ela está à margem da indústria dos sonhos, e só fará parte dele quando se 

movimenta para um outro país, onde a magia do cinema começou, Paris. 

Logo após essa cena, Mia se prepara para ir para uma audição, que pode ser sua chance 

de alcançar o estrelato. Há um elemento que merece destaque, embora seja um detalhe na cena, 

pois traz um toque de realismo à narrativa. Mia olha o celular, quebrado, para ver que está 

atrasada (Figura 45).  

 

 
23 O meet-cute cria a impressão de que os personagens, antes vistos individualmente, pareçam ser destinados um 

ao outro por força do inusitada do acaso. 
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Figura 45 - Celular quebrado demonstra realidade 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Após fracassar na audição, Mia retorna para seu apartamento, encontrando suas amigas 

com quem divide o lugar. O apartamento é cheio de referências ao antigo cinema 

hollywoodiano, como o poster de Ingrid Bergman. Ao se observar a disposição em cena dos 

elementos gráficos que compõem os cenários, os dois personagens protagonistas parecem 

querer se rodear de referências anteriores para motivá-los a prosseguir na busca de seus 

objetivos. Infere-se tal obstinação também do discurso dos demais personagens. O fato de 

Sebastian defender a pureza do jazz em diversos momentos, por exemplo, causa a impressão 

no público de que ele parece ser mais apegado às tradições do que Mia. 

A música Someone in the Crowd, cantada por Emma Stone e outras três atrizes, fala 

sobre oportunidades em conhecer alguém que a ajudará no caminho para o sucesso, e as amigas 

cantam tentando convencê-la a se animar e a participar da festa que estava por vir. A letra é 

temática: nessas festas muitas pessoas estão à busca de contatos, essenciais muitas vezes para 

a pessoa ser escalada para algum filme, por exemplo. O refrão da música apresenta exatamente 

o que Mia busca: 

 

Alguém na multidão pode ser quem você precisa conhecer / quem vai finalmente 

levantar você do chão / Alguém na multidão poderá levar você aonde quer ir / Alguém 

na multidão poderá fazer você decolar / Se você for uma pessoa pronta para ser 

encontrada.24 

 

Há uma ideia subjacente no imaginário coletivo de que as pessoas nessas pool parties 

estão se divertindo intensamente, mas, no fundo, a maior parte delas está perseguindo 

obstinadamente o sucesso profissional e disputando entre si. Contemplam o luxo enquanto 

bebem, mas a oportunidade de mergulhar de fato na piscina em ocasiões distintas das festivas 

 
24 Tradução do autor para a canção Someone in the Crowd. 
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só cabe a poucos. O sonho hollywoodiano é, na maior parte das vezes, apenas um pequeno 

devaneio. 

Em dado momento da festa, ainda sob regência da trilha sonora, Mia entra no banheiro 

da festa, ela olha para o espelho e canta a estrofe sobre “encontrar alguém na multidão”. Assim, 

surge um foco de luz vermelha sobre a personagem. É a cor do futuro, da ambição, marcando 

presença na cena, aliado à iluminação que muda para refletir um estado interior de reflexão da 

personagem (Figura 46). 

 

Figura 46 - Mia reflete sobre seu futuro 

 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Após essa canção com letra marcante, há um alívio cômico quando Mia sai da pool 

party e percebe que seu carro não está presente, pois foi removido devido à infração de transito. 

Nota-se na cena a ausência de trilha sonora, e diversos grunhidos exprimidos por Mia para 

simbolizar raiva e frustração. Esse contexto acaba sendo de grande importância na narrativa, 

pois devido a isso Mia volta a pé para casa, e, no caminho acaba conhecendo Sebastian ao 

acaso, por ouvir sua música ao passar defronte do restaurante. Se ela estivesse com o carro, 

provavelmente nada disso aconteceria. 

A música seguinte, que irá ligar Mia e Sebastian, e tornar-se a música do casal, é Mia 

& Sebastian’s Theme, como o nome já diz, é a música tema deles. Quando Mia escuta a música 

e entra no restaurante, a iluminação é totalmente direcionada para Mia, destacando-a 

completamente do cenário, atitude que leva o espectador a entender que ela teve um choque ao 

assimilar quem estava tocando (Figura 47): a próxima cena releva que é Sebastian. 

 

Figura 47 - O momento que Mia encontra Sebastian 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 
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A cena é cortada, ao som de buzina, para voltar no tempo e mostrar um pouco da vida 

de Sebastian, a partir da cena do engarrafamento. agora somos introduzidos à vida de Sebastian, 

um músico apaixonado por jazz, que realizou seu sonho de abrir um bar, mas foi enganado por 

seu parceiro de negócios, perdendo tudo que havia construído, e, agora, sem superar o 

acontecimento, vive endividado, em uma casa praticamente vazia. Sebastian é um homem 

obcecado por jazz e rígido em suas opiniões. Para ganhar dinheiro, ou ao menos tentar, 

Sebastian toca em um restaurante que não suporta, com um chefe que detesta, porque o proíbe 

de tocar o “verdadeiro jazz”. Esse restaurante é o mesmo em que Mia entra, conforme cena 

anterior. Em um momento de alívio cômico, Sebastian toca uma clássica música natalina, o que 

não dura muito, porque, devido ao seu fervor pelo jazz, emenda o início de uma de suas melodias 

– a que Mia escutou do lado de fora do restaurante. O pianista é demitido, e na cena, devido ao 

enquadramento e o destaque no figurino, conseguimos ver Mia, ao fundo, observando tudo 

(Figura 48). No momento em que se dirige para deixar o restaurante, Sebastian esbarra com 

Mia que, em uma tentativa de elogiar seu trabalho, é completamente ignorada. Mais uma vez, 

o meet-cute entre os dois não acontece da forma ideal, como era o esperado, reforçando a 

antipatia social mutua. 

 

Figura 48 - Mia, ao fundo, observa a demissão de Sebastian 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

De modo geral, o inverno serve como uma grande contextualização e inserção do 

espectador na narrativa, explorando as personalidades de ambos os personagens principais. De 

acordo com a teoria de Frye (1957), o inverno reflete o tema de "sátira e ironia". O processo de 

aproximação de Mia com Sebastian é irônico. Eles o iniciam com uma potência de conflito, 

mesmo sendo um conflito cômico, já que Mia faz um sinal obsceno à Sebastian. Porém adiante, 

Mia acidentalmente se apaixona por Sebastian, depois de ouvi-lo tocar piano, mesmo enquanto 

ela esperava um contato e ele simplesmente a atinge e a ignora. 
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Esta estação também tem um elemento contraditório já que, na primeira vez em que se 

encontram, Mia e Sebastian estão usando roupas de cores diferentes, porém quando se 

encontram novamente no bar, desta vez, ambos estão na mesma cor: Mia está usando um vestido 

azul, assim como Sebastian está vestindo com um terno azul. O figurino de cor correspondente 

é uma indicação de que eles são feitos um para o outro, o que é irônico. 

Há a presença de músicas com letras importantes, e também de peculiaridades 

importantes do filme, como a música Mia & Sebastian’s Theme e o som da buzina do carro de 

Sebastian, que, indiretamente, foi o primeiro contado de Mia com Sebastian. Nessa estação 

também há o uso de cores saturadas e frias, prevalecendo as cores azul e vermelho em grande 

parte das cenas. Estas peculiares introduções são uma sátira de como duas pessoas que vivem, 

ou tentam viver, em uma terra de sonho têm que lidar com as rejeições. 

 

5.3 A PRIMAVERA 

 

Entramos na segunda parte do filme, a Primavera. Antes do surgimento do intertítulo 

apresentando a estação, há cortes de Mia participando de audições. É notável o empenho, e as 

cenas se caracterizam com cores vivas, fazendo um paralelo com a vivacidade e garra da 

aspirante a atriz em correr atrás do seu sonho. A reiteração das audições de Mia também agrega 

a esse paralelo: mostrar sua persistência e sua trajetória de insucessos. 

Nas primeiras cenas dessa estação, as cores mais destacadas são as cores quentes, como 

vermelho e amarelo, notado principalmente através do figurino dos personagens. De tarde nas 

folhagens e na piscina, como também ao entardecer no céu e nos arbustos, as cores presentes 

são verdes e azuis. 

Após a aparição do intertítulo, Mia está em mais uma pool party semelhante à da estação 

anterior. A música nessa festa é embalada por uma banda medíocre fazendo cover de músicas 

dos anos de 1980. A banda é composta por alguns personagens genéricos e Sebastian tocando 

teclado. Mia, para irritá-lo, devido ao fato de ele a ter ignorado no fim da estação anterior, pede 

a música I Ran, e ela, sem preocupação nenhuma, faz caras e bocas para debochar dele (Figura 

49). A letra da música possui um trecho que se torna uma indireta à Sebastian: 

 

Eu nunca pensei em conhecer uma garota como você / Conheça uma garota como 

você / Com cabelo castanho-avermelhado e olhos castanhos / O tipo de olhos que me 

hipnotizam através / Hipnotize-me através de / E eu corri / Eu fugi para tão longe / Eu 
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acabei de correr.25 

 

Após a performance, Sebastian vai atrás de Mia para tirar satisfações, fazendo com que 

se aproximem, e tenham uma conversa leve. Esse é o primeiro contato, na narrativa, de dois 

universos distintos que se chocam sem entrar em conflito. 

 

Figura 49- Mia debocha e Sebastian se incomoda 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Após a festa, Mia chama a atenção de Sebastian, pedindo ajuda para encontrar seu carro, 

com o fim de escapar de um personagem genérico que a está importunando com um flerte pobre 

e vazio. O carro dela, um Toyota Prius, é exatamente idêntico a todos estacionados perto da 

festa. Trata-se de uma ironia narrativa, reforçando o ideal de ela ser apenas mais uma na 

multidão. 

Ao caminharem juntos para encontrar o carro de Mia, ambos interpretam a canção A 

Lovely Night. Os futuros amantes começam a girar e a cantar, em uma cena carregada de 

intertextualidade, ao estilo ‘Fred Astaire e Ginger Rogers’, como já discutido no capítulo 2.2. 

A paleta de cores com tons de laranja, amarelo e rosa claro compõem o cenário onde Mia está 

com um vestido verde de tecido leve com decote nas costas, marcando a cintura, esse figurino 

ajuda a realçar e marcar os passos de dança da cena e para agregar as cores. Sebastian usa um 

terno bege com camisa branca e calça de tom marrom. 

A letra é um diálogo entre os dois, falando sobre a linda noite e como eles não tem 

chance de ter um romance, ou seja, uma música com alegria, paixão e ironia, pois eles já estão 

apaixonados, afirmação que se evidencia no momento em que, próximos a se beijarem, o clima 

é interrompido pelo toque do celular de Mia, sendo o namorado dela, Greg, ao telefone. 

Seguindo a narrativa, em outro dia, Sebastian vai encontrar Mia em seu trabalho, no 

Warner Studios. Ambos saem a caminhar por dentro do estúdio da Warner, usando camisetas 

brancas (Figura 50), como se algo novo estivesse para ser escrito. Passam por onde ocorreram 

as gravações de Casablanca (1942), com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, algo que já 

 
25 Tradução do autor. 
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indica o final desse novo casal enamorado, já que em Casablanca (1942), Bogart e Bergman 

não ficam juntos ao final do filme. Além disso, a cena dialoga com a cena anterior, no 

apartamento de Mia, quando vemos que ela é grande fã de Bergman. Mia fala sobre seu gosto 

por filmes clássicos e Sebastian fala sobre sua paixão pelo jazz. 

 

Figura 50 - Sebastian e Mia passeiam pelo Warner Studios 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

No entanto, há uma tensão agradável quando Mia admite que ela odeia jazz, levando 

Sebastian a palestrar sobre a história do jazz, enquanto eles estão no The Lighthouse Cafe 

(Figura 51). Eles são vistos sendo envolvidos em um diálogo literário no qual Sebastian 

compartilha seu fascínio pelo jazz. Há um momento aqui em que Sebastian aponta como a banda 

de jazz do quinteto que eles estão escutando sempre oferece algo novo em seus shows, embora 

eles estejam tocando o mesmo repertório todas as noites. Essa cena é carregada de azuis, 

demonstrando a maior carga nostálgica e de sonhos do filme. 

 

Figura 51 - Sebastian conversa sobre jazz 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

É, também, nesse momento em que se percebe a maior profundidade no relacionamento 

dos dois, ao menos no âmbito discursivo. É nesta conversa que sabemos de onde a personagem 
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Mia veio e para onde ela quer ir ou vai, e expressa modos de pensar que a tiram da moldura 

genérica de persona e a particularizam. Após essa cena, Sebastian, feliz da vida por ter marcado 

uma sessão de cinema com Mia, vai até o píer em que canta City of Stars: 

 

Cidade das estrelas, você está brilhando só para mim? / Cidade das estrelas, há tantas 

coisas que eu não consigo ver. / Quem sabe isso é o começo de algo maravilhoso e 

novo / ou mais um sonho que eu não posso tornar realidade?26 

 

É uma música curta, mas que levanta duas características que definem a aura do filme: 

Los Angeles, cidade das estrelas e a expectativa de realização desses sonhos. No caso de Mia e 

Sebastian, atingir o tão sonhado estrelato. Nessa cena, há uma curiosidade: os postes de 

iluminação não eram parte integrante do cenário original, e foram inseridos para a gravação, 

criando, além de fontes de iluminação, a decoração para o cenário. Conforme afirma o diretor 

de fotografia, Sandgren (2016): 

 

[...] Colocamos estas luzes no cais, fazendo com que o cais pareça um pouco mais 

intemporal e antigo. Apesar de não existirem ali, elas se encaixam ali, talvez, porque 

é assim que L.A. deveria parecer. Algumas coisas são reais e outras são ampliadas 

dessa forma. (SANDGREN, 2016) 

 

Também é possível notar o tom magenta no entardecer do céu, sendo o mesmo tom 

existente quando Mia e Sebastian dançam A Lovely Night (Figura 52). 

 

Figura 52 - O clássico céu magenta e o píer iluminado 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Mais adiante na narrativa, após Mia ter sido reprovada em mais uma audição, ela acaba 

tendo um jantar com seu namorado, Greg, exatamente no mesmo dia marcado da sessão de 

cinema com Sebastian. A trilha sonora ambiente do jantar, é Mia & Sebastian’s Theme. A cena 

 
26 Tradução do autor para a canção City of Stars 
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consegue transmitir, visualmente aquilo que se escuta de trilha sonora, ao apresentar a caixa de 

som do restaurante para o espectador (Figura 53). Instantaneamente, o som da canção faz com 

que Mia perceba que ali não é o seu lugar, mas sim junto de Sebastian, para assistir a sessão de 

cinema que havia marcado com ele. 

 

Figura 53 - Representação visual da trilha sonora 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Na cena em que Mia e Sebastian estão no Griffith Observatory, quando dançam entre 

as estrelas, nota-se a predominância da cor azul, não somente no figurino, mas na cena de um 

modo geral. Assim, na sequência, dão o primeiro beijo, ou seja, o azul que os simboliza é de 

um amor puro e nostálgico, embora triste, podendo se dizer também que, o fato de ser um amor 

de tal tipo, torna difícil a conciliação entre as carreiras, para que continuem juntos. É a própria 

descrição de um amor sem futuro. 

A estação primavera, em La La Land, termina com a cena sendo cortada no estilo de 

efeito “íris” (Figura 54), trazendo à tona o efeito de filmes clássicos. É importante ressaltar que 

a primavera, estação conhecida pela natureza florescer, é palco para que o romance de Mia e 

Sebastian também floresça. 

 



68 

 

Figura 54 - Fechamento da estação com efeito "íris" 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

5.4 O VERÃO 

 

Assim como a primavera termina, o verão também inicia com o efeito de abertura de 

íris na cena. De acordo com a Frye (1957), o verão é a estação do romance. Em La La Land, 

vê-se no verão o romance vivido entre Mia e Sebastian. A cena de abertura da estação, Mia está 

escrevendo seu próprio roteiro, quando é interrompida pelo clássico som da buzina do carro de 

Sebastian. É um alívio cômico, visto que a colega de apartamento de Mia, questiona “isso vai 

acontecer toda vez?” e Mia responde que sim. 

Esta fase se abre com uma montagem do casal visitando alguns lugares em Los Angeles, 

mostrando sua vida amorosa progressivamente florescente, acompanhada por uma música 

instrumental de jazz. A montagem das cenas nos dá um olhar sobre a juventude inocente e, 

talvez, inexperiente. Há uma cena, citada no capítulo anterior (Figura 30), que se passa no The 

Lighthouse, na qual Mia veste uma camisa rosa e está sapateando para uma música de swing 

jazz, tocada ao vivo por Sebastian e a banda de jazz do quinteto. O destaque sobre ela e sua 

juventude combina com o verão. 

O verão também marca um momento de lucidez para que os dois se desenvolvam. 

Sebastian percebe que precisa de uma renda estável, provavelmente para construir uma vida 

saudável com Mia. Nessa cena, percebe-se grande parte do cenário nas cores brancas (Figura 

55), indicando o que poderia ser o início de algo ideal, como já sugerido na análise de cores 

realizada anteriormente. 
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Figura 55 - O branco sugerindo um cenário ideal 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Assim, Sebastian toma uma atitude e considera aceitar a oferta de seu amigo de longa 

data, Keith, interpretado por John Legend, para se juntar a sua banda de pop – que possui apenas 

alguns elementos de jazz e por isso é uma vertente mais comercial do que tradicional do estilo 

musical que o personagem tanto gosta. No início, Sebastian parece relutante em se juntar ao 

grupo, pois seria ir contra seu saudosismo pelo jazz puro. Keith, porém, conversa de uma 

maneira que faz Sebastian repensar sua luta em produzir apenas o jazz clássico, pois, segundo 

Keith, os retornos financeiros com jazz clássico seriam irrisórios. Paralelamente a esse 

momento, Mia também começa a acreditar no seu sonho, de ter sua própria peça, e vê que é 

hora de lutar por isso. 

A ironia e a contradição são simbolizadas pela canção City of Stars. Quando se ouviu 

pela primeira vez esta canção na primavera, Sebastian está cantando sozinho, no píer, 

questionando seu destino. Já no verão, City of Stars está sendo cantada em dueto, por Mia e 

Sebastian, numa cena dos dois em frente ao piano, com um conteúdo mais extenso do que na 

primeira vez que surge no filme: 

 

Cidade das estrelas, você está brilhando só para mim? / Cidade das estrelas, há tanta 

coisa que eu não consigo ver / Quem sabe? Senti desde o primeiro abraço que troquei 

com você / Que agora nossos sonhos podem finalmente tornar-se realidade. / Cidade 

das estrelas, a única coisa que todos querem / lá nos bares ou através da cortina de 

fumaça dos restaurantes lotados / É o amor / Sim, tudo que nós procuramos é o amor 

de alguma outra pessoa / Uma investida / Um olhar / Um toque / Uma dança / Um 

olhar nos olhos de alguém, que ilumine os céus / que abra o mundo e o faça rodar / 

uma voz que diga “eu estou aqui e você ficará bem” / Não me importa se eu sei / para 

onde eu irei / porque só o que preciso é esse louco sentimento / o ra-ta-ta-ta do meu 

coração / acho que quero que ele permaneça.27 

 

Mia tenta responder à pergunta de dúvida de Sebastian, se a ‘cidade das estrelas’ está 

 
27 Tradução do autor para a canção City of Stars 
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brilhando só para ele, quando canta “quem sabe?”. Ela canta a canção de maneira humorística 

e confiante, com mais firmeza e assertividade, transmitindo a sensação de que, no imaginário 

dela, as coisas estarão dando certo dali pra frente, para eles como casal. Quando Sebastian canta 

a parte da letra “acho que quero que ele permaneça”, ele se assegura de que escolheu o caminho 

certo e há corte de edição para a cena dele assinando o contrato e se juntando à banda de Keith. 

A sequência dessa cena começa com a melodia de City of Stars de forma animada, 

apresentando ao espectador, com Mia se demitindo da profissão de barista e focando em 

escrever sua peça, e também organizando sua mudança do antigo apartamento. Também há 

cenas de Sebastian provando roupas para o show de sua banda, detalhe importante visto que, 

pela primeira vez, o figurino do personagem assume um terno preto. Percebe-se, também, 

Sebastian tirando medidas de roupa em um camarim, e um vídeo no YouTube com divulgação 

da banda. É uma completa modernização de sua personalidade, contrastando com seu figurino 

conservador desde sua apresentação no início da narrativa. Essa virada é importante para o 

posterior desenlace da história. 

Após isso, a melodia de City of Stars começa a ser tocada de maneira mais lenta e 

melancólica, no momento m que Mia passa em frente ao Rialto Theatre e vê ele com uma placa 

indicando que está fechado (Figura 56). 

 

Figura 56 - Mia vê o Rialto Theatre fechado 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

As cenas seguintes apresentam Mia dormindo sozinha, sem a companhia de Sebastian, 

devido à sua provável agenda ocupada, e também Sebastian chegando tarde e, 

consequentemente, dormindo afastado. Essas cenas representam a mudança emocional no tom 

do filme, acompanhados por uma iluminação menos vibrante (Figura 57). É perceptível o clima 

melancólico, totalmente oposto ao início da canção, que apresentava uma esperança de sucesso 

e alegria para ambos, como casal. Chegando ao fim da melodia, a cena volta a apresentar Mia 
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e Sebastian no piano, enquanto ele pergunta novamente se a “cidade das estrelas” está brilhando 

só para ele, e Mia responde “você nunca brilhou tão intensamente”. A trilha sonora, aqui, exerce 

um fator decisivo na construção de sentidos: passa do modo instrumental, criando um ambiente 

mais reflexivo e induzindo a uma sensação de perda, assim, retornando ao dueto nos versos 

finais. 

 

Figura 57 - Mia dormindo sozinha, e Sebastian chegando tarde 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

No início da cena seguinte, há um choque entre a suavidade da música instrumental 

tocada pelo casal, para a transição, quase que agressiva, do início da primeira performance ao 

vivo da banda de Sebastian, The Messengers. Esse início demonstra o sucesso que a banda 

atingiu, visto que a apresentação está lotada. Entretanto, a maior contradição e ironia, além de 

City of Stars, pode ser vista nessa cena, enquanto Mia assiste ao show. A maneira como 

Sebastian olha para Mia (Figura 58), que está de pé na multidão, transmite a sensação de ele 

acreditar que ela estaria orgulhosa de onde ele estava. Porém Mia pensa o contrário: ela sabe 

que algo mudou, algo que os levaria a seguirem caminhos diferente. Ela sente que ela vai ser 

apenas “alguém na multidão” (Figura 59), fazendo referência a Someone in the Crowd, cantada 

por ela, nas cenas iniciais de La La Land.  

 

Figura 58 - Sebastian confiante no show 

 
Fonte: quadro extraído do filme 
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Figura 59 - Mia percebe o que está acontecendo 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A trilha sonora deste momento é composta pela música Start a Fire, que, assim como 

outras músicas, permeiam a narrativa do filme. A canção transmite um conceito de fruição, de 

aproveitar o momento e não se preocupar com o amanhã, compatível com a realidade que 

Sebastian estava vivenciando naquele momento. Nessa cena encerra-se o verão, com aplausos 

calorosos do público, reforçando o conceito de que o sucesso desembarcou na vida de Sebastian, 

mesmo sendo diferente de como ele planejara. 

No verão, percebe-se a predominância da cor roxa, ou magenta. Ela surge da união do 

azul com o vermelho, como já citado anteriormente, sendo essa a cor predominante na presente 

estação. O verão, sendo a estação mais quente do ano, é o pano de fundo para que Mia e 

Sebastian iniciem seu relacionamento de uma forma mais calorosa. Nessa estação, também 

percebemos que Mia faz uso de figurino com cores mais vibrantes, e Sebastian continua com 

as mesmas tonalidades neutras em seu figurino, até o momento em que inicia a participação na 

banda The Messengers. 

 

5.5 O OUTONO 

 

 O outono é, segundo Frye (1957), a estação da tragédia. Em virtude disso, logo após o 

aclamado show de Sebastian, essa estação começa sem trilha sonora e com a apresentação do 

intertítulo com fundo totalmente preto, enquanto nas outras estações temos a própria cena como 

fundo do intertítulo. Pode-se fazer um paralelo quanto ao outono: em inglês, outono se traduz 

em autumn, porém também pode ser chamado de fall – que pode assumir o significado de 

‘queda’, também em inglês, quando as folhas caem das árvores. É perceptível ao espectador, 
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como a ausência de cores e trilha sonora, cria um ambiente mais sério e triste no enredo da 

narrativa. Chazelle já preparou o espectador para o que viria adiante. 

Após surge a cena de Mia falando ao telefone, indicando estar com saudades de 

Sebastian, devido sua ausência, causada por sua presença nas turnês da banda em que participa. 

Porém, ao chegar no apartamento, há um jantar surpresa organizado por Sebastian e, como trilha 

sonora, acompanhado da música temática City of Stars – desta vez em uma versão solo para 

piano de ritmo rápido, mais animada. Ambos personagens vestem figurino na cor preta, num 

jantar à luz de velas. A cor verde representa desconforto na cena, sendo um verde frio, devido 

a um leve azulado ao fundo. Pela primeira vez no filme, ambos estão sem seus figurinos nas 

cores tradicionais (Figura 60). 

 

Figura 60 - Mia e Sebastian utilizam preto 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Este é o momento em que eles discutem sobre seus sonhos. É o momento em que eles 

percebem que não poderiam mais estar juntos, pois cada um estava priorizando seus objetivos 

pessoais. É a hora de Mia dizer: "Esta não é mais a sua casa", pois ela sente que está lutando 

sozinha. A discussão cresce, eles não se entendem, ao mesmo tempo em que o volume da trilha 

sonora é diminuído e a cena é interrompida pelo som de alarme de incêndio, indicando que a 

refeição, que estava sendo preparada, havia queimado. O som do alarme, na cena, pode ser 

traduzido como um alerta, um despertador que tocou para Mia, fazendo-a perceber que o sonho 

que ela desejava deveria ser vivido somente por ela, sem depender de outro. 

Ao decorrer do outono, Mia tem seu próprio espetáculo, intitulado So Long, financiado. 

A ironia, aqui é que o título do espetáculo é uma expressão que, traduzida do inglês, significa 

“adeus” (Figura 61). 
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Figura 61 - Pôster da peça de Mia: “adeus” 

 
Fonte:  quadro extraído do filme 

 

No mesmo dia da apresentação de Mia, Sebastian tem uma sessão de fotos com a banda, 

fazendo com que ele não pudesse comparecer à peça autoral dela. Ela apresenta para um teatro 

quase vazio, sem Sebastian na plateia. É possível observar a colocação do cartaz no assento que 

havia sido reservado para Sebastian. Nessa cena, a iluminação com tons azulados prevalece, 

criando um cenário frio e dramático (Figura 62). 

 

Figura 62 - Mia apresentando para poucas pessoas 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

A sequência de cenas continua destacando o grande contraste entre o casal. Há uma cena 

em que acontece mais uma quebra de expectativas no filme: Sebastian está em um casamento, 

porém, não é o matrimonio dos personagens principais. Ele apenas está tocando piano. No 

outono, percebe-se que Mia e Sebastian estão utilizando figurinos de cores diferentes. Mia veste 

uma camisa branca, simbolizando sua intenção e realização, como já visto anteriormente na 

análise das cores, enquanto Sebastian veste um terno preto, refletindo sua rendição ao lado 

obscuro do seu sonho. É como se Chazelle criticasse sutilmente a indústria através de seus 

personagens. Entretanto, Chazelle também coloca sua história em um paradoxo, ao mesmo 

tempo em que sugere uma promessa de que o final do túnel vai ser brilhante para Mia e 
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Sebastian. 

 A última cena do outono traz uma iluminação suave, com um cenário ao ar livre, durante 

o dia, no Griffith Park. É quando Sebastian e Mia conversam sobre a separação, em definitivo, 

deles. Não há trilha sonora, apenas sons ambientes do próprio parque, principalmente pássaros. 

O figurino de ambos é discreto, Sebastian foge do tradicional e veste uma camisa azul escuro, 

enquanto Mia veste um cardigan azul claro. 

Em suma, no outono as cores dos cenários do filme estão mais apagadas mesmo havendo 

algumas cores nas passagens, motivadas pela tristeza e melancolia devido ao sentimento de 

derrota de Mia em relação aos seus sonhos, e também pelos problemas enfrentados em sua 

carreira profissional e, por fim, em sua relação amorosa. O figurino adotado traz peças mais 

largas e confortáveis, e os acessórios utilizados por Mia são sustentados sempre delicados e 

discretos 

 

5.6 O INVERNO, CINCO ANOS DEPOIS 

 

Passadas todas as estações chega, novamente, o inverno na cidade de Los Angeles. São 

cinco anos depois de Mia e Sebastian terem se conhecido. Depois de um longo tempo as coisas 

mudaram muito, o relacionamento de ambos foi deixado de lado pra que cada um conseguisse 

alcançar seus sonhos e ter sucesso em suas carreiras. Nota-se que, na apresentação dos 

personagens cinco anos após a última estação, as cores são mais naturais, neutras, sem efeitos 

de iluminação, e com tecidos de cores mais discretos, embora Sebastian siga utilizando seu 

figurino de alfaiataria. A narrativa, nessa estação, tem o papel de guiar o espectador a olhar para 

a história com olhos de ‘como seria se a história tivesse dado certo desde o seu começo’. 

Agora, Mia é uma atriz famosa. Ela visita o Warner Studios e o café no qual ela 

trabalhava, e aqui utiliza uma cor discreta e um vestido elegante, como a atriz que ela tanto 

admirava na cena exibida no primeiro inverno (Figura 63), sendo perceptível a simetria com o 

que era desejado e o que foi alcançado por ela. No figurino de Mia, não se veem mais cores 

únicas e básicas, como amarelos e verdes gritantes, ou até mesmo o vermelho indicando o 

desejo pelo futuro. 
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Figura 63 - Mia no papel da atriz famosa 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Já Sebastian está vivendo sozinho, em sua própria casa, agora organizada, embora sem 

indicações de que ele tenha algum relacionamento ativo. Na cena apresentando Sebastian, 

acontece um uso de intertextualidade em conjunto com metalinguagem sutil; vemos uma 

pintura de Mia na parede, com o vermelho se destacando, e em referência ao pôster de Ingrid 

Bergman que existia no quarto dela, conforme observado nas cenas iniciais do filme. Isso indica 

que ela atingiu o objetivo de ser que nem sua inspiração (Figura 64). Por conta da ambientação 

apresentada, ambos os personagens parecem objetivamente mais amadurecidos do que no 

começo da história, com vidas estabilizadas. 

 

Figura 64 - Rosto de Mia imita o pôster de Ingrid Bergman 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

Então, o filme, aproximando-se de seu desfecho, surge apresentando Mia com um 

figurino preto, um vestido inteiro colado ao corpo e sem decote, transmitindo um ar de seriedade 

e elegância. Mia e seu atual esposo, que em nenhum momento foi apresentado na narrativa, 

estão presos no caótico trânsito de Los Angeles. O mesmo trânsito caótico que é apresentado 

no início do filme. Ao procurarem um lugar para jantar, ambos chegam ao novo bar da cidade, 

com iluminação em baixa intensidade, criando um ambiente de mistério para o espectador, e a 

cor que fica em destaque é o vermelho em alguns pontos e, ao se aproximar da luz da rua, a cor 

em destaque é azul. David, par romântico de Mia, sugere que entrem no bar, e, para surpresa de 
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Mia, ela percebe que está no Seb’s, o bar de jazz de Sebastian. Ela e David sentam-se, e Mia vê 

Sebastian falando para os presentes no bar. Ele devolve o olhar e começa a tocar uma música 

no piano, que, sem ser coincidência é Mia & Sebastian’s Theme (Figura 65). A iluminação aqui 

volta a ser reforçada em tons de vermelho e azul. 

 

Figura 65 - Mia chegando no Seb's 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Ao olhar da narrativa, pode-se compreender que Sebastian também atingiu seu sonho: 

o seu bar exclusivo de jazz deu certo, contrariando as expectativas do próprio Sebastian, anos 

atrás, sendo justificado pela fala de David que, ao entrar no bar, diz para Mia: “Este lugar é bem 

legal”. Aqui reside a prova de que o relacionamento entre Mia e Sebastian repercutiu mesmo 

após o rompimento de ambos, visto que ‘Seb’s’, foi o nome sugerido por Mia na estação verão. 

Após essa cena de primeiro contato dos dois protagonistas após cinco anos, inicia-se 

uma cena no imaginário de Mia, representada pela trilha sonora denominada Epílogo, que nada 

mais é do que a mistura das canções que apareceram no filme até a presente cena. É nesse 

momento em que a personagem imagina como seria sua vida com o musico, a iluminação fica 

mais intensa, vibrante e colorida, o figurino muda drasticamente com roupas coloridas e um 
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vestido fluido branco. A música inicia lentamente, criando um tom melancólico, e se encerra 

no restaurante onde Sebastian se demitiu, no primeiro inverno, sob os olhares de Mia. Porém, 

no imaginário, Sebastian beija Mia ao invés de ignorá-la (Figura 66). 

 

Figura 66 - Mia e Sebastian se beijam no primeiro encontro 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

A partir dessa atitude, a trilha sonora volta a ser alegre, como uma sinfonia instrumental, 

projetando cenas de como seriam a vida de ambos, caso tudo tivesse dado certo – sob a ótica 

de Mia. Aqui surge a história do filme contada de uma maneira imaginária, com as cenas 

principais de cada estação expostas no mundo ideal, do sonho platônico de Mia se realizando. 

O encontro de Sebastian com o músico Keith, é rejeitado por ele, dando prioridade a Mia 

(Figura 67a); a peça de Mia é um sucesso, e conta com a presença de Sebastian na plateia, sendo 

essa cena destaca pela cor branca do figurino dele (Figura 67b); há algumas cenas de dança 

representando metalinguagem ao cinema clássico (Figura 67c, 79d, 79e e 79f); 
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Figura 67 - A história imaginada por Mia 

 
Figura 67a 

 
Figura 67b 

 
Figura 67c 

 
Figura 67d 

 
79e 

 
79f 

Fonte: quadros extraídos do filme 

 

 Há também intertextualidade presente na cena em que Mia está sendo maquiada em 

frente à uma montagem do Arco do Triunfo (Figura 68), imitando a cena de Audrey Hepburn 

em Cinderela em Paris (Funny Face, Stanley Donen, 1957) (FORTES, 2019). 

 



80 

 

Figura 68 - Intertextualidade com Funny Face (1957) 

 

 
Fonte: quadros extraídos de La La Land (2016) e Funny Face (1957) 

 

 Ao se aproximar da conclusão do devaneio de Mia, isto é, conforme o sonho vai 

convergindo para a realidade, surgem cenas que produzem um paralelismo muito claro entre o 

que Mia viveu, e o que viveria com Sebastian, a começar pela cena em que ambos estariam 

saindo para jantar. Na cena original, Mia e David deixam sua filha com a cuidadora, numa casa 

nobre, enquanto no devaneio, Mia e Sebastian deixam seu filho, agora um menino, com a 

cuidadora em uma casa típica da classe média estadunidense (Figura 69). 
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Figura 69 - Mia tendo uma família com Sebastian 

 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Adiante, vê-se Mia e Sebastian caminhando em direção ao local do atual bar de 

Sebastian, em uma cena idêntica à que aconteceu na realidade vivida por Mia. Já na cena dentro 

do bar, percebe-se que Mia demonstra muito mais afetividade e felicidade em estar com 

Sebastian do que com seu atual marido, David (Figura 70). 
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Figura 70 - Diferenças no relacionamento 

 

 
Fonte: quadros extraídos do filme 

 

Mas o final, o momento em que Mia retorna à realidade, é a verdadeira joia da narrativa, 

pois mostra que ela e Sebastian têm, agora, uma relação platônica. Eles, se reconhecem e trocam 

olhares um para o outro, sendo este gesto muito profundo e significativo (Figura 71). 
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Figura 71 - O olhar de Mia e Sebastian um para o outro 

 

 
Fonte: quadro extraído do filme 

 

É um olhar que indica que eles ainda estão apaixonados um pelo outro, mas também 

estão plenamente conscientes de que tiveram que escolher caminhos diferentes. É a afirmação 

de que só se pode realizar um sonho. Às vezes deve-se deixar o passado para trás a fim de ter 

sucesso em algo. E essa cena, carregada da cor azul dos sonhos, deixa claro para o espectador 

que ambos os personagens entenderam isso. Este grande, mas dramático final, é uma espécie 

de hino para Os Guarda-Chuvas do Amor (1964). E assim termina a história de La La Land, 

com um intertítulo clássico do cinema (Figura 72). 

 

Figura 72 - Intertítulo de encerramento do filme 

 
Fonte: quadro extraído do filme 
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Enfim, para Mia e Sebastian, a realidade é que eles podem chegar ao topo do mundo, 

mas suas vidas pessoais permanecerão exatamente assim: uma vida regular, cheia de desafios e 

incertezas. Não por acaso, suas fantasias contêm muitos dos mesmos marcadores situacionais 

de sua realidade – a dança, a audição, a visita ao clube –, mas na fantasia esses momentos são 

lapidados melhor, parecem melhores; são melhores. Conclui-se que eles não anseiam por 

coisas, mas por sentimentos. São os sentimentos de Hollywood. Não existe o amor de 

Hollywood, nem a vida de Hollywood. É tudo um sonho, sendo tudo tão lindo, porém 

momentâneo. O devaneio tem a mesma duração da canção que toca a trilha sonora. Esse ponto 

de vista no qual a realidade é sombria e imperfeita, contraria o conceito de La La Land. E o 

filme se torna um empurrão insensato para além da monotonia, caminhando em direção ao 

sublime. 

Embora Chazelle e o compositor Justin Hurwitz, juntamente com sua equipe, não 

tenham inventando o gênero musical ambivalente, que cria uma expectativa e apresenta outra 

realidade, eles introduziram um elemento que, até mesmo precursores do gênero que serviram 

de referência para La La Land – como Os Guarda-Chuvas do amor (1964) e Sinfonia de Paris 

(1951) –, não apresentam. Esse elemento é o que faz La La Land ser controverso: a falibilidade. 

A bolha da fantasia apresentada ao espectador, por mais linda que seja, sempre se rompe. 

Ela só se mostrou invulnerável durante a cena fantasiosa do devaneio de Mia – porque filmes 

são fantasias. La La Land termina, é claro, explodindo, definitivamente, a bolha da fantasia, 

porque é assim que deve ser. Mia e Sebastian, na cena final, trocam um olhar sincero, com 

alegria, seguindo seus caminhos separadamente, porém não antes de o filme ter prestado, 

através da mais pura fantasia do cinema de Hollywood, apresentada na montagem final, a devida 

homenagem à nossa maneira humana de perseguir o impossível – e à arte que sucumbe. Saúde 

aos sonhadores, por mais bobos que pareçam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E assim chegamos, ao final do filme, e também ao final do presente trabalho. O objetivo 

deste estudo inicialmente era analisar a narrativa e a mise-em-scène em La La Land, entendendo 

como esses dois elementos e seus constituintes, presentes no audiovisual, permeavam e davam 

sentido à história contada pelo filme. A emoção de ver o filme pela primeira vez me deixou 

entusiasmado para tentar descobrir todos os detalhes do seu processo criativo. Entretanto, ao 

discorrer sobre os tópicos aqui abordados, percebi que o trabalho se desenvolveu em uma 

decupagem resumida do filme, aplicando um pouco da teoria de grandes teóricos do cinema, 

como Gerard Betton (1987), e David Bordwell e Kristin Thompson (2013). 

No segundo capítulo do desenvolvimento, analisando a narrativa, percebe-se como seus 

conceitos gerais, de espaço-tempo, e de personagens, justificam as escolhas realizadas por 

Damien Chazelle na construção do longa La La Land. Como em Meia-Noite em Paris (Midnight 

in Paris, Woody Allen, 2011)28, o filme é um hino aos clássicos do cinema e da cultura. É uma 

carta de amor à cultura no seu melhor, mas também uma crítica muito engraçada e sincera a 

respeito de correr atrás dos sonhos. La La Land admira o passado, mas também nos adverte 

para enfrentarmos o futuro. Sem trazer elementos hipermodernos no filme, a direção de arte 

enfatiza o atemporal, tendo mais simetria com o passado que La La Land busca homenagear. 

Quanto ao terceiro capítulo, foi possível trazer uma rica análise visual do filme. Há 

diversos elementos com significação e intertextualidade utilizados por Chazelle, permitindo que 

diversos pontos fossem abordados em cada cena. Porém, por permitir tantas análises, notou-se 

ser impossível abranger todas as cenas em uma análise detalhada das mesmas. Assim, destacam-

se os elementos que compõe a fotografia do filme, aliada a movimentação de câmera produzida 

pelo diretor Chazelle, que atingiu o objetivo de inserir o espectador como um elemento 

participativo nas cenas, através da movimentação da câmera nos mais variados planos-

sequência. 

No quarto capítulo pude aprofundar os conceitos da mise-en-scène, trazendo exemplos 

do próprio La La Land para ilustrá-los. Em relação ao assunto da iluminação, percebeu-se 

alguns pontos importantes e característicos do longa. Há uma marca no filme que traz bastante 

ligação quanto ao teatro, que é a utilização da iluminação direcionada em Mia e Sebastian. No 

teatro, o foco no personagem principal da cena se dá através da luz direcionada, no palco. A luz 

direcionada somente ao personagem o destaca do restante do cenário, chamando a atenção dos 

 
28 Filme intitulado Meia-noite em Paris, no Brasil, dirigido por Woody Allen. 
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espectadores presentes e direcionando seus olhares. La La Land, por ser produzido em um 

suporte gravado, não dependeu da necessidade de direcionar a luz para obter a atenção dos 

espectadores, haja vista que tanto o foco da câmera, as cores de figurino e cenário, como 

também as próprias trocas de planos foram utilizadas para criar contraste e a relação de destaque 

com o que queria ser priorizado. Entretanto, La La Land fez uso tanto da técnica do teatro, como 

também das técnicas do audiovisual, valorizando o uso da luz direcionada, também conhecida 

como luz de palco, as cores vivas dos figurinos, e também o uso dos cenários, próprios da cidade 

de Los Angeles. Assim, as emoções e a dramaticidade são claramente percebidas pelos 

espectadores, criando um destaque para o personagem, independente do cenário em que ele 

está. 

Especificamente no estudo das cores, pude compreender que o filme faz uso de cores 

específicas para apoiar a narrativa, levando o espectador, aqui representado por mim, a construir 

a narrativa, juntamente com o desenrolar do enredo, enquanto assiste o longa. Um exemplo é a 

cor azul, que cedo é identificada como a cor principal do filme. Com o avançar das cenas, 

também se nota que ela se refere a cor do amor entre Sebastian e Mia. Ambos aparecem em 

várias cenas com figurino azul, como na cena em que Mia e Sebastian se encontram pela 

primeira vez no restaurante da demissão dele, também na cena em que estão no Angels Flight, 

quando decidem encerrar de vez seu relacionamento e quando, no devaneio de Mia nas cenas 

finais, assistem ao filme da vida deles, que nunca existiu. 

Assim, percebe-se que o azul representa a nostalgia e também amor, embora, no 

conceito geral do filme seja conclusivo que há uma tristeza em relação a essa cor, pois os 

protagonistas não vivem do passado, embora ambos sejam saudosistas, e o amor entre eles 

existe, mas não para vivem juntos, pois seus sonhos fazem com que sigam direções opostas. O 

azul começa bem saturado no início do filme, e com o tempo vai ficando mais suave e 

dessaturado, só ganhando intensidade novamente, através do processo de saturação aditiva, nas 

cenas finais, onde Mia e Sebastian se reencontram após cinco anos, e revivem, apenas no 

imaginário de Mia, toda a emoção da história que foi narrada pelo filme. 

No capítulo final, foram abordadas as principais cenas, em relação ao enredo, que não 

haviam sido analisadas anteriormente. Uma mistura de leitura das cenas, fazendo conexão com 

o enredo, para extrair possíveis análises que produzissem algum sentido tanto para a teoria, 

como também para a narrativa do filme. Como resultado geral, é possível perceber que a 

narrativa está inteiramente atrelada à mise-en-scène para a construção de sentido no longa-

metragem, com ênfase para a fotografia, que é o principal elemento de meu interesse. Seja pelo 

uso das cores, como citado anteriormente, como também de cenários clássicos do cinema de 
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Hollywood, ou até mesmo de referenciais intertextuais, que não são poucas, tudo em La La 

Land foi feito com o objetivo de caracterizar e enriquecer o enredo da narrativa. 

Acredito que este trabalho, assim como o próprio filme analisado, foi a história de correr 

atrás de um sonho. Como no filme, iniciar de uma maneira, e, ao longo do percurso, fazer 

escolhas que alterariam o destino, para, no fim, alcançar o êxito, mesmo sendo diferente do foi 

idealizado inicialmente.  
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