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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo compreender de que forma o corpo da personagem

Janete produz sentidos sobre o abuso a partir da fotografia na série Bom dia, Verônica

(2020). Como amparo teórico, temos os estudos de Flora Davis, Pierre Guiraud e

Maurice Merleau-Ponty sobre a linguagem corporal e comunicação não verbal. Além

disso, trazemos a discussão sobre violência doméstica de acordo com a legislação

brasileira, bem como informações sobre o abuso psicológico praticado contra mulheres.

Considerando o fato do objeto deste trabalho ser uma série, aqui os estudos são

atravessados pela perspectiva do audiovisual, incluindo a composição estética acerca

dos planos e enquadramentos do corpo da personagem. Para isso, tivemos como apoio

as ideias sobre análise fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété e Laurent Jullier e

Michel Marie.

Palavras-chave: Linguagem corporal. Abuso psicológico. Análise fílmica. Fotografia.

Bom dia, Verônica.



ABSTRACT

This work aims to understand how the body of the character Janete produces meanings

about abuse through photography in the series Bom dia, Verônica (2020). As theoretical

support, we have the studies by Flora Davis, Pierre Guiraud and Maurice

Merleau-Ponty on body language and non-verbal communication. In addition, we bring

the discussion on domestic violence in accordance with Brazilian legislation, as well as

information on psychological abuse against women. Considering the fact that the object

of this work is a series, the studies here are crossed by the audiovisual perspective,

including the aesthetic composition about the planes and framing of the character's

body. For this, we had as support the ideas on film analysis of Francis Vanoye and Anne

Goliot-Lété and Laurent Jullier and Michel Marie.

Keywords: Body language. Psychological abuse. Film analysis. Photography. Good

morning, Veronica.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como foco temático o estudo da produção de sentidos sobre o

abuso, através do corpo da personagem Janete na série Bom dia, Verônica (2020), de

Raphael Montes, e a discussão sobre como a forma da fotografia deste produto

audiovisual enquadra o corpo a fim de produzir sentidos específicos sobre a violência

psicológica sofrida pela personagem.

Partindo de interesses pessoais, a determinação do recorte de estudo considera

uma possível conexão entre o campo das artes e da comunicação. Foi identificada a

oportunidade de analisar o corpo do ator em cena sob uma perspectiva comunicacional,

levando em conta o potencial da arte em gerar sentidos e produzir mensagens, sendo ela

um meio de expressão e comunicação.

O objeto empírico deste trabalho conta a história de Verônica Torres (Tainá

Müller), uma escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo que decide investigar

sozinha casos de violência contra mulheres. Baseado no livro de Ilana Casoy e de

Raphael Montes, com produção original da Netflix , o seriado traz como atriz1

coadjuvante Camila Morgado que interpreta Janete, uma mulher que sofre abusos

cometidos pelo marido, o Tenente Coronel da Polícia Militar, Cláudio Brandão

(Eduardo Moscovis). Janete procura ajuda de Verônica, que investiga o caso e descobre

uma versão serial killer do policial, se empenhando na sua captura.

Trazendo temas importantes como abuso psicológico e feminicídio, por

exemplo, a série em questão, foi lançada em outubro de 2020 e conta com uma

temporada de 8 episódios, que retratam de forma explícita a realidade da violência

(física, psicológica, patrimonial, sexual e moral ) contra mulheres no âmbito privado.2

Com cenas fortes e sensíveis, a narrativa da série é apresentada de forma dinâmica,

2 Classificação estabelecida na Lei Maria da Penha e divulgada pelo Instituto oficial. Disponível em:
https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html Acesso em: 21 de março de
2021.

1 Plataforma de streaming online que disponibiliza filmes e séries, através de uma assinatura. É hoje,
também, produtora de títulos originais, como a série Bom dia, Verônica. Disponível em:
https://about.netflix.com/pt_br Acesso em: 21 de março de 2021.
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como um suspense investigativo-policial que se destacou na mídia, comoveu o grande

público e ganhou a renovação para uma segunda temporada pela Netflix .3

A escolha da personagem Janete como objeto específico de análise se deu por

conta da relação pessoal com as situações por ela representadas, bem como pela atuação

excepcional de Camila Morgado na série, comprovada por três prêmios conquistados até

agora .4

É evidente a importância social sobre a temática da violência doméstica e os

diferentes tipos de abusos praticados contra mulheres. Segundo o Fórum Brasileiro de

Segurança Pública (2020), os casos de feminicídio e atendimentos de violência5

doméstica pela Polícia Militar aumentaram significativamente, no período inicial da

pandemia. Com dados mais atuais, o Portal G1 de notícias informa que o Brasil teve6

105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, tendo a pandemia como um

fator agravante. Diante dessa realidade, a série Bom dia, Verônica se torna um produto

audiovisual necessário e importante, pois coloca na pauta social temas tão delicados

através de sua narrativa sensível e envolvente.

Ao expor a verdade que, muitas vezes, é ocultada pela privacidade dos lares, o

seriado da Netflix entrega – de forma impactante ao grande público – a possibilidade de

reflexão, sensibilização e estímulo para ação (incentivando denúncias de violência

doméstica e oferecendo rede de apoio às vítimas ). Estando disponível em uma7

plataforma de streaming de grande alcance , Bom dia, Verônica conquistou os8

8 Meio & Mensagem. Atualmente a Netflix conta com mais de 200 milhões de assinantes em todo o
mundo. Disponível em:

7 Ao final de cada episódio, aparece a seguinte mensagem: "Se você ou alguém que você conhece sofre
com violência e abuso, e precisa de ajuda para encontrar recursos de apoio, acesse:
www.wannatalkaboutit.com" - Disponível nos episódios da série Bom dia, Verônica na Netflix.

6 Portal G1. Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra mulher em 2020; pandemia é fator, diz
Damares. 2021. Disponível em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/brasil-teve-105-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulh
er-em-2020-pandemia-e-fator-diz-damares.ghtml Acesso em: 21 de março de 2021.

5 Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nota Técnica. Violência Doméstica durante a pandemia de
Covid19. 16 de abril de 2020. Disponível em:
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf Acesso
em: 21 de março de 2021.

4 Melhor atriz coadjuvante no Prêmio Contigo! e no Prêmio Brasileiro de Teledramaturgia; e de melhor
atriz no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). Disponível em:
https://exame.com/casual/serie-bom-dia-veronica-traz-bons-frutos-a-camila-morgado/ Acesso em: 21 de
março de 2021.

3 UOL. Bom dia, Verônica tem 2ª temporada e 'nova' Janete; veja. Disponível em:
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2020/11/10/bom-dia-veronica-netflix-segunda-temporada.htm
Acesso em: 21 de março de 2021.
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assinantes, permanecendo vários dias no Top 10 mais assistidos , além de fazer parte9

das produções mais assistidas do ano de 2020 no Brasil . Considerando que a realidade10

da violência doméstica não é um fenômeno restrito, a série brasileira original da Netflix

atravessou as fronteiras nacionais e ganhou visualizações do público internacional,

permanecendo no Top 10 de vários países, segundo a atriz Tainá Müller em entrevista .11

Diante do seu grande sucesso e caráter denunciador, expondo socialmente as

questões sobre a violência doméstica e o abuso contra mulheres, a escolha da série

como objeto empírico da pesquisa se justifica pelo fato de Bom dia, Verônica ser, por si

só, um produto audiovisual cheio de significados, sentidos e mensagens que estão em

pauta social e devem seguir sendo debatidos.

Por ser uma série nova (com um ano desde o seu lançamento), não foram

identificados materiais acadêmicos específicos sobre Bom dia, Verônica ao longo da

pesquisa do estado da arte. Nesse sentido, este trabalho apresenta-se como um dos

pioneiros na proposição de um estudo e investigação sobre este produto audiovisual. A

pesquisa aqui sugerida faz parte de um amplo conjunto de trabalhos que investigam

temáticas como: violência doméstica; trabalho do ator; semiótica do corpo em relação à

representação teatral; produção audiovisual; fotografia; análise fílmica; representações,

construção de sentidos e mensagens em filmes e séries. Para a elaboração do estado da

arte, foram pesquisadas as seguintes palavras-chave: violência doméstica; semiótica;

corpo; audiovisual; teatro; interpretação teatral; abuso; cinema; série de tv;

representação; mulher; feminicídio; comunicação não verbal; semiótica do corpo;

stanislavski; feminino; personagem; construção de personagem; corpomídia; encenação;

teatralidade; comunicação; Bom dia, Verônica. De acordo com o que foi encontrado, a

11 Entrevista da atriz Tainá Müller para o portal Na Telinha da Uol. Disponível em:
https://natelinha.uol.com.br/series/2020/10/26/taina-muller-celebra-alcance-mundial-com-bom-dia-veroni
ca-experiencia-inedita-para-mim-153079.php Acesso em: 21 de março de 2021.

10 Techtudo. Netflix revela filmes e séries mais populares no Brasil em 2020. Disponível em:
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/12/netflix-revela-filmes-e-series-mais-populares-no-brasil-em
-2020.ghtml Acesso em: 21 de março de 2021.

9 Fala Universidades. Bom dia, Verônica ganha segunda temporada após sucesso na Netflix. 2020.
Disponível em:
https://falauniversidades.com.br/bom-dia-veronica-ganha-2a-temporada-apos-sucesso-na-netflix/#:~:text=
'Bom%20Dia%2C%20Ver%C3%B4nica'%20ganha%202%C2%AA%20temporada%20ap%C3%B3s%20
sucesso%20na%20Netflix,-Publicado%20em&text=Bom%20Dia%2C%20Ver%C3%B4nica%2C%20s%
C3%A9rie%20de,produ%C3%A7%C3%A3o%20para%20uma%20segunda%20temporada. Acesso em:
21 de março de 2021.

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/01/20/netflix-ultrapassa-200-milhoes-de-assinant
es-no-mundo.html Acesso em: 21 de março de 2021.
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temática da violência doméstica e abusos contra mulheres ainda é pouco abordada nos

trabalhos específicos de Comunicação. Foram encontrados 7 trabalhos que analisam as

representações da violência doméstica em produtos audiovisuais, como filmes, séries e

novelas, voltados para a área de comunicação. Também foram identificados trabalhos de

outras áreas do conhecimento, como Psicologia, Saúde Coletiva, Ciências Sociais e

Serviço Social que retratam a realidade da violência doméstica no Brasil, apresentando

análises sobre esse fenômeno. Além disso, 5 trabalhos trazem reflexões acerca da

Semiótica do Corpo e outros 5 relacionam esses conceitos com a atuação. Ainda sobre

semiótica, foram identificados 7 trabalhos que tensionam os conceitos teóricos com a

esfera audiovisual.

Dessa forma, este trabalho participa da introdução do tema na esfera de análise

comunicacional. Tratando-se de uma pesquisa de interfaces, considero a ideia aqui

proposta como importante, também, para o campo das artes. A partir da investigação

sobre a série Bom dia, Verônica é possível identificar como um produto audiovisual

pode ser capaz de informar e sensibilizar a respeito do abuso e da violência doméstica.

Socialmente importante, a pesquisa evidencia a relevância de produções nacionais

trazerem o tema para um debate mais amplo, expondo realidades de violências privadas

em que, muitas vezes, "ninguém mete a colher", como diz um dito popular que precisa

ser banido do imaginário e das práticas sociais.

A partir disso, o trabalho propõe o seguinte problema de pesquisa: Quais os

sentidos sobre o abuso são produzidos através do corpo da personagem Janete na série

Bom dia, Verônica, a partir dos elementos estéticos deste audiovisual?

Partindo da perspectiva da imagem, como objetivo geral da pesquisa,

pretende-se compreender de que forma o corpo da personagem Janete produz sentidos

sobre o abuso a partir da fotografia na série Bom dia, Verônica. Levando em

consideração o objetivo geral mencionado, foram definidos os seguintes objetivos

específicos: a) compreender as discussões acerca da comunicação não verbal,

linguagem corporal e produção de sentidos em relação às expressões do rosto e gestos

do corpo b) discutir sobre a violência doméstica em suas diferentes formas a partir da

legislação brasileira e estudos sobre o abuso psicológico; c) analisar como a fotografia

da série enquadra o corpo da personagem Janete; d) identificar quais sentidos sobre o

abuso são produzidos a partir do enquadramento do corpo da personagem. Como
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amparo teórico para o desenvolvimento do trabalho, resposta ao problema de pesquisa e

realização dos objetivos propostos, serão utilizados autores que tratam sobre a produção

de sentidos no audiovisual, com foco na análise fílmica e estudos sobre a fotografia no

cinema. O livro de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, Ensaio sobre a análise fílmica

(2002) serve como amparo para a análise dos enquadramentos nas cenas de Janete.

Junto deste, o livro Lendo as imagens do cinema, de Laurent Jullier e Michel Marie

(2009), compõe a base teórica acerca do fazer audiovisual.

Para apoiar o estudo sobre o corpo da personagem, serão utilizadas as teorias

referentes à semiótica do corpo, comunicação não verbal, linguagem corporal e corpo

no cinema. De acordo com as cenas que serão analisadas, é necessário definir dois

caminhos de estudos acerca do corpo, um especificamente sobre o rosto e suas

expressões faciais, levando em conta o enquadramento da personagem. Como apoio,

aqui será utilizada a tese de doutorado de Ivana Almeida (2014), intitulada Rosto

cinematográfico: aproximações do sofrimento na contemporaneidade, e o livro El

rostro en el cine, de Jacques Aumont (1998). Os autores Pierre Guiraud, Maurice

Merleau-Ponty e Flora Davis também trazem amparo teórico para a análise sobre o

rosto, entretanto, nesta monografia suas contribuições são utilizadas, na sua grande

maioria, para o estudo acerca da expressão e linguagem corporal. As obras A linguagem

do corpo de Guiraud (1991), Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1999) e

La comunicación no verbal de Davis (2018) fazem parte da bibliografia.

Considerando o contexto específico de análise do objeto, é necessário acionar

também o suporte teórico relacionado ao abuso psicológico e à violência contra a

mulher. Dessa forma, bases da psicologia, definições legais e estudos acadêmicos sobre

esses temas serão amparos para o desenvolvimento do trabalho. A própria Lei Maria da

Penha (2006) e as descrições feitas sobre ela pelo Instituto Maria da Penha (2018)

servem de apoio para o entendimento sobre a violência doméstica e o abuso contra as

mulheres. A cartilha Enfrentando a violência doméstica e familiar contra a mulher, da

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (2020), também é utilizada para o

estudo dessa realidade no Brasil. Para entender de forma mais específica sobre o abuso

psicológico, o livro Mary Susan Miller (1999), Feridas invisíveis: abuso não físico

contra mulheres, e o artigo Violência doméstica contra a mulher: realidades e

representações sociais, de Denire Fonseca, Cristiane Ribeiro e Noêmia Leal (2012) são
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usados como apoio para a compreensão da vivência da vítima nos casos de

relacionamento abusivo.

O processo do estudo contou com os procedimentos metodológicos de análise

fílmica utilizados para análise das cenas em que o corpo da personagem Janete está

presente. Inicialmente, todas as cenas da série em que Janete aparece foram mapeadas,

anotando-se a minutagem e fazendo-se os apontamentos em relação às percepções sobre

o abuso psicológico que ela sofre. A partir disso, foi possível selecionar três cenas

significativas sobre a temática que melhor demonstrassem o que a pesquisa pretende

estudar. Em seguida, as cenas foram assistidas novamente, com o olhar voltado para a

análise fílmica, percebendo as questões sobre planos e enquadramentos do corpo.

Diante destas observações, foi possível definir as categorias teóricas necessárias para

amparar o estudo.

De forma comparativa, complementar e como suporte, foi feita a pesquisa

bibliográfica com os autores e teorias citadas anteriormente, permitindo a construção

das reflexões acerca do abuso sofrido pela personagem.

Como breve descrição dos capítulos do trabalho temos a seguinte organização: o

segundo capítulo trata da apresentação de série de forma mais específica,

contextualizando enredo, narrativa, personagens e demais informações importantes,

bem como a descrição mais profunda da personagem Janete, foco de estudo da pesquisa.

O capítulo dois ainda apresenta o estudo sobre os tipos de violência praticados contra as

mulheres, associando com a realidade apresentada na série. O capítulo número três

aborda as questões teóricas relacionadas à semiótica do corpo, linguagem e

comunicação não verbal e expressão corporal, dividindo entre o rosto e o corpo em si.

O capítulo três é atravessado, ainda, pelas percepções acerca dos sentidos sobre o corpo

através do audiovisual, levando em conta a escolha dos planos para produzir

determinado sentido. A análise direta do objeto se encontra no capítulo quatro,

delineando a metodologia, descrevendo as cenas e inferindo as reflexões. Como

fechamento, as considerações finais, referências e anexos completam o trabalho.
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2. CORPO QUE FALA

Este capítulo trata-se das discussões teóricas acerca da linguagem corporal e

comunicação não verbal, que serão utilizadas como amparo para a análise das cenas em

que o corpo de Janete aparece. Os subcapítulos estão divididos em dois itens, o primeiro

relacionado às expressões faciais e capacidade do rosto de transmitir as emoções, que

serve como base para o estudo dos planos mais fechados; e o segundo abordando a

linguagem corporal e expressão do corpo, principalmente, discutindo sobre os

movimentos das mãos e de cabeça, o que aparece frequentemente nas cenas da

personagem.

2.1 O rosto e suas expressões

Partindo da escolha das cenas que serão analisadas, é possível identificar que,

em sua grande maioria, os enquadramentos da personagem Janete se dão em planos

mais fechados, mostrando seu rosto mais próximo da tela. Dessa forma, surge a

necessidade de estudar e acionar teorias que contemplem a produção de sentidos

relacionada a essa parte específica do corpo, o rosto, com suas expressões e significados

na esfera cinematográfica. Segundo Almeida (2014, p. 37),

O rosto surge, dentre todas as partes do corpo humano, como aquela onde se
condensam os valores mais elevados do indivíduo. No rosto traríamos a
transparência de nossos sentimentos, os traços de nossa identidade, sendo o
espaço no qual se estabelece o reconhecimento do outro, a atração, e também
os relacionamentos.

Esta passagem da tese de doutorado de Ivana Almeida serve como ponto de

partida para o entendimento acerca do rosto. A autora explica que o rosto possui grande

potencial expressivo, sendo o primeiro canal de comunicação dos estados emocionais

(2014, p. 37). Intitulado Rosto cinematográfico: aproximações do sofrimento na

contemporaneidade, seu texto tem como uma de suas bases teóricas os estudos de

Jacques Aumont (1998), sobre o rosto no cinema que, aqui, também servirá de apoio

para a análise das cenas.

Como exposições iniciais, Aumont (1998, p. 18) explica que o rosto está

localizado no alto e na frente do corpo, sendo a parte nobre do indivíduo, o lugar do
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olhar, "[...] Lugar de onde se vê e de onde se é visto ao mesmo tempo, razão pela qual é

o lugar privilegiado das funções sociais - comunicativas, intersubjetivas, expressivas,

linguísticas" . De acordo com o pensamento de Aumont, Almeida comenta que os12

sentimentos conhecidos como medo, raiva ou alegria, por exemplo, não seriam apenas

fenômenos fisiológicos ou psicológicos, mas, também, de caráter social. A autora

também cita Le Breton quando ele afirma que "a manifestação da emoção, desse modo,

estaria ligada a códigos estabelecidos, na qual não poderíamos nos desviar" (LE

BRETON, 2010 apud ALMEIDA, 2014, p. 38). Marcadas no rosto, as emoções

funcionam, então, como uma mediação para a significação, onde os códigos culturais

implícitos atuam para o entendimento.

Em seu livro A Linguagem do Corpo, Pierre Guiraud (1991, p. 30) define duas

possibilidades expressivas da face: o rosto mau e o rosto bom. Esses dois tipos estariam

relacionados com a transmissão e expressão de sentimentos negativos e positivos,

respectivamente, aplicando-se à manifestação da "alegria" e "prazer", ou da "tristeza" e

"desgosto". De forma mais específica, o autor comenta que, na intenção de compreender

os significados das expressões faciais, é necessário levar em conta a posição do rosto,

que encara ou se desvia, associando ao movimento de cabeça. A atitude de voltar o

rosto ou a cabeça, ocultando-o, significa a recusa em encarar uma situação

desagradável. Além disso, o movimento de baixar a cabeça, é considerado um sinal de

humildade e submissão (GUIRAUD, 1991, p. 31). Tais apontamentos se tornam

relevantes para a análise deste trabalho, considerando o contexto violento e de

sofrimento em que a personagem Janete está inserida.

Avançando para a ideia de imagem do rosto, Aumont (1998) faz uma retomada

histórica, desde a Antiguidade até os aspectos da cinematografia. Aqui, destacamos seus

apontamentos referentes às teorias medievais que percebem que o verdadeiro rosto não

é o que se vê, mas, sim, a forma espiritual que indica o visível, levando em conta a

realidade fundamental entre a natureza espiritual da imagem e sua aparência sensível. O

autor também afirma que o Renascimento foi outra época importante na evolução da

imagem do rosto. Entre os séculos XV e XVI, surgiu a preocupação pela comunicação

(linguística e gestual) e pela compreensão do rosto humano como revelador de uma

interioridade e profundidade. Diante dessas percepções foi possível desenvolver as

12 Traduzido pela autora.
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noções do rosto como representação, utilizadas para o entendimento da significação no

cinema.

Sobre essa questão, Ivana Almeida comenta que "temos, então, um rosto que, a

partir de sua configuração, pode se situar diante de nós, enquanto representação" (2014,

p. 41). Indo além, a autora cita Schopenhauer mencionando que "a significação do

mundo está diante de nós, enquanto representação" (SCHOPENHAUER, 2005 apud

ALMEIDA, 2014, p. 41). Por isso,

Quando tratamos de representação, torna-se importante destacar dois
elementos fundamentais. Por um lado, temos um sujeito, condição universal,
que existe para o homem. De outro temos o objeto, o que é conhecido, e que
está submetido às formas, a priori, do tempo e do espaço. Sujeito e objeto
são, portanto, inseparáveis quando discutimos representação
(SCHOPENHAUER, 2005 apud ALMEIDA, 2014, p. 41).

Assim, o corpo torna-se o objeto passível de significação. No caso específico do

rosto, Almeida se apoia nos estudos de Aumont para definir a representação do rosto,

que é dividida em duas esferas: a do visível (parte do nosso próprio corpo que não

conseguimos ver nunca) e a busca da interioridade, o invisível ou ultravisível, a partir

de uma analogia das expressões (AUMONT, 1998, p. 19). A habilidade do rosto em

criar inúmeras formas de expressão faz as pessoas estabelecerem com ele um espaço de

conhecimento do outro e de reconhecimento de si mesmas, o que se torna pertinente na

relação espectador-filme – quando assistimos a um produto audiovisual e nos

identificamos, em alguma medida, com o que está sendo representado pelo rosto do

ator/personagem, por exemplo. De acordo com isso, Maurice Merleau-Ponty, em seu

livro Fenomenologia da percepção (1999, p. 251), menciona que "frequentemente o

conhecimento do outro ilumina o conhecimento de si [...]. O sentido dos gestos não é

dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por um ato do espectador".

Transpondo as ideias para o âmbito cinematográfico, o rosto torna as narrativas

expressivas e dotadas de sentido, sendo ele um meio transmissor. Segundo Aumont, o

cinema exige a demonstração de uma realidade sensível, não bastando somente a

mímica para a interpretação (1998, p. 51). Nesse sentido, "o rosto se torna ali um meio
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de passar o sentido [...]" (AUMONT, 1998, p. 52), um espaço de compreensão e de13

caráter semiótico.

De forma ampla, o rosto no cinema é o lugar onde se imprimem as imagens,

onde os sentidos se inscrevem e o esculpem, ou seja, os signos codificados de uma

emoção passam por ele através das expressões faciais, conforme Aumont (1998).

Almeida enfatiza, então, que "desse modo, os tipos no cinema vão sendo construídos

numa relação que se estabelece a partir de espaços ocupados, no caso a tela, e certas

regras implícitas que irão conduzir as projeções – identificações do espectador"

(ALMEIDA,2014, p. 37). Citando Monaco, a autora explica esta relação com a

linguagem do cinema:

A linguagem do cinema é também definida por códigos que operam no
sentido de auxiliar na construção da sintaxe das narrativas. Assim, umas
grandes variedades de códigos combinam no sentido de formar um meio no
qual o filme possa expressar seu significado. Temos códigos que são
derivados culturalmente, no qual um cineasta simplesmente reproduz o
mesmo em sua história, temos códigos que o cinema divide com outras artes,
e temos códigos que são únicos no cinema [...] (MONACO, 2009 apud
ALMEIDA, 2014, p. 181).

Diante disso, entendemos que as nossas vivências pessoais e sociais compõem

um conjunto de códigos em relação às expressões faciais, que transmitem os

sentimentos. Definidos culturalmente, esses códigos auxiliam na identificação do que se

passa no interior dos indivíduos, possibilitando a interpretação daquilo que está

representado no rosto do outro. Considerando o universo audiovisual, esse processo de

representação e significação é atravessado pela lente da câmera que, de acordo com

inúmeras variantes, determina o que será mostrado para o espectador.

Citado por Almeida (2014), Dudley J. Andrew (2002) comenta que o cinema é

uma ferramenta de sentido, uma máquina semiótica, onde a organização das imagens, a

partir de uma justaposição, é capaz de gerar significados. Com isso, as imagens são

"carregadas de sentido intencional". Ou, como explica Aumont (1998, p. 47), "as

reações do público dizem que é o diretor quem tem que prevê-las, provocá-las e garantir

seu rendimento" . O processo de construção das imagens do cinema, então, passa por14

14 Traduzido pela autora.
13 Traduzido pela autora.
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duas instâncias, a do produtor, que escolhe o enquadramento dos personagens e objetos,

e do espectador, que se apropria das mesmas imagens de acordo com suas necessidades,

selecionando um caráter simbólico para o que é visto (ALMEIDA, 2014, p. 203).

Em relação à imagem do rosto no audiovisual, esta é captada de acordo com o

enquadramento, e é interpretada enquanto imagem simbólica. O rosto do ator é posto

em um quadro fechado, muitas vezes construído pela técnica do close , que define tudo15

o que a tela vai incluir ou excluir (ALMEIDA, 2014, p. 20). Nesse sentido, manifesta-se

a ideia de plano que, segundo Almeida, é um "bloco de espaço e tempo" dentro de um

filme (2014, p. 109). A partir dessa ideia, entendemos que um plano não define somente

o enquadramento de uma cena, mas também a representação de um ponto de vista e a

escolha do que se quer mostrar.

De acordo com Almeida, a técnica do close transporta o espectador para dentro

da cena, eliminando tudo o que não é essencial e valorizando a expressividade e emoção

do ator (1998, p. 116). Portanto, é sabido que, na cinematografia, os enquadramentos de

primeiro plano (close) ou primeiríssimo plano (big-close) são essencialmente

emocionais, conforme explica a teoria de Aumont: "[...] o plano psicológico, o

primeiríssimo plano, como o chamamos, é o próprio pensamento do personagem

projetado na tela. É sua alma, sua emoção, seus desejos" (1998, p. 99). De forma mais16

profunda, o primeiro plano ainda é entendido como uma "unidade microdramática" de

um filme, que busca a expressão nos pequenos detalhes do drama psicológico, afetando

o espectador através dos gestos íntimos e próximos do ator em relação à câmera,

possibilitando a identificação das emoções genuínas. Nesse sentido, o close torna-se,

então, uma "fonte irradiante de significado" (ANDREW, 2002, p. 89 apud ALMEIDA,

2014, p. 112 e 113).

Baseada nos escritos de Gustavo Mercado (2011), Almeida diferencia três tipos

de close: o close up extremo, no qual somente pequenos detalhes de objetos ou parte do

corpo do personagem são mostrados, o que seria perdido em planos mais amplos,

gerando, ainda, expectativa no que está sendo apresentado como parte importante para a

16 Traduzido pela autora.

15 Também conhecido como Plano Fechado, no close a câmera está bem próxima do objeto ou ator, que
ocupa grande parte da tela.Disponível em:
https://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ Acesso em: 21 de
setembro de 2021.
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narrativa (MERCADO, 2011 apud ALMEIDA, 2014, p. 116 e 117); o close up, permite

a intimidade e a proximidade entre o espectador e o personagem, gerando a conexão

emocional. Neste plano as profundidades de campo são menores com fundo desfocado,

direcionando a atenção exclusivamente para o que se quer mostrar. E o close up médio,

que possibilita a inclusão dos movimentos das mãos e linguagem corporal do ator.

Trata-se de um plano um pouco mais aberto, que permite a exibição do ambiente em

que o personagem está inserido, demonstrando melhor o conteúdo dramático e

simbólico de acordo com o que está colocado ao fundo (MERCADO, 2011, p. 41 apud

ALMEIDA, 2014, p. 119).

Considerando as definições mencionadas, o rosto em close é posto a partir de

um ponto de vista que não é neutro, conforme Almeida (2014). Nesse sentido, a escolha

de o plano ser fechado e mostrar somente o rosto do ator é feita com a intenção de

conectar o espectador com as emoções transmitidas pelas expressões do personagem. O

rosto em close, torna-se um "pólo representativo do ser humano", possibilitado pelo

enquadramento de uma realidade psicológica e emocional. "Detalhes de um corpo

simbólico, as imagens do rosto em close no cinema adquirem força, dependendo da

maneira que esta superfície é recortada, iluminada e combinada" (ALMEIDA, 2014, p.

203).

Trazendo a exposição para a expressão das emoções através do rosto no cinema,

estas ganham destaque quando os sentimentos estão ligados ao sofrer, como no caso de

Janete, por exemplo:

[...] percebemos que o rosto surge como um elemento central, e ideal, para a
expressão das emoções ligadas ao sofrer, no âmbito cinematográfico. Som,
iluminação, montagem... esses certamente são fatores, entre outros,
importantes para a configuração de uma história, mas a visão do detalhe
impressiona de modo especial o espectador. Ver a lágrima que escorre no
rosto da heroína, o ódio estampado na face do vilão, ou o medo que assombra
o olhar da criança, enfim, os rostos destacados a partir do close, quando
envolvem a expressão do sofrimento humano, ganham uma outra dimensão
(ALMEIDA, 2014, p. 124).

Nesse sentido, as imagens cinematográficas do rosto são construídas levando em

conta a sensibilidade e as emoções do espectador, apresentando um tipo de horror

inventado, mas que, para quem assiste, pode ser assolador (ALMEIDA, 2014, p. 128).
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Dessa forma, o rosto no cinema permite a aproximação com a dor do outro, a partir do

sofrimento, do medo e da tristeza, contando histórias através do íntimo do ser.

Em relação ao uso do primeiro plano para expressar os sentimentos, muitas

vezes, esse enquadramento próximo pode trazer uma sensação de claustrofobia para o

espectador, fazendo com que ele sinta o pavor, a pressão e a tortura passados pelo

personagem (CALABRESE, 1987, p. 62 apud ALMEIDA, 2014, p. 114 e 115). Diante

da situação de sofrimento em que Janete vive, o uso do close nas cenas que ela expressa

suas emoções transmite para o espectador as sensações, tensões e perturbações que

passam pela sua cabeça. Nesse sentido, tal apontamento feito pelos autores torna-se

relevante para a análise posterior.

Partindo para uma reflexão mais específica acerca do rosto, sendo um dos

elementos mais expressivos da face, o olhar desempenha a função de emissor-receptor,

assim como a boca, emitindo e recebendo a comunicação (AUMONT, 1998, p. 58).

Segundo Flora Davis, no livro La comunicación no verbal (2018), o contato visual nos

faz sentir abertos, expostos e vulneráveis sendo um possível transmissor de informações

que têm sua origem no interior dos indivíduos. De acordo com isso Guiraud menciona:

Os olhos exprimem praticamente todas as emoções: um olhar pode ser
distraído, ávido, indiferente, atento, cúpido, invejoso, espantado, de
desprezo, altivo, compassivo, duro, terno etc.

A direção do olhar é um signo importante na comunicação com o outro,
conforme seja ele reto, direto, oblíquo, de soslaio, desviado, baixo, e firme,
sustentado, vacilante, furtivo etc. (GUIRAUD, 1991, p. 32)

Nesse sentido, considerando as cenas da personagem Janete que serão analisadas

neste trabalho, é interessante ter como base a ideia de que o olhar tem a capacidade de

transmitir aquilo que está se passando internamente com o indivíduo, sendo o reflexo do

seu estado emocional. Além do próprio olho, a expressão dos sentimentos está

combinada ao conjunto de movimentos do rosto como um todo, incluindo sobrancelhas,

franzimento da testa, contrações da boca etc.

Associada ao olhar, a boca compõe grande parte das expressões faciais que

demonstram o universo interno. Aqui, a fala é inserida como elemento chave para a

transmissão dos sentimentos dentro da narrativa cinematográfica. Aumont (1998)

apresenta a ideia de "rosto falante", aquele que surgiu depois da inserção do som no
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cinema: "O rosto falante está acoplado à palavra, trabalha com ela e daí deduz-se,

primeiro, que funciona, que atua" (AUMONT, 1998, p. 49). Dessa forma, o rosto por17

um lado, e a voz por outro, são as duas vias principais que permitem acessar a

humanidade de outro ser, conforme comenta o autor (1998, p. 56). Considerando que

dentro do universo cinematográfico estamos lidando com narrativas descritas em um

roteiro, cheio de falas e diálogos, a análise estética das cenas de um produto audiovisual

não pode estar descolada dos acontecimentos previstos no roteiro, o que é transmitido,

também, por tudo o que os personagens estão falando. Nesse sentido, estudar o rosto de

Janete nas cenas vai além da compreensão da sua face, mas engloba um entendimento

mais amplo acerca de seu contexto e de sua vivência pessoal, expressos muitas vezes

nos seus diálogos.

Por fim, a análise específica do rosto da personagem nas cenas escolhidas

torna-se importante para a compreensão dos sentidos sobre o abuso que Janete sofre.

Fazendo parte da expressão corporal, os movimentos da sua face, olhares e falas, podem

transmitir seus sentimentos e estado emocional. Representado através do close, como já

dissemos, o rosto da personagem expressa sua dor e aproxima o espectador do seu

sofrimento. Citado por Almeida (2014), Jean Epstein (1921) resume de forma poética a

sensação do espectador ao ver o rosto em primeiro plano:

O close-up altera o drama graças à impressão de proximidade. A dor está
próxima. Se estendo o braço, te toco, intimidade, conto os cílios desse
sofrimento. Eu podia sentir o gosto de suas lágrimas. Nunca um rosto esteve
tão perto do meu. Esse rosto me assombra um fôlego, e sou eu que o espreito
cara a cara. Nem é verdade que há ar entre nós, porque eu o devoro. Esse
rosto está em mim como um sacramento. Máxima acuidade visual
(EPSTEIN, 1921 apud ALMEIDA, 2014, p. 7) .18

A passagem acima retrata o sentimento que surge ao assistirmos o sofrimento de

Janete em primeiro plano. O rosto da personagem, muitas vezes, toma conta da tela,

colocando o espectador em contato direto com seu interior através das suas lágrimas.

18 Traduzido pela autora.
17 Traduzido pela autora.
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2.2 O corpo como linguagem e meio de expressão

Ampliando a reflexão a respeito da comunicação não verbal, as expressões

corporais ocupam um lugar de destaque na discussão acerca da capacidade do corpo em

produzir sentidos. Considerando o fato de este trabalho estar inserido no campo da

Comunicação e de se tratar de uma pesquisa sobre um produto audiovisual, é

interessante levar em conta que, assim como a análise do rosto e das suas expressões

faciais, o estudo do corpo com seus gestos e movimentos também é atravessado pela

perspectiva cinematográfica, onde a imagem é pensada, previamente produzida e

capturada pela lente de uma câmera. Antes mesmo de ser filmado, os corpos dos

personagens nos produtos audiovisuais são imaginados inicialmente na escrita do

roteiro, dando os primeiros indícios do significado daquilo que está por trás dos seus

movimentos. Conforme afirma Davis (2018, p. 14), "o romancista que descreve a

maneira como o protagonista "apagou o cigarro de raiva" ou "coçou o nariz

pensativamente" . Diante disso, é posta a necessidade de investigar os significados19

produzidos pelo corpo com seus gestos e movimentos para podermos analisar

posteriormente as cenas de Janete no capítulo 4.

Antes de estudar os movimentos e as expressões corporais, é necessário ter em

mente que a análise da comunicação requer entendê-la como um sistema integrado, que

deve ser examinado no seu conjunto, prestando especial atenção à forma como cada

elemento se relaciona com os demais (DAVIS, 2018). Nesse sentido, é importante

considerar que os gestos produzidos por um corpo estão intimamente ligados ao seu

estado emocional, personalidade, caráter, situação em questão e contexto de vida em

que o indivíduo está inserido. Segundo Davis, o homem se comunica, muitas vezes,

com movimentos associados às palavras, formando um conjunto expressivo passível de

análise. A autora ainda comenta: "os movimentos corporais de um homem mudam de

direção, quando coincidem com os ritmos da linguagem, de forma que mesmo no nível

silábico o corpo dançará ao ritmo das palavras" (DAVIS, 2018, p. 160). De acordo20

com isso, em seu texto, Guiraud apresenta a Cinésica como o estudo dos gestos e das

20 Traduzido pela autora.
19 Traduzido pela autora.
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mímicas utilizados como signos de comunicação, por si só ou como acompanhantes da

linguagem articulada (1991, p. 59).

Em Fenomenologia da percepção (1999), Merleau-Ponty traça seus comentários

acerca da expressão das emoções através da afonia . Para ele, dentre todas as outras21

funções do corpo, a fala é a mais ligada à existência em comum entre dois indivíduos. A

afonia representa, então, uma recusa da coexistência, ou seja, um meio de fugir da

situação (MERLEAU-PONTY, 1999). Nesse sentido, quando uma pessoa permanece

em silêncio diante de um contexto, suas emoções, personalidade e sentimentos são

expressos unicamente através de seu corpo, sem o amparo da linguagem verbal. Tais

apontamentos se tornam relevantes para esta pesquisa, levando em conta as cenas de

Janete que serão estudadas posteriormente, nas quais suas expressões corporais são sua

forma exclusiva de comunicação nos momentos em que ela não pronuncia nenhuma

palavra.

Quando se trata da comunicação humana, Davis identifica que o homem é um

ser multissensorial, que sente o mundo e se expressa indo além da linguagem verbal

(2018, p. 67). Para ela, as palavras

[...] são apenas o começo, porque por trás das palavras está o alicerce sobre o
qual as relações humanas são construídas - a comunicação não verbal. As
palavras são belas, fascinantes e importantes, mas as superestimamos porque
não representam a totalidade ou mesmo a metade da mensagem. Além disso,
como sugeriu um cientista: "Palavras podem muito bem ser o que o homem
usa, quando tudo o mais falhou" (DAVIS, 2018, p. 20).22

Diante disso, o estudo da linguagem corporal se torna pertinente para este

trabalho, permitindo o entendimento mais aprofundado dos significados dos gestos e

movimentos de um corpo. Segundo Pierre Guiraud, se o corpo "fala" é por meio de uma

linguagem, ou seja, de um "sistema de signos que se constituiu a partir de combinações

lógicas e puramente formais de um pequeno número de elementos" (GUIRAUD, 1991,

p. 25). Este autor ainda comenta que nós falamos com o corpo através de um sistema de

gestos, mímicas e deslocamentos, com o objetivo de transmitir informações por meio de

22 Traduzido pela aluna.

21 Cientificamente, afonia significa a perda parcial ou total da voz, aproximando-se do estado de
rouquidão. Entretanto, aqui utilizamos a expressão afonia para representar o silêncio, ausência de
comunicação verbal. Disponível em: https://www.tuasaude.com/afonia/ Acesso em: 12 de outubro de
2021.
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signos naturais codificados por cada cultura (1991, p. 7). De acordo com o pensamento

de Guiraud, Davis escreve que nós entendemos e respondemos aos gestos de um corpo

de acordo com um código que não está escrito em nenhum lugar, que ninguém conhece,

mas que todos compreendemos (SALIR apud DAVIS, 2018, p. 15).

Com o apoio das ideias de Guiraud, entende-se que os gestos corporais são,

muitas vezes, fenômenos naturais, que têm sua origem espontânea e inconsciente, e

funcionam como signos de comunicação, tendo como objetivo e resultado fazer um

interlocutor saber o que desejamos, pensamos ou sentimos (1991, p. 60). A partir disso,

é possível inferir que, assim como as expressões faciais, os movimentos corporais

também são capazes de demonstrar o interior do indivíduo, seu estado emocional e

sentimentos. Retomando a teoria cinésica, a origem grega desta palavra associa

movimento do corpo com movimento da alma, emoção (GUIRAUD, 1991, p. 59),

evidenciando a relação existente entre a expressão corporal e o universo interno dos

indivíduos.

Segundo Davis, o interesse pela compreensão da comunicação não verbal

acontece, muitas vezes, pela necessidade de o ser humano entrar em contato com as suas

próprias emoções, buscando a verdade emocional que pode ser expressa sem o uso das

palavras (DAVIS, 2018, p. 16). No mesmo sentido, Merleau-Ponty (1999) comenta que

o corpo tem a capacidade de simbolizar a existência do indivíduo, por ser justamente

nele que essa existência se realiza na atualidade (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 227). A

partir disso, entendemos que o corpo exprime a existência total, interna e externa do ser,

sendo a "sede da alma" que se manifesta através dele (GUIRAUD, 1991, p. 15).

Os autores aqui estudados concordam que os movimentos produzidos pelo corpo

são capazes de expressar os sentimentos e o estado emocional da pessoa. Conforme

Guiraud:

Nosso corpo fala também por intermédio de nossas emoções, que, em sentido
próprio, são "movimentos" de nosso organismo: trememos de medo, coramos
de vergonha etc.; e essas reações físicas, pelas quais se exprime o que
sentimos, traduzem, pela linguagem, o modo pelo qual concebemos e nos
representamos esses fenômenos (GUIRAUD, 1991, p. 5).
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Indo além das emoções, de acordo com os autores, a expressão corporal também

pode ser grande reveladora do caráter e da personalidade do indivíduo. Em seu texto,

amparada por estudos científicos de psiquiatras, Davis comenta diversas vezes que a

postura do corpo oferece inúmeros dados sobre o caráter e a atitude das pessoas em

relação à situação posta e aos demais indivíduos. A postura corporal de um ser humano,

muitas vezes, conta sobre o seu passado. A posição dos ombros, por exemplo, pode

revelar as dores sofridas de uma raiva contida ou de uma personalidade tímida. É

possível, ainda, que os problemas psicológicos coincidam com a estrutura corporal,

conforme estuda a Medicina Psicossomática , que assinala os reflexos da mente no23

corpo e vice-versa (DAVIS, 2018).

De acordo com as ideias de Davis, para compreender os significados dos gestos

produzidos pelo corpo, é preciso levar em conta que a análise das expressões corporais

não pode ser feita de modo isolado, devendo incluir o estudo do contexto e a presença

de outras pessoas na situação em questão. Não é possível deduzir o significado de um

gesto analisando apenas o movimento em si, pois este se trata somente de funções

fisiológicas e mecânicas que, sem o entendimento da vivência humana, não carrega

nenhuma bagagem de sentido. Merleau-Ponty não se distancia de Davis nessa questão,

pois, segundo ele, o sentido do gesto não está contido no fenômeno físico

(MERLEAU-PONTY, 1999). Seguindo a mesma linha de pensamento, Guiraud

comenta que "um signo gestual raramente está isolado; situa-se num contexto de outros

signos a que está associado, e dos quais extrai seu significado, tanto mais que o mesmo

gesto pode ter diversos sentidos" (GUIRAUD, 1991, p. 29).

A partir desse entendimento, é possível estudar a comunicação não verbal

identificando os sentidos por trás dos gestos e das expressões. Para os fins da análise

das cenas deste trabalho, a seguir, apresentamos alguns exemplos de movimentos do

corpo que possuem seus significados estabelecidos através dos códigos da linguagem

corporal.

23 A Medicina Psicossomática trata-se de um campo científico multidisciplinar que tem como conceito
central a integração entre a mente e corpo em todos os aspectos da função humana. Não se trata de uma
especialidade médica, mas sim, uma habilidade de estudo e análise que deveria estar presente em todos os
profissionais da saúde. Disponível em:
https://psicossomatica.org.br/2020/02/01/medicina-psicossomatica-definicao-e-importancia/
Acesso em: 10 de outubro de 2021.
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Nas cenas que serão analisadas, grande parte dos enquadramentos de Janete se

dão em planos mais fechados, como em close-up, por exemplo. Nesse sentido, o estudo

acerca dos movimentos de cabeça e seus significados tornam-se pertinentes para esta

pesquisa. Conforme mencionado anteriormente, de acordo com a situação específica,

baixar a cabeça pode ser um sinal de submissão, humildade, vergonha e medo. Guiraud

reforça: "baixar ou curvar a cabeça é um signo de 'submissão' a um poder cuja

superioridade reconhecemos" (1991, p. 45). Tal sentido pode ser observado

frequentemente nas cenas de Janete, considerando sua posição de vítima no

relacionamento abusivo.

Em uma situação desagradável, o movimento de virar a cabeça para o lado

oposto ao interlocutor indica o desconforto de encarar o diálogo difícil. Conforme

explica Guiraud (1991), a atitude de tentar ocultar o rosto, andando junto com o

movimento de desviar o olhar, é um reflexo do incômodo interno expresso através do

corpo do indivíduo.

De forma natural, os movimentos de cabeça e pescoço no sentido vertical e

horizontal representam, respectivamente, respostas afirmativas e negativas, em relação a

determinado questionamento em uma conversação. Ao longo do seu texto, Guiraud

comenta que estas movimentações são frequentes e, aqui acrescentamos, que elas já

estão intimamente associadas às palavras, fazendo com que as pessoas produzam os

gestos de maneira involuntária e inconsciente. Segundo Merleau-Ponty, "o orador não

pensa antes de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu pensamento" (1999, p.

244 e 245). Nesse sentido podemos associar a emoção/pensamento do indivíduo com

aquilo que ele está comunicando verbalmente e expressando de forma gestual,

compondo um todo integrado de comunicação.

Como amparo para a análise das cenas, é interessante discutir acerca da

frequência dos gestos do corpo, de forma mais específica, relacionados aos movimentos

de cabeça e pescoço. "Uma das coisas que mais chamam a atenção sobre o movimento

do corpo humano é justamente a frequência das repetições" (DAVIS, 2018, p. 61).24

Nesse sentido, repetir um movimento de cabeça afirmativo diversas vezes pode indicar

um maior ou menor grau de intensidade dos sentimentos ou necessidade de urgência,

considerando a rapidez em que ele é reproduzido. Na segunda cena que será analisada,

24 Traduzido pela autora.
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de Janete com Verônica, é possível observar esse sistema de movimentos e suas

repetições, o que será discutido no decorrer deste trabalho.

É sabido que a comunicação não verbal ocorre através de uma linguagem

composta de códigos culturais conhecidos por todos. A isso é interessante acrescentar a

definição de emblema, definido por Davis: "um emblema é um movimento corporal que

possui um significado preconcebido" (2018, p. 155). Nesse sentido, podemos25

considerar o movimento completo de virar a cabeça para cima, direcionando o olhar

para o céu, como um emblema, pois, de acordo com o contexto e a situação analisada,

significa mencionar e entrar em contato de alguma forma com a religiosidade –

independente da crença –, considerando o senso comum de que Deus está no céu.

Partindo para o estudo da interação das mãos com a cabeça, Guiraud afirma:

Apoiar a cabeça na mão ou nas duas mãos é signo de "reflexão" quando
associado ao relaxamento dos músculos, corolário da atividade mental; em
contraposição, essa mesma posição num estado de relaxação muscular é
signo de "aborrecimento, de desinteresse" (GUIRAUD, 1991, p. 64).

Os dois exemplos de significados da interação entre as mãos e a cabeça, citados

por Guiraud, podem ser observados nas cenas de Janete, considerando o contexto das

suas vivências enquanto vítima de abuso.

Enquanto código coletivo, o movimento de coçar a cabeça diante de um pedido

ou questionamento é considerado como a expressão corporal de uma dúvida ou

incerteza. Este gesto, associado às expressões faciais de indecisão, como soerguimento

dos traços e rugas da testa (GUIRAUD, 1991, p. 64), compõem a imagem de um

indivíduo que vive um dilema interno para fazer uma escolha ou tomar uma atitude.

Indo além dos movimentos de cabeça e mãos, é interessante estudar sobre a

postura geral de um indivíduo e os sentidos sobre seu emocional que ela pode transmitir.

Segundo Davis, a postura é o elemento mais fácil de se observar e interpretar, pois o

corpo inteiro responde de forma contínua ao desenvolvimento de um encontro com

outro ser humano, revelando a sua personalidade (2018, p. 195). Davis e Guiraud

concordam que ter as costas curvadas é um signo de submissão e humildade. Indo além

25 Traduzido pela autora.
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dessa interpretação, a autora exemplifica a somatização dos problemas psicológicos no

corpo da pessoa ao longo do tempo, alterando a sua postura:

Quando uma mulher passa por um longo período depressivo, seu corpo fica
descontrolado, seus ombros caem sob o peso de seus problemas. O motivo da
depressão pode desaparecer, mas sua postura permanece a mesma, pois
alguns músculos encurtaram, outros se distenderam e um novo tecido
conjuntivo se formou. Porque seu corpo ainda está oprimido, ela continua a
se sentir deprimida (DAVIS, 2018, p. 187).26

Considerando o contexto geral de violência e abuso em que Janete está inserida,

esta passagem de Davis indica as consequências físicas e aparentes que podemos

observar na personagem ao longo da análise, identificando através de seu corpo a carga

de sofrimento que ela carrega.

Ainda discutindo acerca da aparência geral do corpo, para este trabalho é

interessante estudar sobre os sinais externos de um indivíduo que enfrenta uma queda de

pressão. Em uma das cenas que serão estudadas, Janete aparenta ter hipotensão arterial27

, demonstrando tontura, fraqueza e baixa energia, sintomas deste problema físico. O

contexto de tensão interna que a personagem vive indica que seu estado emocional

abalado atravessou as fronteiras da mente e expressou o desconforto através de seu

corpo, que demonstra estar abatido e com movimentos limitados.

É inegável que, para interpretar o sentido de uma mensagem, precisamos levar

em conta o tempo e a velocidade da mesma. Para compreender os sinais da

comunicação não verbal não seria diferente. Indo além do estudo das imagens estáticas

dos gestos, é necessário levar em conta a maneira como estes são produzidos,

considerando a situação específica e a urgência das ações. Tratando-se de um produto

audiovisual, a análise do corpo de Janete deve incluir o ritmo dos seus movimentos que,

muitas vezes, ditam sua interação com os outros personagens e compõem o clima da

cena.

Segundo Merleau-Ponty, a expressão das emoções em gestos contém realmente

o ritmo de ação, o modo de ser no mundo dos indivíduos (1999, p. 254). De acordo com

27 Mesmo que pressão baixa; Considera-se que uma pessoa está com pressão baixa, quando os níveis de
pressão são menores que 9 por 6. É comum pessoas que sofrem desse problema apresentarem desmaios,
sintam fraqueza, visão turva, tontura. Disponível em:
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/pressao-baixa-hipotensao-arterial/ Acesso em: 10 de
outubro de 2021.

26 Traduzido pela autora.
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essa ideia, Davis compara de forma metafórica o movimento do corpo com o compasso

de uma música. Para ela, durante a fala, os gestos das mãos, as inclinações da cabeça e

todos os movimentos do corpo coincidem com esse compasso (DAVIS, 2018, p. 197).

Além disso, esse ritmo de expressão é capaz de revelar as características da

personalidade e do estado emocional.

A composição e sequência dos gestos, juntamente com a velocidade e amplitude

em que são produzidos, indica o temperamento e a forma como o indivíduo está

reagindo à determinada situação. Davis menciona que os gestos aparecem quando uma

pessoa tem dificuldade para expressar o que quer dizer e, ao mesmo tempo, sente a

necessidade de se fazer compreender pelo interlocutor (DAVIS, 2018, p. 161). Nesse

momento, as gesticulações são empregadas com maior intensidade e amplitude e,

muitas vezes, estão associadas a discursos dotados de insegurança. Na tentativa de

expressar seus sentimentos, os indivíduos utilizam o próprio corpo, considerando que os

movimentos corporais são mais rápidos do que a articulação das palavras,

principalmente em situações emocionais mais extremas. Nesse sentido, os gestos,

muitas vezes, indicam antecipadamente aquilo que será pronunciado no discurso verbal.

Nas diversas cenas de Janete, a rapidez de seus movimentos pode indicar

diferentes estados e reações emocionais aos acontecimentos. Quando a personagem se

movimenta de maneira rápida e brusca, dependendo do contexto, pode indicar susto,

prestatividade, medo ou preocupação. Quando seu movimento é lento, seu corpo pode

expressar desconforto ou resistência a determinada situação.

Ao observar um indivíduo com mãos inquietas, que se movimentam de forma

constante, logo percebemos sua impaciência e ansiedade. Levar a mão à boca, roendo as

unhas, por exemplo, é um signo determinado do estado emocional ansioso.

Exemplificando uma crise nervosa, Merleau-Ponty comenta que o indivíduo chega nesta

condição psicológica extrema como um meio para escapar de uma situação difícil.

Neste momento, "ele quase não ouve mais, quase não vê mais, ele quase se tornou esta

existência espasmódica e ofegante que se debate em um leito" (MERLEAU-PONTY,

1999, p. 225). Tal passagem está associada aos comentários de Guiraud sobre a

respiração. Para ele, respirar é viver, sentir-se livre, à vontade; o contrário de perder o

fôlego, sufocar (GUIRAUD, 1991, p. 46). Nesse sentido, é interessante perceber que,

durante a crise nervosa de ansiedade, as reações físicas do corpo são expressas de forma
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intensa, descompassando a respiração. Na análise, iremos discutir a respeito de uma

crise vivida por Janete em cena.

As passagens escolhidas para a análise deste trabalho envolvem a relação de

Janete com outros personagens, por isso, é interessante considerar a forma de interação

de seu corpo com os demais. Muitos dos planos são fechados e enfatizam detalhes dos

toques entre Janete e os outros personagens, escolhendo mostrar ao público uma visão

mais próxima deste contato, que seria perdida em planos mais abertos. Nesse sentido,

perceber o contato do corpo de Janete com as outras pessoas torna-se relevante,

considerando os toques como produtores de sentidos e significados que passariam

despercebidos se não estivessem em primeiro plano.

O tato possui uma um nível maior de proximidade, quando comparado aos

outros sentidos. Dessa forma, o contato físico entre as pessoas pode revelar diferentes

significados a respeito do estado emocional dos indivíduos, o contexto em que estão

inseridos e a relação entre eles: "A experiência tátil, portanto, deve ser considerada

muito complexa e de grande significado" (DAVIS, 2018, p. 261). Davis afirma que28

quando uma pessoa toca a outra, a experiência é fatal e inevitável para ambos. Quando

em contato, os indivíduos passam por uma tomada de consciência imediata, sendo mais

aguda quando essa proximidade é pouco frequente (DAVIS, 2018, p. 260). Segundo a

autora, o grau de sensibilidade da pele pode variar de acordo com o estado emocional

dos indivíduos e a zona do corpo tocada, por isso, em qualquer intenção de interpretar o

contato, é necessário levar em conta o contexto da situação: "Uma mão que repousa

levemente em um antebraço terá um impacto completamente diferente do que teria em

um joelho" (DAVIS, 2018, p. 267).29

O estudo do corpo e seus significados vai além dos movimentos e gestos

corporais. A própria aparência do corpo já é uma fonte de sentidos sobre a realidade do

indivíduo. Davis afirma que o corpo se comunica por si mesmo, não só pela forma

como se move ou pelas posturas que adota, é possível existir uma mensagem no aspecto

do corpo em si (DAVIS, 2018, p. 68). A mensagem transmitida pela aparência do corpo

não se refere somente à própria pessoa, mas também, ao que ela expressa, o contexto

geral da sua vida.

29 Traduzido pela autora.
28 Traduzido pela autora.

28



A isso é interessante acrescentar a interpretação acerca das vestimentas, que

compõem o aspecto físico dos indivíduos:

Se tomarmos, por exemplo, o modo de vestir, veremos que é uma questão de
escolha pessoal. Vestir-se como queremos, é uma forma de expressar nosso
respeito por uma situação social existente e pelas pessoas que a compõem. Os
homens sempre usaram suas roupas e aparência para expressar o significado
de sua situação pessoal. (DAVIS, 2018, p. 339 e 340).30

Em um produto audiovisual, a composição do personagem inclui os aspectos

estéticos do mesmo, como o figurino, maquiagem e cabelo, por exemplo. Nesse sentido,

é interessante analisar como esses elementos são pensados para integrar a aparência de

Janete como um todo, transmitindo os significados existentes por trás das escolhas, em

relação à sua personalidade e vivência.

Tendo como base as considerações feitas anteriormente, será possível analisar a

representação audiovisual que é feita sobre o abuso que a personagem Janete sofre

através de seu corpo, os sentidos que essa representação propõe. No próximo capítulo,

vamos apresentar a série e a personagem enfocada, bem como uma discussão sobre a

questão do abuso feminino, em contexto doméstico e social.

30 Traduzido pela autora.
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3. BOM DIA, VERÔNICA: ABUSO COMO TRADUÇÃO DA VIOLÊNCIA

PSICOLÓGICA

Este capítulo apresenta a série Bom dia, Verônica de modo geral,

contextualizando o universo em que Janete está inserida. Além disso, também trazemos

uma descrição mais precisa da personagem, contando sobre a sua história de vida e

realidade violenta. Aqui, ainda, apresentamos e discutimos acerca da violência

doméstica a partir da legislação brasileira e estudos sobre o abuso psicológico,

comparando e exemplificando as definições teóricas e legais com passagens da série.

3.1 Sobre a Série

O enredo inicial da série retrata a investigação que a escrivã da Delegacia de

Homicídios de São Paulo, Verônica Torres - Tainá Müller - (figura 1), faz a respeito de

casos de golpes e crimes praticados contra mulheres. Neste núcleo da história, as

vítimas procuram a Delegacia de Homicídios relatando que conheceram um homem em

um site de relacionamento que as dopou, roubou e humilhou, tirando fotos delas

despidas. A partir dessas denúncias, Verônica investiga os casos e expõe para o grande

público mais um problema social de violência contra a mulher.

Figura 1 - Verônica Torres na Delegacia.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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O seriado apresenta a realidade interna do setor de segurança pública da cidade

de São Paulo. Os episódios finais revelam um possível grande esquema de corrupção

que envolve vários setores da polícia paulista, estimulando a curiosidade no público

para a segunda temporada, que promete desvendar este crime organizado. Nesse

sentido, mesmo se tratando de uma obra de ficção, Bom dia, Verônica ainda denuncia e

expõe os inúmeros casos de corrupção existentes nos setores públicos brasileiros.

Outro ponto de destaque que a série possui é ser uma das pioneiras a retratar de

forma próxima um caso de serial killer nacional. Os escritores da obra, Ilana Casoy e

Raphael Montes, são conhecidos nomes da literatura policial e investigam crimes reais,

conhecendo profundamente as tramas por trás dessas histórias. Em entrevista ao podcast

Modus Operandi (2020), Casoy e Montes mencionam que Bom dia, Verônica pode ser31

considerada um produto audiovisual inovador, pois traz para o âmbito nacional uma

produção bem-feita de thriller e suspense policial que, antes, só existia e era valorizada

no cinema hollywoodiano.

É importante considerar que a série em questão teve grande repercussão antes,

durante e após o seu lançamento, contando com inúmeras críticas e opiniões a respeito

da temática, produção e atuação no seriado. Grandes portais digitais de entretenimento

como Terra , Catraca Livre e Omelete publicaram matérias específicas sobre a série,32 33 34

com comentários relevantes dos críticos de cinema. A repercussão ainda se deu na mídia

tradicional, como no jornal Folha de S. Paulo e na revista Galileu , por exemplo. De35 36

36 Revista Galileu. Bom dia, Verônica: suspense nacional aborda misoginia e corrupção. Disponível
em:https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Series/noticia/2020/10/bom-dia-veronica-suspense-nacional-a
borda-misoginia-e-corrupcao.html Acesso em: 28 de agosto de 2021.

35 Folha de São Paulo. Bom dia, Verônica vira série com tom feminista e serial killer à brasileira.
Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/09/bom-dia-veronica-vira-serie-com-tom-feminista-e-serial
-killer-a-brasileira.shtml Acesso em: 28 de agosto de 2021.

34 Omelete. Bom dia, Verônica - 1a Temporada | Crítica. Disponível em:
https://www.omelete.com.br/netflix/criticas/bom-dia-veronica-1a-temporada Acesso em: 28 de agosto de
2021.

33 Catraca Livre. Netflix: 5 motivos que fazem de Bom dia, Verônica uma ótima série. Disponível em:
https://catracalivre.com.br/entretenimento/netflix-5-motivos-que-fazem-bom-dia-veronica-uma-otima-seri
e/ Acesso em: 28 de agosto de 2021.

32 Spinoff. Camila Morgado revela sensação ao viver vítima de violência doméstica em Bom dia,
Verônica. Disponível em:
https://spinoff.com.br/camila-morgado-revela-sensacao-ao-viver-vitima-de-violencia-domestica-em-bom-
dia-veronica/ Acesso em: 28 de agosto de 2021.

31 MODUS OPERANDI. Bom dia, Verônica | Ilana Casoy e Raphael Montes falam da série. Youtube,
2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VEpC_GI-o6c acesso em: 28 de agosto de
2021.
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forma geral, a crítica do seriado foi positiva, considerando sua produção e o trabalho

dos atores. Os comentários negativos pontuam, especificamente, sobre a adaptação da

história contada no livro para o roteiro audiovisual que, segundo o crítico Arthur Eloi

(2020) , "entrega uma versão higienizada de Bom dia, Verônica".37

Partindo do problema de pesquisa e objetivos deste trabalho, é importante

comentar sobre as críticas feitas a respeito da fotografia da série, principalmente às que

fazem referência às cenas de Janete, objeto de análise deste estudo. Contrapondo seu

comentário negativo em relação à adaptação do roteiro, o crítico Arthur Eloi (2020),

desta vez, elogia a configuração estética da série na seguinte passagem de seu texto: "A

direção dá força aos momentos mais gráficos e marcantes com excelência, e a fotografia

acerta em cheio ao conduzir o suspense com as cores e luzes macabras dos filmes neo

noir ".38

Sobre a composição das cenas de Janete, o site Movie Places (2020) publicou39

uma matéria específica intitulada "Precisamos falar sobre a fotografia de Bom Dia,

Verônica". No texto, a análise é feita com base no círculo cromático de ambientação da

casa da personagem, gerando um "resultado esteticamente atraente". Ainda sobre a

repercussão da fotografia do núcleo de Janete e Brandão, o blog Telepadi , da Folha de40

S. Paulo, conversou com Izabel Jaguaribe (uma das diretoras da série):

As cores fortes adotadas pela oprimida Janete nasceram de criações entre a
figurinista Marina Franco, e a própria Camila Morgado. “São camadas de
criação”, conta Izabel. “Aos poucos, quando tudo vai dando cor, a gente foi
encontrando essa composição. Já na pesquisa por locações, quando a gente

40 Telepadi. ‘Conheço muitos Brandões’, diz Ilana Casoy, coautora de ‘Bom Dia, Verônica’.
Disponível em:
https://telepadi.folha.uol.com.br/conheco-um-monte-de-brandao-diz-ilana-casoy-coautora-de-bom-dia-ver
onica/ Acesso em: 29 de agosto de 2021.

39 O site Movie Places é uma plataforma que produz conteúdo digital para blog e redes sociais sobre
cultura pop como livros, séries e filmes em geral. O perfil no Instagram da plataforma conta com mais de
95 mil seguidores. Informações disponíveis em:
https://movieplaces.com.br/precisamos-falar-sobre-a-fotografia-de-bom-dia-veronica/# e
https://www.instagram.com/movie.places/?utm_medium=copy_link
Acesso em: 28 de agosto de 2021.

38 O termo noir designa um estilo de longa-metragem de suspense veiculado na década de 1940,
ambientado em zonas urbanas e com temáticas criminais. A justaposição do prefixo "neo" identifica as
produções contemporâneas inspiradas no modelo original. Tal modelo retrata os típicos filmes policiais
americanos e de suspense psicológico com baixa iluminação, jogos de luz e sombra e contraste.
Informações sobre o termo disponíveis em:
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-filme-noir/ Acesso em: 28 de agosto de 2021.

37 Arthur Eloi é jornalista de entretenimento e repórter de TV e cinema do portal Omelete. Disponível em:
https://arthureloi.contently.com/ Acesso em: 28 de agosto de 2021.
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viu aquela casa [de Janete e Brandão], enxergou lá um potencial muito forte,
uma coisa gritante de estética”. Ao contrário do breu do sítio para onde ele
leva suas vítimas, a casa do casal é toda emoldurada por cores fortes, com
azulejos azuis claros e vasta invasão de luz durante o dia. Cenografia e
figurino subvertem os clichês que talvez neutralizassem a paleta daquele
contexto (PADIGLIONE, 2020).

Sobre as filmagens e a escolhas de planos, outro diretor da série, Rog Souza,

falou ao Clube de Criação que as cenas de Janete foram gravadas com a câmera fixa,41

dando a impressão de que estamos presos na casa e que o tempo não passa, de acordo

com a realidade vivida pela personagem. Tais escolhas foram feitas por Izabel

Jaguaribe, que dirigiu este núcleo, em oposição aos outros contextos da história, como

as cenas externas mais rápidas, que tiveram a direção de Rog e José Henrique Fonseca,

diretor geral da série. Dessa forma, a narrativa do seriado foi construída com base na

combinação de diferentes ritmos cênicos que aproximam o espectador das situações

apresentadas pelos personagens.

2.2 Janete

Como amparo para a análise posterior que compõe este trabalho, aqui

descrevemos a história da personagem Janete apresentada na série.

Camila Morgado é uma importante atriz brasileira, conhecida por seus papéis

dramáticos de grande destaque, como na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003),

em que interpretou Manuela, e no filme Olga (2004) . Em Bom dia, Verônica, ela42

interpreta a personagem principal, Janete Cruz, que é uma dona de casa que sofre

diferentes tipos de violência, praticadas pelo próprio marido.

Janete é uma mulher do interior de São Paulo, que deixou a família para ir morar

com o esposo na capital. Ao longo dos episódios, vamos conhecendo um pouco mais da

personagem e de sua história de vida, principalmente com a chegada de surpresa da sua

irmã mais nova, Janice (Marina Provenzzano) no episódio 3, "Uma visita inesperada".

42 Trabalhos feitos pela atriz disponíveis em:
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-444356/biografia/ Acesso em: 29 de agosto
de 2021.

41 "O Clube de Criação é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1975 por publicitários da área de
criação para valorizar e preservar a criatividade da propaganda brasileira". Informações disponíveis em:
https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/bom-dia-veronica/ Acesso em: 29 de agosto de 2021.
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As falas de "Nice" – apelido carinhoso dado pela irmã – revelam que a família está

enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde na cidade natal, com a mãe

esperando o tratamento para um câncer e o irmão cheio de dívidas. Janice ainda

menciona que, antes da mudança, Janete era uma mulher forte, corajosa e independente,

o que é importante de ser ressaltado diante da atual personalidade da personagem

apresentada na série, uma mulher que convive com o medo e é oprimida pelas inúmeras

violências que sofre. As cenas em que Janete está sozinha com a irmã demonstram um

grande apreço entre elas, relembrando brincadeiras de infância e apresentando um lado

mais leve da personagem, o que não pode ser observado nas passagens que envolvem o

marido ou nas cenas em que ele está presente.

A realidade brutal do casal Janete e Brandão vai muito além do que a irmã e o

público podem imaginar no início da série. Movido pelo latente desejo de ser pai, o

marido culpa frequentemente a esposa por ela não conseguir ter filhos. A cada aborto

espontâneo de Janete, Brandão retoma uma espécie de ritual macabro de sequestro e

tortura de mulheres, como forma de punição e/ou purificação. Nesses rituais, a esposa é

obrigada a "capturar" as jovens na rodoviária, oferecendo emprego (figura 2); em

seguida, Janete é levada vendada para um local distante e desconhecido, junto da moça

sequestrada. No ambiente de tortura, Brandão cobre a cabeça de Janete com uma caixa

de madeira na qual há um único furo na altura dos olhos, para que ela observe as

violências de forma velada (figura 3).
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Figura 2 - Captura na rodoviária.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Figura 3 - No ambiente de tortura.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

35



Todo esse ciclo de horror é construído com base no mistério e nas constantes

dúvidas que são postas para a própria Janete e para o público: o porquê de tudo isso?

Diante dessa realidade sinistra, a personagem vive sua vida doméstica amedrontada e

sem expectativas de libertação, até o aparecimento da investigadora Verônica Torres. No

enredo da série, o encontro das duas ocorre após a policial aparecer dando uma

entrevista no jornal e informando seu número de telefone caso alguma mulher esteja

precisando de ajuda. Por um ímpeto de coragem, Janete consegue fazer a ligação para a

delegacia dando o primeiro passo para a investigação do seu caso. Pensando na proteção

da vítima, a policial vai atrás dela várias vezes insistindo para descobrir mais sobre o

Coronel Brandão e seus crimes. Nesse contexto, Janete se comporta de forma ríspida e

cautelosa, sempre mantendo distância de Verônica e tentando impedir a investigação por

conta do medo e da culpa.

A escritora do livro e roteirista da série, Ilana Casoy, comentou em entrevista ao

podcast Modus Operandi que a construção da personagem Janete se deu com base na

soma de muitas vítimas reais e imaginárias. Contando sobre suas experiências nas

pesquisas criminalísticas, a autora menciona que mulheres de serial killers ocupam

outro lugar de sofrimento e vítima, carregando cargas a mais de culpa e envolvimento

nos casos, da mesma forma que ocorre com Janete na série.

3.3 Violências além do físico

Como temática central, a série Bom dia, Verônica retrata a violência contra

mulher e os casos de feminicídio que acontecem no Brasil de forma explícita. O foco

deste trabalho se restringe às vivências da personagem Janete no âmbito privado, onde

ela sofre, constantemente, abusos psicológicos por parte do marido.

Considerando a importância do debate social a respeito da violência doméstica,

bem como a divulgação de informações e sensibilização das pessoas com essa temática,

o seriado em questão expõe o assunto de forma ampla, registrando as diferentes nuances

e os tipos de violências praticadas contra as mulheres. De acordo com a Lei Maria da
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Penha , existem cinco tipos de violências estabelecidas legalmente, são elas: física,43

sexual, moral, patrimonial e psicológica.

A violência física é entendida "como qualquer conduta que ofenda a integridade

ou saúde corporal da mulher" (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2018), como

torturar, ferir, sufocar, sacudir, apertar, espancar e atirar objetos. Tal tipo de violência é

retratada na série tanto com as mulheres sequestradas por Brandão, que são torturadas

fisicamente por ele, como com a própria Janete, que é agredida e tem seu cabelo cortado

no episódio 3, e é espancada entre os episódios 4 e 5, por exemplo.

Outro tipo de agressão estabelecido pela legislação é a violência sexual. Esta é

definida como "qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar

de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força"

(INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2018). Para além dos casos de violência com as

mulheres sequestradas, Brandão também abusa sexualmente da sua esposa, usando da

força física e manipulação para estuprá-la no episódio 6.

A série ainda expõe a violência moral praticada contra as mulheres. Esta

classificação é definida como "qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade"

(SNPM, 2020) com calúnia, difamação ou injúrias. Os casos de golpes investigados44

por Verônica se encaixam neste tipo de violência, pois as mulheres que realizaram as

denúncias eram humilhadas e ameaçadas com suas fotos nuas. No núcleo de Janete e

Brandão, a agressão moral também pode ser observada nas falas ofensivas do marido ao

longo dos episódios.

Já a violência patrimonial consiste em controlar o dinheiro e privar a mulher de

bens, valores ou recursos econômicos (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2018), por

exemplo. Mais uma vez, a violência em questão pode ser observada em Bom dia,

Verônica, pois Janete não possui independência financeira e nem acesso a bens de valor,

estando completamente subjugada ao marido que a impede de trabalhar. Tal situação é

demonstrada no episódio 1, quando a esposa pede dinheiro para Brandão alegando que é

44 Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Enfrentando a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Disponível em:
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ebserh-apoia-acao-do-mfdh-que-visa-combater-vio
lencia-contra-a-mulher/enfrentando-a-violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher.pdf
Acesso em: 29 de agosto de 2021.

43 Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em:
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm Acesso em: 29 de agosto de 2021.
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para comprar comida e, ao voltar do mercado, acaba retirando o preço do produto

comprado e escondendo o troco restante para ela. De acordo com Mary Susan Miller

(1999, p. 71), autora do livro Feridas invisíveis: abuso não físico contra mulheres, no

abuso patrimonial e econômico o homem oferece pequenas quantias para a mulher ser

forçada e humilhada a pedir mais; caso recuse, ela acaba passando necessidades. De

qualquer forma, a esposa fica sob controle do marido.

Considerando ainda a violência patrimonial, a personagem não possui celular

próprio e tampouco pode utilizar o telefone residencial, que é constantemente

controlado por Brandão. O casal não possui internet instalada em casa, o que contribui

ativa e propositalmente para o isolamento da vítima, um dos sinais de violência

psicológica e de relação abusiva explicados a seguir.

A violência psicológica é qualquer ação que

lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
(BRASIL, Lei 11.340, 2006).

O material didático elaborado pela Secretaria Nacional de Políticas para

Mulheres (SNPM, 2020) exemplifica a violência psicológica com as seguintes ações:

controlar o que a mulher pode fazer, vigiar celular e computador, isolar de amigos e

familiares, fazer com que a vítima acredite que está "louca" . Tais práticas são45

amplamente representadas na série ao longo de todas as cenas de Janete.

Aqui destacamos o fato de a personagem estar completamente isolada e distante

da família, sem oportunidades de pedir ajuda ou contar o que acontece. Nos episódios

de encontro com a irmã, Janice menciona que, depois da mudança, Janete escrevia

cartas para ela contando sobre a vida na capital e, logo em seguida, parou de mandar as

mensagens, revelando o início de um isolamento da vítima. Além dessa situação

relatada, Nice ainda comenta que Janete não foi ao enterro do próprio pai e não visitava

45 Esta prática é conhecida como Gaslighting que identifica situações em que a vítima questione sua
própria inteligência, sanidade mental ou memória, desconfiando das suas próprias percepções da
realidade.
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a família havia anos, demonstrando o impedimento da personagem em manter qualquer

contato social. Logo no início da série somos apresentados a cenas impactantes que

revelam o medo e o nervosismo da esposa, bem como seu isolamento, quando Janete

pede permissão ao marido para ligar no aniversário da irmã. A partir do pedido, cria-se

então um clima de tensão amedrontadora em torno de algo tão simples e natural. A

personagem acaba "acalmando" o esposo, dizendo que vai "pensar melhor". Ainda

envolvida nessa situação, já sozinha em casa, Janete pega o telefone para fazer a ligação

de aniversário e desiste, demonstrando que o medo e a angústia permanecem nela

mesmo à distância do marido.

Segundo Miller (1999, p. 57), "o objetivo do isolamento social é o controle",

fazendo com que a mulher afastada dependa única e exclusivamente do homem. Dessa

forma, ela é forçada à submissão "sem recursos externos para obter apoio e drenada de

recursos internos para extrair força". A forma de isolamento mais comum é feita através

da manipulação, arranjando e reorganizando as situações até a mulher ser isolada por

completo (MILLER, 1999, p. 57).

Uma característica importante que está presente nas relações abusivas e de

violência psicológica é o sentimento constante de culpa por parte da vítima. Segundo o

estudo Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais , a46

culpa surge como uma manifestação das mulheres diante da violência, enfrentando

intensos sofrimentos no "misto conflituoso da consciência de que algo está errado, mas

percebem também que não possuem forças suficientes para atuar sobre ela"

(FONSECA, RIBEIRO, LEAL, 2012, p. 311). Na série, Janete é o exemplo visível

dessa característica. Através, principalmente, das suas falas e olhares, a personagem

expressa que o sentimento de culpa está presente constantemente. De forma simbólica e

representativa, na primeira cena em que aparece, ela se desculpa com o marido por ter

perdido mais uma gravidez (episódio 1), sugerindo para o público o sentimento que

carrega. Em outras duas cenas de conversas com Verônica, a culpa que Janete sente é

expressa na frase "a culpa é minha", se referindo à sua infertilidade e aos sequestros das

jovens (episódios 3 e 6, respectivamente).

46 Fonseca, D. H., Ribeiro, C. G., Leal, N. S. B. Violência doméstica contra a mulher: realidades e
representações sociais. Psicologia & Sociedade; 24 (2), 307-314, 2012. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/psoc/a/bJqkynFqC6F8NTVz7BHNt9s/?lang=pt&format=pdf Acesso em: 01 de
setembro de 2021.
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Sobre a culpabilização na perspectiva do abusador, Miller menciona: "Não se

considera responsável pelo próprio comportamento. Acha que outras pessoas ou eventos

o provocam e, portanto, são os responsáveis. Considera o abuso justificável. Culpa a

vítima. Projeção" (1999, p. 217). Tal passagem pode ser observada nas cenas em que

Brandão justifica os sequestros e as torturas das mulheres após Janete perder um bebê,

mencionando que ela falhou novamente, por exemplo.

Uma dúvida posta para as pessoas distantes da realidade da violência doméstica

é a seguinte: por que a mulher não sai da relação abusiva? Diferente de um

relacionamento saudável, este tipo de vínculo envolve outros fatores que dificultam e,

muitas vezes impedem, a vítima de se libertar. A série Bom dia, Verônica retrata de

perto os tantos motivos que fazem as mulheres permanecerem na relação; estes não

podem ser vistos, mas são sentidos por elas. Na sua entrevista ao podcast, Ilana Casoy

(2020) menciona que Janete foi uma oportunidade de mostrar para as pessoas que "não

é tão fácil sair, [...] é difícil mesmo". A autora ainda comenta que a relação abusiva

nunca começa com a agressão física, mas, sim, com palavras e manipulação,

progredindo em uma "escalada crescente de violência", facilitando a imersão da vítima

no relacionamento.

No material da SNPM (2020), encontramos a explicação de como funciona o

ciclo da violência doméstica, que acontece repetidamente, fazendo com que a mulher

não consiga perceber os abusos e se afastar do agressor. Segundo a Secretaria, existem

três fases: Tensão, Agressão e Lua-de-Mel. Na primeira fase do relacionamento é

quando ocorrem os insultos, xingamentos e ameaças. Em seguida, na segunda etapa, a

violência física pode acontecer de forma explosiva. Por último, a fase da Lua-de-Mel é

quando acontecem as desculpas e o agressor demonstra arrependimento, fazendo

promessas. A partir da terceira fase, a primeira inicia novamente, seguindo o ciclo.

Diante dessa sequência de acontecimentos, as mulheres percebem os agressores

de maneira distorcida, principalmente por conta da terceira fase, em que ele apresenta

atitudes carinhosas, simulando desculpas e prometendo mudanças. Assim, a vítima

encara o marido como uma pessoa boa que cometeu erros ou está doente:

Esta “confusão” perceptiva pode ser a explicação para o ciclo violento
perdurar por anos. Uma vez que operam entre momentos alegres e tristes,
estas mulheres se mantêm alimentando a violência por estarem sempre na
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espera dos momentos “gratificantes” do relacionamento, em contrapartida aos
momentos de crise (FONSECA, RIBEIRO, LEAL, 2012, p. 311).

Sobre isso, Miller afirma:

[...] uma mulher, ciente de que, sistematicamente, alguém a faz sentir-se
desprezível, pode não reconhecer o que está acontecendo como abuso.
Portanto, o inferno em que ambos vivem mantém o abuso vivo e crescente,
até que a mulher caia na realidade e dê um basta (1999, p. 17).

Na série, Janete consegue perceber que está vivendo em situação de abuso e

tenta dar esse basta quando entra em contato com Verônica. Em entrevista ao canal

Terra Brasil no Youtube (2020), a atriz Camila Morgado comenta que a personagem47

apresenta ao público o "processo da vítima", quando ela começa a entender que não é

responsável pelos acontecimentos, e que, sim, eles têm um nome: "isso se chama

violência".

No enredo, a caixa na cabeça de Janete ultrapassa o elemento ritualístico de

Brandão, estando posta na série como uma grande simbologia. A personagem é

chamada de "passarinha" pelo marido, o que, aparentemente, é um apelido amoroso

entre o casal. Entretanto, quando descobrimos tudo que acontece por trás das

aparências, a caixa representa a gaiola em que ela está presa e não pode sair. Além

disso, essa simbologia atua como tortura psicológica para Janete, quando Cláudio

Brandão assovia imitando passarinhos, fazendo-a lembrar dos rituais. Em análise mais

ampla, o fato de a personagem ser aprisionada dentro da caixa com poucas

possibilidades de visão representa a violência contra a mulher em si, demonstrando as

realidades abusivas em que as vítimas estão inseridas e, muitas vezes, nem percebem e

não conseguem sair. Janete sempre teve acesso a tranca da caixa, porém não a abria por

conta do medo. Quando a personagem decide "sair da caixa" para ver o que acontece

fora, esse movimento representa o momento de percepção da vítima, ampliando seus

horizontes e identificando as agressões.

Envolvida na relação abusiva, não é raro que a mulher acabe deixando suas

vontades, seus desejos e sua personalidade para agradar e atender às necessidades do

marido, que vai moldando-a, em um primeiro momento, através da manipulação, em

47 TERRA BRASIL. Bom dia, Verônica: elenco discute violência doméstica. Youtube, 2020. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=IuP72tD0NR4 Acesso em: 29 de agosto de 2021.
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seguida através de ameaças e, por fim, com as agressões físicas, instaurando o medo.

Essa realidade é observada nas passagens de Janete e, também na seguinte fala de

Janice, no episódio 3 (34:49 - 35:59) - trecho de uma das cenas que serão analisadas no

decorrer do trabalho:

JANICE - Eu não sou cega, Nete. Essa não é você. Cadê a minha irmã?
Linda, falante, com os olhos brilhando, que eu sempre admirei tanto. Seus
olhos não brilham mais, Nete. Você parece incomodada o tempo todo, com
medo de sair na rua, preocupada em ser perfeita, em agradar, em falar a coisa
certa na hora certa. Eu sou sua irmã. Eu te amo. Comigo você pode falar.

Esta fala da irmã de Janete representa os sutis sinais que identificam uma vítima

de violência doméstica. Para além das agressões físicas, a violência psicológica não

deixa marcas, dificultando a percepção pela própria pessoa que, passo a passo, sente seu

bem-estar e autoestima serem destruídos, segundo Miller (1999, p. 10). Nessa condição,

a esposa se sente incapaz de fazer a coisa certa, tentando desesperadamente agradar o

marido e ser perfeita, conforme conta Janice. Segundo Miller, "a violência não-física é,

assim, um abuso da confiança, daquilo que a mulher considera seu sonho de amor e

relacionamento" (1999, p.10). A autora segue:

[...] Os ossos quebrados recuperam-se; as contusões desaparecem; o sangue
pára de escorrer, mas sua auto-imagem nunca mais se recupera. Como disse
uma mulher: "O que doía mais não era apanhar ou ser atirada contra a parede.
Era ter de viver como uma ninguém" (MILLER, 1999, p. 23).

Diante dessa realidade social e recentemente percebida, é importante mencionar

aqui que, em 28 de julho de 2021, foi definido o programa de cooperação Sinal

Vermelho contra a Violência Doméstica, através da Lei No 14.188 , que "altera a48

modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da

condição do sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher"

(BRASIL, Lei 14.188, 2021). A partir desta lei, ações como controle, manipulação,

ameaças, isolamento, chantagem, entre outras, passam a se tornar crime de violência

psicológica contra a mulher. Tal medida pode ser considerada como uma ponta de

48 Lei No 14.188, de 28 de julho de 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14188.htm Acesso em: 01 de setembro
de 2021.
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esperança para as vítimas que, agora, enxergam mais uma oportunidade de denunciar os

abusos da alma.

4. JANETE: UM CORPO COMO EXPRESSÃO DA ALMA VIOLENTADA

Este capítulo trata-se da análise direta das cenas escolhidas de Janete. No

subcapítulo 4.1 a metodologia é apresentada, descrevendo o passo a passo para o

desenvolvimento do trabalho. Os itens seguintes (4.2, 4.3 e 4.4) se referem à análise das

cenas: jantar entre Janete e Brandão, investigação de Verônica com Janete e passeio das

irmãs Janice e Janete, respectivamente.

4.1 Metodologia de análise: Janete em cena

O processo de desenvolvimento desta pesquisa contou, inicialmente, com o

mapeamento de todas as cenas de Janete presentes na primeira temporada da série Bom

dia, Verônica. Ao longo dos oito episódios, foi anotada a minutagem de cada trecho em

que a personagem aparecia, com a identificação do contexto da cena. Neste primeiro

momento, foram feitas anotações livres com as percepções sobre o abuso que ela sofre,

destacando as cenas em que o corpo está em foco (ao final do trabalho é possível ver

estes registros apresentados no anexo 1).

A partir disso, foi possível, então, definir quais cenas seriam utilizadas para a

análise. A escolha das passagens foi feita com base no impacto emocional que elas

causam no espectador, sendo as três cenas compostas por dramaticidades diferentes. Na

primeira delas, a cena com Brandão, é possível, através do suspense, sentir o medo

junto da personagem, que está imersa em um clima de tensão. Já na segunda passagem,

de Janete com Verônica, percebemos e entramos em contato com as consequências

psicológicas do abuso para a vítima, acessando o desespero e confusão mental de

Janete. A última cena, das duas irmãs, nos apresenta a dor e o sofrimento da

personagem, que sensibiliza o espectador profundamente através da associação

texto-imagem. Considerando que o foco de estudo deste trabalho é voltado para o abuso

psicológico que Janete sofre, a escolha das cenas também foi pautada pela necessidade

de demonstrar que este tipo de violência permanece junto da vítima, mesmo ela estando

43



longe do seu agressor. Por isso, apresentar as cenas com Verônica e Janice torna-se

importante na análise.

Depois de escolhidas as cenas que seriam analisadas conseguimos perceber os

tipos de planos e enquadramentos que mais estavam relacionados com Janete. Nesse

momento foi possível fazer a escolha das linhas teóricas que seriam utilizadas como

amparo para o estudo. Foi identificado que, na maioria das vezes, Janete era enquadrada

em primeiro plano, com seu rosto muito próximo da tela. A partir disso, surgiu a

necessidade de encontrar os autores que discutissem sobre expressões faciais e

capacidade do rosto em comunicar as emoções. Também percebemos os movimentos

marcados que Janete faz com as mãos e com a cabeça, demandando o estudo acerca dos

gestos e da linguagem corporal.

Na continuidade do processo, revimos as três cenas escolhidas, registrando os

apontamentos sobre a composição audiovisual. Nesta segunda observação o olhar estava

atento aos planos, ângulos, movimentos de câmera, enquadramentos, disposição dos

elementos no quadro, trilha sonora, sequências e iluminação. Aqui buscamos associar as

escolhas de composição aos sentidos sobre o abuso que a personagem sofre (estes

apontamentos podem ser visualizados no anexo 2 ao final do trabalho).

Depois deste processo, com os registros em mãos, foi possível construir a análise

que vem na sequência deste capítulo. Aqui descrevemos as cenas de forma completa,

contextualizando e detalhando os acontecimentos. A descrição é feita pausadamente,

relacionando as percepções da estética audiovisual àquilo que está acontecendo no

enredo, procurando associar, principalmente, os enquadramentos com os sentidos sobre

o abuso que Janete sofre. Aqui acionamos também os estudos teóricos que fizemos ao

longo do trabalho, relacionando as questões sobre o corpo e rosto com as informações

sobre a violência doméstica e abuso psicológico. Estes estudos são atravessados, ainda,

pelas concepções do audiovisual, que foram extraídas das bibliografias sobre análise

fílmica.

A seguir, os apontamentos teóricos são costurados com as imagens das cenas

(capturas de tela dos episódios). Em etapas, as imagens ilustram o que foi percebido e

descrito em relação ao abuso, servindo para exemplificar aquilo que estudamos na

teoria.
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4.2 Jantar - Janete e Brandão (episódio 1)

Como primeira cena a ser analisada, temos o jantar do casal Janete e Brandão

apresentado no episódio 1 (29:04 - 31:48). Esta passagem inicia de forma silenciosa,

demonstrando certo distanciamento entre os personagens, que permanecem sem falas

por alguns instantes. Conforme mencionado no capítulo teórico anterior, a fala está

ligada à existência em comum e, portanto, a ausência dela vincula-se à recusa da

coexistência, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 222). Em um relacionamento saudável,

é natural que o casal interaja de forma leve e despretensiosa durante a refeição,

considerando a intimidade entre marido e mulher. Tal apontamento não pode ser

observado no começo da cena de Janete e Brandão, evidenciando um grau de seriedade

e tensão inicial.

Inicialmente, a câmera está acompanhando os movimentos dos personagens,

colocando o espectador dentro da cena, assemelhando o que está sendo mostrado na tela

a um olhar e movimento de cabeça humanos. Laurent Jullier e Michel Marie, em Lendo

as imagens do cinema (2009), comentam sobre a manejabilidade das câmeras que,

depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram mais leves, permitindo a filmagem com a

câmera no ombro do operador, inscrevendo movimentos biomecânicos no filme

(JULLIER E MARIE, 2009, p. 35). Janete é capturada em primeiro plano através desses

movimentos de câmera que, em seguida, se aproximam ainda mais, acionando um

pequeno zoom, indicando a personagem como centro de atenção na cena (figura 4).
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Figura 4 - Janete como foco de atenção no jantar

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Em seguida, ocorre a troca de plano, onde o rosto de Janete é mostrado ao fundo,

sobreposto pelo perfil do marido desfocado na frente. A presença dele no quadro é

importante na indicação para onde ela está olhando. Aqui o espectador está próximo ao

olhar de Brandão, podendo interpretar a mulher a partir do seu ponto de vista. Nesse

momento, a personagem se dirige ao marido perguntando sobre a comida e buscando

sua aprovação. Através de um pequeno sorriso em seu rosto é possível identificar um

"ar de orgulho" e felicidade pelo prato preparado, conforme a figura 5.
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Figura 5 - Janete orgulhosa perguntando ao marido sobre a comida.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Na sequência, Brandão é enquadrado e o espectador assume a visão próxima de

Janete, aguardando junto dela a resposta do marido, que permanece em silêncio.

Enquanto isso, a câmera foca na mesa e na mão da mulher, que encosta carinhosamente

no braço do marido (figura 6).

Figura 6 - Carinho de Janete em Brandão.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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Este é um ponto que aqui deve ser ressaltado, pois, segundo Francis Vanoye e

Anne Goliot-LéTé (1994), na dinâmica de uma cena, o plano detalhe dá uma

informação importante para o espectador e, ainda, sublinha seu impacto dramático.

Jullier e Marie (2009) concordam com esta ideia, mencionando que o plano próximo

serve para isolar um detalhe que importa na história. Este pequeno gesto de Janete

sugere os sentimentos de carinho, cuidado e esperança, que permanecem nela, mesmo

diante da realidade abusiva que vive. De acordo com o que foi comentado no capítulo

anterior, o toque e o contato humano indicam o grau de proximidade entre as pessoas e

o estado emocional delas em determinada situação. Neste início de cena, o fato de

Janete encostar no braço do marido e isso ser capturado pelo plano detalhe, indica que a

personagem mantém seu afeto por Brandão que, ainda, não revelou de forma explícita

sua agressividade e comportamento abusivo, levando o espectador a perceber,

gradualmente, essas características ao longo do jantar.

Em silêncio, a cena prossegue com a câmera acompanhando o movimento da

personagem em servir mais comida ao marido e, por acidente, acaba sujando a roupa

dele. A partir disso, os planos da roupa suja e do rosto de Janete são intercalados,

conforme mostra a figura 7. Imediatamente, o semblante da esposa se modifica,

demonstrando estar assustada e gerando o clima de tensão, que é potencializado pela

trilha sonora de suspense inserida progressivamente na cena.

Figura 7 - Planos intercalados e mudança de semblante.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Aqui é interessante comentar a respeito da música que acompanha a cena.

Segundo Jullier e Marie (2009, p. 41), "a familiaridade com uma linguagem musical

permite o acesso a efeitos dos sentidos". Dessa forma, com a introdução da música de

suspense, o espectador consegue identificar o nível de tensão que é gerado,
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compreendendo a proporção do acontecimento, não se tratando somente de um pequeno

acidente da vida cotidiana. Conforme mencionado no capítulo 3 , nas relações49

abusivas, a vítima tenta desesperadamente ser perfeita e agradar ao marido. Essa

característica pode ser observada no jantar de Janete e Brandão, quando ela demonstra

prestatividade rápida para limpar a camisa que sujou. A câmera acompanha este

movimento ágil da personagem, fazendo o espectador se sentir junto dela. O marido

rejeita a ajuda da esposa, afastando-a rispidamente (figura 8).

Figura 8 - Brandão afasta Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A partir daí, o clima tenso vai aumentando ao longo da cena, enquanto Janete

muda para uma postura submissa, envolvendo medo e culpa. Aqui o enquadramento é

frontal acompanhado de um zoom para captar mais de perto a reação da personagem

(figura 9).

49 Ver capítulo 3.3. Violências além do físico.
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Figura 9 - Zoom e reação de Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Tais sentimentos são demonstrados, principalmente, através das expressões

faciais e olhares da personagem. Ressalta-se a importância das falas de Brandão, que

evidenciam sua posição de superioridade, compondo com a submissão de Janete, que

permanece calada praticamente até o final. Nesta parte da cena, citando Vanoye e

Goliot-LéTé (1994, p. 42), podemos dizer que "[...] o conteúdo e a expressão formam

um todo. Apenas sua combinação, sua associação íntima é capaz de gerar significação".

O seguinte monólogo de Brandão, ou seja, as palavras que são ouvidas por Janete,

contribuem ativamente para os sentimentos gerados na personagem e consequentes

expressões faciais dela:

BRANDÃO – Janete, na vida a gente tem que tentar fazer as coisas direito.
Se é pra fazer, faz direito. Se é pra cozinhar, cozinha direito, se é pra servir,
serve direito. Se é pra fazer merda, Janete, você faz direito. Não serve pra
nada. Nem pra servir um jantar de merda… Eu vi lá no aparelho telefônico,
você ligou pra sua irmã. Falou com ela? Conseguiu? Contou pra ela que você
fracassou de novo? Contou? Contou pra ela que nem pra ser mãe você
serve?... Muito bom! (Ep. 1 - 29:04 - 31:48)

Enquanto Brandão pronuncia suas falas, vemos Janete em primeiro plano que

reage somente com os olhos que o encaram em alguns momentos e, em outros,

permanecem baixos, demonstrando sua tristeza com as ofensas que menosprezam seu

trabalho e suas ações. Ao longo desta parte da cena, existe a alternância de planos dele

falando e dela reagindo. Quando Janete é vista frontalmente, com a câmera deixando
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somente ela no quadro, é possível inferir que o destaque é para ela, é sobre ela e seus

sentimentos que a narrativa está falando.

Na sequência, de forma ameaçadora, ao longo da fala "Se é pra fazer merda,

Janete, você faz direito", o marido suja sua própria camisa com a comida, humilhando a

esposa e a surpreendendo com esse gesto inesperado. Nesse momento, o plano é

alterado rapidamente para um close no rosto da personagem, que demonstra com os

olhos estar assustada e com seu corpo levemente para trás, conforme vemos na figura

10. Nessa passagem é interessante notar que o fundo vai, cada vez mais, ficando sem

foco, fazendo o espectador manter toda a atenção nela.

Figura 10 - Close Janete assustada.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Em seguida, vemos um plano frontal de Brandão com Janete fora de foco, na

lateral do quadro. Por mais que a mulher não esteja como centro de atenção neste plano,

a sua presença se torna importante, sendo possível observar a reação dela diante da

situação (figura 11). Rapidamente, Janete movimenta seu rosto e seu braço, assustada

com o barulho que o talher faz ao tocar a louça, demonstrando a enorme tensão do

momento para ela se assustar com um simples barulho.
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Figura 11 - Janete se assusta com o barulho.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

No plano apresentado na figura 11 é possível observar o distanciamento entre

Janete e Brandão. Separada do marido pelos elementos cênicos, como o prato, jarro e

filtro de água, a personagem se encontra encurralada na lateral direita, sem foco e na

penumbra; enquanto Brandão está sob o foco de luz e com todo o poder na cena.

Na sequência, o marido menciona sobre a ligação telefônica que Janete tentou

fazer para felicitar sua irmã pelo aniversário. É possível identificar nas expressões da

personagem um grande pavor, considerando o medo das consequências por ela ter feito

"algo proibido". Nesse momento, a música intensifica o grau de tensão e suspense da

cena. Segundo Jullier e Marie, "é preciso que o espectador ao mesmo tempo imagine

uma saída esperada e uma saída temida para a situação que transcorre diante dos seus

olhos" (2009, p. 52), e no caso desta cena o suspense é criado acionando a dúvida sobre

como os personagens vão reagir diante dessa verdade exposta. Janete vai confirmar a

ligação ou vai mentir? Brandão vai agredir a esposa? O que vai acontecer? Essas são

algumas das perguntas que surgem para o espectador ao observar esse momento da

cena. A tensão é potencializada pelo plano frontal de Janete que vai sendo cada vez

mais fechado através do lento e constante zoom. As constantes aproximações que a

câmera faz da personagem transmitem a sensação de que ela está sendo encurralada e

pressionada, assim como o marido está fazendo ao questioná-la (figura 12).
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Figura 12 - Zoom encurralando Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Na sequência, o personagem oprime a esposa de forma direta tocando em um

ponto sensível para ela, o fato dela não conseguir ser mãe. Nessa passagem, Janete

reconhece sua "culpa" e sente muita vergonha, desviando o olhar para o lado oposto ao

marido. O movimento de tentar ocultar o rosto como signo de vergonha, desconforto e

dificuldade para enfrentar uma situação difícil, conforme mencionado no capítulo

anterior, pode ser observado nessa passagem de Janete. Na figura 13 é possível ver a

sua dor explícita nos olhos que não conseguem conter as lágrimas, mesmo que discretas.
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Figura 13 - Janete ocultando o rosto.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A cena finaliza, então, quando Brandão rasga sua camisa de forma agressiva,

assustando Janete com sua atitude, que se vira repentinamente e encolhe seu corpo

automaticamente, tentando se proteger. Considerando que esta cena faz parte do

episódio 1 e, sendo ela, a primeira demonstração mais direta do abuso sofrido por

Janete, essa reação da esposa, em se autoproteger, indica que ela já está em uma posição

defensiva e de alerta, sugerindo que já viveu outras violências antes. Este susto da

personagem é captado em close frontal e permite observar que, em segundos, ela se

recompõe ajeitando os ombros, suspirando e fechando levemente os olhos, aparentando

alívio por não ter sido agredida fisicamente (figura 14).

Figura 14 - Alívio de Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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O final é marcado pela fala de Brandão, que elogia a comida com "Muito bom",

retomando a pergunta de Janete no início da cena. O marido entoa o elogio de forma

natural, como se nada tivesse acontecido, enquanto a esposa tenta se recompor. Mais

uma vez o rosto de Janete chorando e suspirando é capturado em close, aproximando o

espectador da sua dor (figura 15).

Figura 15 - Close final no rosto de Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A cena descrita anteriormente se desenvolve em uma escala gradual de tensão,

que vai das falas mais sutis de Brandão, que soam como um ensinamento para Janete,

até o gesto de ele rasgar sua própria camisa, o que se aproxima da explosão agressiva de

uma violência física, por exemplo. Esta cena, portanto, pode simbolizar o ciclo da

violência doméstica descrito no capítulo 2, em que a violência começa com as palavras,

progride para a agressão e volta para a "Lua-de-Mel", quando ele elogia a comida ao

final.

Vanoye e Goliot-LéTé comentam que

[...] O encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve de acordo
com uma dinâmica de causas e efeitos clara e progressiva. [...] O
desenvolvimento leva ao espectador as respostas às questões (e,
eventualmente, enigmas) colocadas pelo filme (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ,
1994. p. 27).
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Em relação a isso, o jantar de Janete e Brandão participa de uma sequência de

cenas do casal até então apresentadas no episódio 1. A cena em questão revela

explicitamente o abuso psicológico que a personagem sofre; algo que antes era apenas

sugerido nas passagens. Dessa forma, o jantar responde às dúvidas postas anteriormente

sobre a realidade da mulher e abre o caminho para as cenas de abuso seguintes, nas

quais o espectador já entende Janete como vítima.

4.3 Investigação - Janete e Verônica (episódio 3)

A segunda cena analisada está presente no episódio 3 (00:21 - 5:28), quando

Verônica vai à casa de Janete pela primeira vez para tentar entender o que está

acontecendo e começar a investigação. A passagem começa em plano médio

ambientando a cena, mostrando as duas personagens e a distância entre elas. Logo de

início percebemos Janete com a cabeça baixa, evitando olhar Verônica nos olhos (figura

16).

Figura 16 - Ambientação Verônica e Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Mais uma vez, percebemos Janete isolada do outro personagem pelos objetos

cênicos. Diferente da cena com Brandão, aqui as duas parecem estar com um nível
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similar de iluminação. De modo geral, neste plano, há cor, luz e profundidade de campo,

fazendo com que Janete não esteja encurralada e presa como na cena com o marido,

mesmo estando distante de Verônica.

Na sequência da cena, Janete é vista em primeiro plano, através do seu tom de

voz e falas curtas é possível notar sua postura defensiva e séria. Na maior parte do

tempo, ela tenta evitar o contato visual, mantendo um afastamento da investigadora.

Aqui a vítima ainda não consegue assumir as violências que sofre e menciona: "Eu

exagerei, dona Verônica", procurando amenizar a situação (figura 17).

Figura 17 - Janete em primeiro plano evitando contato visual.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Janete mantém a cabeça baixa até o momento em que encara Verônica fixamente

quando ela pergunta: "Desde quando o seu marido perde o controle? Ele te agride? Te

humilha?". Aqui a música de suspense é inserida na cena indicando o medo das

consequências que a vítima tem em assumir as violências que sofre. O diálogo

prossegue com a policial questionando Janete sobre as atitudes de Brandão, enquanto

ela se mostra desconfortável com as perguntas e tenta encerrar a conversa com a fala:

"Isso tudo é um engano, melhor a senhora ir embora". Nesse momento, Janete se

levanta nervosa e apreensiva, se apoiando na mesa. O close dado nas suas mãos mostra

a insegurança da vítima, que busca uma base de apoio nesse momento tão
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desconfortável (figura 18). Além disso, o plano próximo chama a atenção para as mãos

da personagem, partes do corpo que estarão muito ativas no restante da cena.

Figura 18 - Janete se apoiando.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

É possível identificar o medo que Janete tem de o marido voltar para casa,

demonstrado pelas repetidas vezes que olha para a janela. Aqui o plano mais aberto

mostra o corpo dela de pé capturando seus movimentos de cabeça e incluindo Verônica,

que está sentada (figura 19). O plano muda para mostrar de forma próxima as falas

rápidas e atravessadas que Janete dá, tentando mandar Verônica ir embora.

Figura 19 - Janete apreensiva e mandando Verônica sair.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

O movimento de câmera acompanha o corpo de Janete sentando e levando as

duas mãos na cabeça, como sinal de preocupação. Aqui estamos em primeiríssimo

plano transmitindo ao espectador o nervosismo interno da personagem. Logo em
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seguida, a câmera se distancia para enquadrar os braços que se movimentam ao passar a

mão no rosto, demonstrando sua preocupação, conforme vemos na figura 20.

Figura 20 - Mãos indicam preocupação.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Enquanto isso, Verônica assume uma posição acolhedora de ouvinte, o que faz a

vítima se abrir para a confissão, declarando "a culpa é minha". Aqui o rosto de Janete

fica em big-close e seu olhar firme de culpabilização demonstra o sentimento que50

carrega (figura 21). O movimento de afirmação que a personagem faz com a cabeça

enfatiza o quanto ela está certa de sua culpa pela situação, já mencionando sua

infertilidade (figura 22).

50 Big-close é um dos nomes dados ao plano mais fechado, que enquadra somente o rosto do personagem,
que ocupa toda a tela. No big-close a atenção do espectador é direcionada para o emocional transmitido
pelas expressões faciais do ator. Disponível em:
https://estudarcinema.com/2021/07/18/como-planos-e-enquadramentos-orientam-a-mensagem-de-um-fil
me/ Acesso em: 13 de setembro de 2021.
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Figura 21 - Big-close de Janete assumindo sua culpa.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Figura 22 - Movimento de cabeça enfatizando a culpa.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Quando Janete começa a contar sobre a vontade do casal em ter filhos e o fato de

ela não conseguir, sua dor é expressa nas palavras embargadas e no choro que vem à

tona. Ela ainda menciona: "Tudo ia ser diferente com uma criança aqui dentro de casa,

mas eu não consigo". O enquadramento desta parte da cena ainda está em big-close,

transmitindo para o espectador a sensação de que estamos "dentro" dela, captando os

sentimentos nítidos, próximos, quase palpáveis. Conforme Jullier e Marie, os planos de

close-up apresentam uma aproximação, no sentido próprio e figurado, obedecendo a um
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desejo de entrar em intimidade maior com o personagem (2009, p. 24). É exatamente

isso que conseguimos observar nessa passagem, com a proximidade física da câmera

com o rosto dela, conseguimos acessar o seu interior e sua dor que começa a ser

expressa pelas lágrimas (figura 23).

Figura 23 - Big-close e acesso aos sentimentos de Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Nesse momento seu olhar percorre o espaço como se estivesse imaginando a

criança e, logo em seguida, se volta para cima, olhando para o teto. Este movimento é

acompanhado da fala: "É um castigo, só pode ser um castigo, porque eu sei das coisas

horríveis que ele faz". Sua expressão e tom de voz associados ao movimento de cabeça

(figura 24) e direcionamento do olhar indicam que Janete está se referindo a um castigo

divino, como se estivesse falando com Deus e, sendo ela, a pecadora (assumindo, mais

uma vez, a sua culpa).

Figura 24 - "É um castigo!"

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

61



É interessante ressaltar o plano detalhe que aparece logo em seguida, com

Verônica encostando sua mão no braço de Janete, demonstrando seu apoio e tentativa de

acalmar a vítima (figura 25). Conforme comentado no capítulo anterior, nesta parte da

cena, o toque sugere a proximidade que a investigadora está propondo para Janete, o

que, antes, não estava presente. Além disso, o contato entre as duas e o fato de Verônica

tomar a iniciativa oferece para Janete a segurança e a confiança que ela precisa

enquanto vítima de abuso.

Figura 25 - Contato entre Verônica e Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Verônica, então, fica enquadrada e pergunta se Janete sofreu um aborto. Apesar

de Janete estar desfocada na lateral do quadro, é possível ver seu movimento de cabeça

assentindo e confirmando verticalmente como resposta à Verônica (figura 26). Aqui

podemos perceber a manifestação da comunicação não verbal que, neste caso, transmite

sua mensagem acionando o movimento do corpo como um signo. Comentamos

anteriormente que fazer "sim" ou "não" com a cabeça já se tornou um sinal involuntário

do ser humano (dependendo da sua cultura), sendo um código com seu significado

conhecido por todos. Nesta cena, por estar completamente debilitada emocionalmente e

estar tratando de um assunto tão delicado para ela, Janete utiliza esse código de

comunicação não verbal para responder à pergunta, abdicando das palavras que tem

dificuldade de pronunciar.
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Figura 26 - Janete confirmando com a cabeça.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A partir daí o desespero toma conta da personagem, quando ela começa a

lembrar dos sequestros e rituais feitos com as jovens moças. Em big-close, a câmera

solta vai acompanhando as movimentações da cabeça de Janete. Essa escolha de

filmagem mostra o quanto a produção da série quer que estejamos próximos da

personagem e de seus sentimentos. Nesta parte da cena, um plano mais aberto poderia

captar esses movimentos em uma única tela, mas estaríamos mais distantes e não tão

conectados emocionalmente. Aqui a proximidade e os movimentos da câmera nos

colocam dentro da cena, como se estivéssemos fazendo parte da conversa e observando

Janete de perto.

A vítima, então, revive internamente as mesmas sensações que tem ao estar

dentro da caixa, tentando explicar para Verônica através de gestos com as mãos. Com o

apoio das ideias de Davis, mencionamos anteriormente a respeito da necessidade de

gesticulação com as mãos que sentimos quando estamos com dificuldade de expressar o

que queremos. O movimento corporal é acionado de forma mais rápida do que a

formulação dos pensamentos e da linguagem articulada; dessa forma, o estado

emocional de Janete é percebido através das rápidas e constantes movimentações das

mãos, que ela utiliza tentando explicar sua sensação dentro da caixa.

Ao longo desta parte da cena, são intercalados os flashbacks da caixa – que

incluem os gritos das mulheres e os barulhos que Janete escuta – com o plano próximo
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de seu rosto e suas mãos desesperadas (figura 27). A música acelerada de tensão faz

parte desta composição, fazendo o espectador se sentir junto dela, dentro da sua cabeça,

dentro da caixa. Segundo Jullier e Marie, esse tipo de sequência alternada deixa o

espectador atento para captar o "discurso oculto" e outros efeitos de sentido figurado

(2009, p. 42). Com isto, nessa cena a alternância de planos muito rápida com cortes

bruscos, produz a sensação de confusão, desespero e perturbação mental no próprio

espectador, que sente o mesmo que Janete demonstra sentir.
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Figura 27 - Flashbacks da caixa.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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Fazendo parte da composição da cena e das memórias sensoriais de Janete, os

ruídos, como os barulhos e gritos escutados por ela dentro da caixa, são de grande

importância para a percepção do espectador e a consequente produção de sentidos.

Considerando o contexto de violência que a personagem está inserida, por mais que

Janete não esteja sendo agredida fisicamente nesses momentos, o fato dela lembrar51

sensorialmente dessas agressões e isso ser mostrado e escutado pelo espectador, é um

indicativo sobre o nível de sofrimento e trauma desta vítima. Dessa forma, "os ruídos

podem apoiar significados de ordem simbólica", conforme afirmam Jullier e Marie

(2009, p. 39).

Janete demonstra seu nervosismo e desespero, parecendo estar beirando uma

crise de ansiedade ou de pânico, por exemplo. Mencionamos no capítulo teórico os

sinais corporais que são reflexos de uma crise nervosa. Os autores Davis (2018) e

Guiraud (1991) comentam sobre a frequência e velocidade dos movimentos com a mão

e a respiração ofegante. Nesta parte da cena em que Janete revive os acontecimentos dos

rituais, é exatamente isso que percebemos sobre o seu estado emocional; ela está no

ápice de uma crise. Esses momentos são gravados com o rosto da vítima enquadrado em

primeiríssimo plano , deixando o espectador muito próximo e sentindo junto dela o52

sufocamento da experiência na caixa e, também, a pressão dentro da sua própria cabeça.

Verônica percebe, então, que Janete não está bem e tenta acalmá-la. Nesse momento, a

policial pergunta se os abusos com as mulheres acontecem na própria casa do casal.

Janete retoma a consciência, levantando a cabeça e olhando ao redor de forma

assustada. Ela menciona "não, aqui não" em um tom protetor, como se estivesse

"defendendo" e afastando a sua casa dos horrores praticados por Brandão (figura 28).

52 O mesmo que big-close.

51 Aqui consideramos agressão física como a violência praticada contra a própria vítima, como socos,
chutes e empurrões, por exemplo. Entretanto, o fato dela ser obrigada a colocar a caixa na cabeça e
permanecer dentro dela, já é um atentado ao corpo físico da personagem.
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Figura 28 - Janete olhando para a própria casa.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

O plano muda, então, para médio, saindo de dentro da cabeça de Janete,

afastando o espectador dessa pressão interna, acalmando e mostrando o ambiente,

conforme podemos ver na figura 29. Enquanto isso, a vítima tenta explicar o local onde

acontecem os rituais, suas mãos se movimentam de forma nervosa, simulando o gesto

da venda em seus olhos e como o marido a prende, esticando os braços para frente e

escondendo a cabeça (figura 30).

Figura 29 - Plano médio com Janete exemplificando a venda nos olhos.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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Figura 30 - Janete simulando como Brandão a prende.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Janete então muda para uma postura mais séria quando Verônica questiona sobre

o que acontece depois com as mulheres sequestradas. Mais uma vez o plano se fecha

para que o espectador acompanhe de perto a reação da personagem diante desta

pergunta tão importante. A esposa tenta tranquilizar a investigadora dizendo: "não é isso

que a senhora tá pensando", se referindo à morte delas. Nesta parte da cena, o olhar e as

expressões da personagem sugerem que ela ainda acredita no marido, idealizando uma

figura menos perversa do que ele realmente é, o que se aproxima da "confusão

perceptiva" que as vítimas têm em relação ao seu abusador, conforme descrito no

capítulo 3.

Verônica continua o diálogo, perguntando se ela o vê soltando as mulheres

depois dos rituais. Janete, então, responde somente com o movimento negativo da

cabeça. A pergunta seguinte de Verônica toca Janete pessoalmente, que baixa os olhos,

hesita em responder e retoma o choro. A investigadora questiona sobre como é feita a

captura das jovens, e Janete acaba revelando que é ela mesma quem alicia as moças na

rodoviária, oferecendo emprego. Toda confissão da personagem é acompanhada de

choro e sentimento de culpa. Nessa parte, o rosto da personagem é novamente capturado

em big-close para que o espectador possa perceber o estado emocional de culpa. Janete

demora para responder, virando a cabeça como sinal de vergonha e dificuldade de

assumir. Ela acaba confessando sem olhar para Verônica, mantendo o seu olhar para

baixo (figura 31).
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Figura 31 - Janete desviando o olhar e assumindo.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Ao mesmo tempo, Janete se mostra prestativa para contar a verdade, pegando

suas anotações com os dados que tem sobre os sequestros. Aqui o movimento de câmera

acompanha a personagem até a gaveta, mostrando somente o seu corpo enquadrado

(figura 32). Sem saber o que Janete irá fazer, este plano é importante para gerar a

expectativa e curiosidade no espectador.

Figura 32 - Movimento de câmera acompanhando Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Verônica, então, convida Janete, firmemente, para ir à delegacia. Assustada, a

vítima acompanha com o olhar a policial que se levanta (figura 33).
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Figura 33 - Janete assustada acompanha Verônica com o olhar.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

O rosto da vítima assume novamente a expressão de desespero e preocupação,

negando-se a acompanhar a policial e mencionando: "não vou, ninguém vai acreditar

em mim, as pessoas gostam dele, as pessoas confiam nele, não vou, Verônica!".

Enquanto a vítima está falando, a tensão do diálogo vai aumentando e o rosto dela é

enquadrado em big-close rapidamente quando ela se exalta dizendo que não vai para a

delegacia (figura 34). Na sequência, Janete se agarra no assento da cadeira. Mais uma

vez, o plano detalhe marca o sentimento da personagem, que está desesperada e com

muito medo das consequências.

Figura 34 - Big-close de Janete exaltada e suas mãos agarradas.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

O final da cena é encaminhado quando a investigadora pergunta se Janete tem

algum parente ou lugar que ela possa ficar. A vítima nega ainda desestabilizada, mas se
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recupera para dar a última fala: "Se eu fujo, ele me mata". Aqui, em primeiríssimo

plano, somente parte do rosto da personagem está enquadrado, com o foco em um único

olho, que consegue reconhecer o abuso, expressar o tamanho do medo que sente e

demonstrar que ela está completamente ciente da violência que sofre (figura 35).

Figura 35 - "Se eu fujo, ele me mata"

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A cena de Verônica e Janete descrita pode ser percebida como uma das poucas

cenas em que a vítima consegue falar sobre o que vive e expressar seu sofrimento.

Marcados pelo desespero e nervosismo, as falas, os gestos e comportamentos de Janete

durante a conversa revelam uma espécie de "ebulição interna" da personagem, se

assemelhando à crise de ansiedade, uma consequência muito comum para as vítimas de

violência doméstica (FONSECA, RIBEIRO, LEAL, 2012, p. 308). Além disso, mesmo

estando longe do marido, a perturbação na cabeça de Janete, bem como seus

sentimentos de medo e culpa, permanece nela, como reflexo do abuso psicológico que

sofre. Esta cena é importante para demonstrar que a vítima tem consciência da

violência, mas não consegue sair do relacionamento abusivo, estando presa e refém

desta realidade de sofrimento.
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4.4 Passeio - Janete e Janice (episódio 3)

A terceira cena analisada faz parte do episódio 3 (32:11 - 36:09) e apresenta as

irmãs Janice e Janete em momentos íntimos, distantes de Brandão. A passagem começa

com a gravação feita através da câmera em movimento ambientando a cena, subindo

pelo corpo de Janete e mostrando o que ela está fazendo: passando roupa. O plano

médio seguinte inclui as duas irmãs, sugerindo um clima leve entre elas, conforme

mostra a figura 36.

Figura 36 - Plano médio das duas irmãs.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Janice chega descontraída, convidando Janete para sair; Janete inicialmente nega

e inventa desculpas para não ir, demonstrando estar desconfortável com o convite. No

capítulo 3 comentamos sobre o isolamento social da vítima dentro de um

relacionamento abusivo. O contato com outras pessoas é algo proibido neste tipo de

relação, por isso, Janete se mostra incomodada com a presença e o convite da irmã, pois

tem consciência de que não pode ficar muito próxima e nem sair com ela. Nesta parte, o

movimento de câmera sobe pelo corpo de Janete para pegar a sua reação ao convite de

Janice (figura 37).
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Figura 37 - Janete desconfortável com o convite.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

A irmã insiste, carinhosamente, mais algumas vezes e acaba convencendo

Janete, que coça a cabeça rapidamente como se estivesse indecisa, antes de aceitar sair

de seu universo enclausurado com a irmã (figura 38). No capítulo teórico deste trabalho,

os comentários de Guiraud (1991) acerca das expressões faciais de dúvida e indecisão,

como soerguimento dos traços da testa e sobrancelha podem ser observados nessa

passagem da personagem. De uma postura séria, ela passa, então, para um semblante

amoroso e feliz, sorrindo quando abraça Janice com carinho. Na série, esse é um dos

raros e pequenos instantes em que vemos Janete genuinamente alegre e sem medo,

aparentando estar tranquila ao lado da irmã até agora. O toque em forma de abraço e

beijo entre as irmãs demonstra a proximidade delas, bem como seus estados emocionais

de tranquilidade nessa situação em questão, conforme comentamos no capítulo anterior

sobre o contato entre os corpos e a expressão dos sentimentos.
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Figura 38 - Janete indecisa e contato entre as irmãs.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Na sequência da cena, elas já estão prontas e saindo de casa. Inicialmente, o

movimento da câmera vai acompanhando as duas pelas costas sem mostrar o corpo

inteiro das personagens, o que gera certa curiosidade para o espectador, que não sabe

qual é o figurino completo delas. Este movimento da câmera nos coloca dentro da cena,

como se estivéssemos saindo de casa junto delas, com a visão de uma terceira pessoa se

movimentando, retomando a ideia dos movimentos biomecânicos apresentados por

Jullier e Marie sobre a manejabilidade da câmera (figura 39).
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Figura 39 - Movimento de câmera acompanhando elas saindo de casa.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Enquanto estão saindo, o diálogo entre as duas se refere à roupa de Janete, que

se mostra insegura e indecisa com as vestimentas, desacelerando o passo, se ajeitando e

falando "Peraí, Nice, eu acho que eu tô exagerada aqui". Janice, então, incentiva e

elogia a irmã dizendo "cê tá linda, cê tá é gostosa, isso que cê tá". Nesse momento, a

câmera desce mostrando que Janete está usando um short curto e o "tapinha" que Janice

dá na irmã, demonstrando a proximidade entre elas, conforme está na figura 40.

Figura 40 - Janete se arrumando e Janice elogiando.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

O figurino de Janete é completado por um grande decote e botas brancas (figura

41), chamando muita atenção nesta cena, marcado por cores fortes e aparência juvenil e

antiquada. Sobre a roupa de Janete na passagem em questão, a figurinista da série

Marina Franco comenta:

O figurino dela tem essa mistura de peças atuais e peças vintage porque ela
ficou “presa” no tempo, perdeu o contato com o mundo. Tem até o momento
em que a irmã chega e elas tentam sair juntas e ela usa uma bota branca
(quase uma bota da Xuxa) que gera um choque na cabeça de quem assiste,
por parecer, como a personagem, fora do tempo. Ela resgata uma peça como
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memória de um passado feliz em que ela era livre e extrovertida (FARAGE,
2021) .53

Figura 41 - Botas de Janete.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Nesta cena, os movimentos verticais da câmera pelo corpo de Janete se

assemelham à visão humana de alguém que estaria analisando o visual da personagem,

de cima para baixo. Dessa forma, as expressões e comportamentos de Janete, ao longo

desta parte da cena, demonstram sua insegurança com a roupa associada ao medo de

sair e estar fazendo "algo proibido" dentro das regras impostas do seu casamento. A

personagem faz paradas durante o pequeno trajeto até o portão de sua casa, olhando

amedrontada para trás, movimento que é capturado pela câmera que sobe até seu rosto

(figura 42).

Figura 42 - Janete fazendo paradas olhando para trás preocupada.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

53 Entrevista dada ao site Thais Farage. Disponível em:
https://thaisfarage.com.br/o-figurino-de-bom-dia-veronica-por-marina-franco/ Acesso em: 15 de setembro
de 2021.
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A trilha sonora de suspense cria o clima de tensão e pavor para um momento que

deveria ser simples e natural, potencializando a percepção dos sentimentos da vítima. A

partir daí, é possível identificar que a respiração de Janete começa a ficar ofegante e

desritmada, enquanto sua postura segue nervosa e o olhar se voltando para trás.

Ao sair na rua, o corpo da personagem fica enrijecido caminhando a passos

lentos, demonstrando desconforto e preocupação. Janete, então, se apoia no muro e

informa a irmã que não está se sentindo bem e que precisa voltar para casa. Janice

pergunta se a pressão da irmã caiu, pois o estado físico do seu corpo se assemelha à

aparência de alguém que sofre de hipotensão arterial.

Aqui temos o plano frontal médio, no qual as irmãs vêm se aproximando

lentamente da câmera (figura 43). Essa mudança de plano começa a distanciar o

espectador da cena, colocando-o como um observador e não mais pertencente àquele

universo. O movimento de câmera seguinte sobe enquadrando o rosto de Janete, para

mostrar de perto seu desconforto em estar saindo de casa.

Figura 43 - Janice e Janete se aproximando e Janete desconfortável.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Logo em seguida, ela se desculpa com Janice e retorna debilitada (figura 44).
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Figura 44 - Janete retornando debilitada.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Aqui, é possível interpretar o fato de a personagem se sentir mal de duas formas:

a primeira como se seu subconsciente e psicológico fizessem, realmente, ela adoecer

como forma de impedir que ela saia de casa; ou, simplesmente, a vítima decide inventar

a mentira para evitar o passeio, por conta da insegurança e medo das consequências.

A continuação da cena se passa dentro de casa, com Janete e Janice sentadas

lado a lado à mesa da cozinha. Jullier e Marie comentam sobre a fluidez no audiovisual:

"quanto melhor o início do plano B estiver ligado ao fim do plano A, mais o espectador

tende a lê-los em continuidade" (2009, 46). Em relação a isso, o final do plano anterior,

mostra as duas irmãs retornando para a casa, no sentido da direita para a esquerda. Logo

em seguida, elas são vistas com o mesmo figurino dentro de casa, o que transmite a

sensação de que isso aconteceu em sequência, dentro do mesmo período de tempo.

O plano médio seguinte apresenta as duas personagens frontalmente, lado a lado,

com a maioria dos elementos de cena em foco (figura 45). Segundo Jullier e Marie, "a

distância focal e a profundidade de campo definem, rapidamente, a "quantidade de

objetos" que estarão dentro do quadro", compondo parâmetros que regulam a

construção de um ponto de vista (2009, p. 29). Nesse sentido, a escolha desse plano

inclui tanto os movimentos de Janice ao mexer na sua bolsa, como a reação de Janete

que pouco se movimenta do outro lado do quadro. Aqui, dentre as cenas escolhidas para

a análise deste trabalho, pela primeira vez a câmera está fixa, sem movimentos. A isso

se junta o fato de as duas personagens serem captadas frontalmente, assemelhando-se a

uma fotografia que, segundo Jullier e Marie, era um plano adotado comumente nos

primórdios do cinema, quando os operadores de câmera eram fotógrafos de retratos de
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frente (2009, p. 27). Com isso o espectador está distanciado, completamente fora da

cena, comportando-se apenas como um observador que escolhe para onde olhar, para

Janice falando ou Janete reagindo, sem ser direcionado pelo movimento de câmera.

Figura 45 - Plano frontal das irmãs lado a lado.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

No plano apresentado na figura 45 é interessante notar que Janete não está

separada de Janice pelos objetos cênicos, demonstrando a proximidade entre as irmãs.

Dentre as cenas analisadas, pela primeira vez, a vítima está junto de alguém dentro do

quadro, sendo amparada por Janice no decorrer da passagem.

Neste plano a comparação do figurino das duas personagem também ganha

destaque. Percebemos Janice usando tons de rosa forte, fluorescente e brilhante, o que

pode representar sua alegria e liberdade; enquanto vemos Janete com um tom de rosa

claro e antigo, aproximando com a sua realidade triste e apagada. Além disso, o ângulo

de iluminação também sugere essa diferença, com Janice em um espaço mais iluminado

e Janete na parte mais escura do plano.

Pelo silêncio inicial e olhares baixos das duas, o clima entre elas parece triste,

enquanto Janice começa a falar sobre como imaginava a vida da irmã em São Paulo.

Durante essa fala, a postura e as expressões de Janete demonstram sua ansiedade e

desconforto, com mãos inquietas, roendo as unhas, apoiando a cabeça na mão e tendo

suspiros profundos. O olhar, muitas vezes, está baixo ou vagando pelo espaço,
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transparecendo sua tristeza (figura 46). Para Janete, estar sentada ao lado da irmã

facilita o impedimento da troca de olhar com Janice, evitando a situação desconfortável,

conforme mencionado no capítulo teórico em relação ao movimento corporal e à

expressão facial. A irmã segue contando as coisas lindas que ela achava que Janete

estava vivendo, enquanto esta parece reconhecer, com dor, que a realidade da sua vida

não era aquela, dando um sorrisinho com os lábios cerrados. Janice, então, mostra que

comprou uma passagem para Janete ir junto com ela para a cidade natal.

Figura 46 - Janete desconfortável movimentando as mãos.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.
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Revelando a expressão da vítima de forma próxima, a câmera enquadra o lado

direito de seu rosto com a figura de Janice desfocada ao fundo, conforme está na figura

47. Apesar de a irmã não estar em foco no quadro, sua presença enquadrada é

importante, pois, mesmo assim, é possível notar suas expressões faciais durante o seu

monólogo tão sensível e comovente. "Um espaço fora de foco pode também servir aos

interesses da 'subjetividade' narrativa" (JULLIER E MARIE, 2009, p. 32), conferindo

um peso dramático para a cena através de seu olhar e choro que vem à tona.

Figura 47 - Janete em foco e Janice desfocada.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Neste enquadramento que se estende até o final da cena a câmera também está

fixa, mantendo o distanciamento do espectador, tratando-se de um momento íntimo

entre as irmãs, em que o observador não está fazendo parte. Nesse sentido, não nos

sentimos como ela dentro da cena, mas a percebemos e identificamos os seus

sentimentos, gerando a conexão emocional por conta do plano próximo.

Como resposta ao convite da irmã, Janete menciona: "Eu vou…, com meu

marido depois". Sua fisionomia e seu movimento afirmativo de cabeça demonstram o

completo conformismo da personagem com a sua vida e a reclusão do seu casamento.

Depois de alguns instantes em silêncio, Janice começa seu monólogo enquanto54

Janete mantém, inicialmente, os olhos para baixo, transparecendo sofrimento e tristeza.

54 Citado no capítulo 3 deste trabalho.
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As palavras da irmã são muito significativas e mostram a percepção de Janice sobre a

situação, o que toca Janete profundamente. O fato de a câmera estar bem próxima e

focando somente o rosto da personagem deixa o espectador perceber facilmente o

estado emocional da vítima (figura 48), que está muito abalada com o que escuta. Janete

não consegue conter as lágrimas, por mais que tente esconder em certos momentos,

virando o rosto para o lado oposto da irmã, demonstrando a sua vergonha e não

querendo transparecer seu sofrimento.

Figura 48 - Janete sofrendo e tentando disfarçar.

Fonte: captura de tela da série Bom dia, Verônica. Disponível na Netflix.

Quando Janice vai dar a sua última fala, convidando a irmã para se abrir com

ela, a expressão sutil de Janete revela o que pode estar nos seus pensamentos, uma

espécie de negação ao que foi falado pela irmã e reconhecendo que, de fato, ela não

poderia contar o que acontece, sendo tudo muito maior do que se imagina. A cena

termina com Janete dando um pequeno suspiro e olhando fixamente para frente,

tentando se recompor.

Esta passagem descrita, principalmente, o final em que Janice percebe a

realidade abusiva que Janete vive, é um dos momentos onde mais podemos ver a dor da

vítima, seu sofrimento interno que transborda em suas lágrimas. Estamos próximos de

seu rosto e percebendo suas expressões intimamente. Conforme tudo que foi comentado

sobre o close do rosto no cinema, com base nas ideias de Almeida (2014) e Aumont
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(1998), este é o plano emocional, onde podemos ver o universo interno do personagem,

sua alma e sentimentos genuínos, que demonstram de forma sutil, porém muito

significativa, o reconhecimento de Janete sobre toda a verdade. Neste final, a

personagem quase não tem falas, o que não diminui sua participação na cena, que é

intensa, dramática e muito sensível.

Os apontamentos feitos neste item e nos itens anteriores deste capítulo compõem

a análise do corpo da personagem Janete na série Bom dia, Verônica. A partir dos

planos e enquadramentos e, incluindo, outros elementos estéticos do audiovisual foi

possível perceber e identificar os sentidos sobre o abuso que ela sofre, compreendendo,

através das suas emoções expressas, o sofrimento de uma vítima de relacionamento

abusivo e violência doméstica.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi estudado, analisado e discutido até então, é possível refletir

acerca do processo de pesquisa como um todo, buscando observar se os objetivos

propostos foram alcançados e se encontramos a resposta para o problema de pesquisa.

Com o apoio teórico descrito até agora em relação à linguagem corporal,

comunicação não verbal e expressões faciais, juntamente com os apontamentos feitos na

análise das cenas, foi possível identificar os sentidos sobre o abuso produzidos através

do corpo da personagem Janete, o que foi questionado no problema de pesquisa. Os

estudos sobre a análise fílmica ofereceram o suporte necessário para podermos

interpretar os enquadramentos deste corpo, possibilitando inferir significados sobre o

abuso a partir da escolha dos planos em que a personagem aparece.

Os capítulos deste trabalho fazem parte do caminho para atingir os objetivos

propostos. Como objetivo geral tínhamos: compreender de que forma o corpo da

personagem Janete produz sentidos sobre o abuso a partir da fotografia na série Bom

dia, Verônica; e, como objetivos específicos: a) compreender as discussões acerca da

comunicação não verbal, linguagem corporal e produção de sentidos em relação às

expressões do rosto e gestos do corpo b) discutir sobre a violência doméstica em suas

diferentes formas a partir da legislação brasileira e estudos sobre o abuso psicológico; c)

analisar como a fotografia da série enquadra o corpo da personagem Janete; d)

identificar quais sentidos sobre o abuso são produzidos a partir do enquadramento do

corpo da personagem.

Dessa forma, a própria estrutura do trabalho responde aos objetivos, pois no

segundo capítulo trouxemos as discussões sobre corpo, compreendendo como são

expressos os sentimentos e emoções através da linguagem corporal. O capítulo de

número três apresentou a série e a personagem Janete, costurando sua realidade com os

estudos e informações sobre os tipos de violência e abuso psicológico, respondendo ao

segundo objetivo específico. No capítulo de análise direta das cenas, conseguimos

perceber como a fotografia da série enquadra o corpo da personagem, atingindo o

terceiro objetivo específico. Com os apontamentos a seguir, conseguimos atingir o

último objetivo específico, responder o problema de pesquisa e alcançar o objetivo geral

deste trabalho.
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Quando analisamos as cenas de modo geral em relação à centralidade de Janete

nos diversos planos em que está presente, na grande maioria, ela é enquadrada à direita

ou à esquerda e, quase nunca, no centro. Jullier e Marie afirmam que "a centralização

pode dar a ideia de um personagem equilibrado", enquanto a descentralização sugere

"um protagonista ele próprio 'desequilibrado' ou em estado de grande privação" (2009,

p. 25). A partir disso, com base nas três cenas descritas anteriormente, podemos

perceber o estado emocional da personagem como abalado. De acordo com a narrativa,

o choro dela presente nas três cenas, também é um indicativo do seu sofrimento interno.

Em relação às consequências psicológicas de um relacionamento abusivo para a vítima,

a cartilha da SNPM (apresentada no capítulo 3 deste trabalho) encontra evidências de

que a saúde mental da mulher fica comprometida, adquirindo baixa autoestima,

transtorno de estresse pós-traumático e depressão, por exemplo (SNPM, 2020, p. 17).

Nesse sentido, entendemos que Janete está desequilibrada emocionalmente por conta

dos abusos que sofre, sendo sempre enquadrada nas laterais dos planos.

Os autores aqui citados como apoio teórico para o entendimento da linguagem

corporal, com seus gestos e movimentos, bem como a comunicação não verbal e

significados das expressões faciais, concordam que inclinar a cabeça e o olhar para

baixo é um signo de submissão e humildade. Nas três cenas analisadas, Janete

movimenta o olhar e a cabeça nesse sentido, tanto na cena com Brandão como nos

momentos junto das outras personagens. No jantar com o marido, a vítima é humilhada

e ofendida por ele e comporta-se de forma humilde e submissa, ficando cabisbaixa.

Entretanto, nas cenas com Verônica e Janice, distante de Brandão, a personagem ainda

mantém esta postura, demonstrando que o sentimento de inferioridade já está

internalizado nela, como consequência do abuso que sofre. Percebemos isso através dos

planos em que a personagem é enquadrada, tanto no close, como em planos mais

abertos, em que é possível ver seu corpo e sua cabeça baixa.

Ainda tratando sobre o movimento de cabeça, em todas as cenas descritas,

Janete, em algum momento, vira o rosto para o lado oposto do seu interlocutor. De

acordo com as ideias de Guiraud (1991), entendemos essa expressão corporal como um

signo de desconforto, vergonha e dificuldade para lidar com uma situação dolorosa. No

jantar com Brandão, chorando, a mulher movimenta sua cabeça para o outro lado

quando ele toca em uma questão delicada, a sua infertilidade, algo muito sensível e
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difícil para ela. No diálogo com Verônica, Janete reproduz esse movimento quando a

policial questiona sobre quem captura as mulheres sequestradas, demonstrando sua

vergonha e dificuldade para assumir a culpa. Na última cena, Janice está apresentando

toda a sua visão sobre a realidade de Janete, falando explicitamente sobre o abuso que

ela sofre. Nessa passagem, a vítima vira o rosto para o lado oposto da irmã, revelando a

sua dor ao reconhecer a violência. Esses três momentos são capturados em planos

fechados no rosto de Janete, oferecendo ao espectador a oportunidade de entrar em

contato mais próximo com as emoções da personagem que, em todos eles, demonstra

sofrimento através das lágrimas.

Sobre o enquadramento de Janete, encontramos, na sua maioria, planos fechados

que capturam o seu rosto de forma muito próxima, como close-up ou big-close. Nesse

sentido, tanto Almeida (2014) e Aumont (1998), como os autores sobre análise fílmica,

Vanoye e Goliot-LéTé (1994) e Jullier e Marie (2009), concordam que estes são planos

emocionais, ou seja, colocam o espectador em contato com o lado interno dos

personagens. Em Bom dia, Verônica a temática da violência doméstica e abusos contra

mulheres é exposta na história contada através do sofrimento de Janete. A melhor forma

de sensibilizar o espectador, de acordo com o que foi estudado, é fazê-lo acessar os

sentimentos do personagem através da proximidade com o seu rosto, que é capaz de

expressar o estado emocional. Na série, o uso do close é feito de forma ampla,

colocando quem está assistindo, constantemente, junto de Janete e de seu sofrimento,

fazendo o espectador perceber o abuso através de seu rosto.

Nas três cenas analisadas é possível identificar o uso da câmera em movimento.

Conforme descrevem Jullier e Marie (2009), este tipo de filmagem permite ao operador

inserir movimentos biomecânicos à gravação, ou seja, assemelhando-se à

movimentação de um corpo, cabeça e olho humano. Nesse sentido, quando o espectador

acompanha a série através desses movimentos de câmera, ele é transportado para dentro

da cena. Combinando esses movimentos com os planos fechados, é possível estar mais

próximo ainda da personagem, acompanhando seus gestos, expressões e sua própria

existência por meio de uma estética que imita o olhar humano, potencializando a

conexão.

Indo além das cenas analisadas, ao longo de toda a série, as roupas de Janete

ganham um grande destaque, pois ela está sempre vestindo peças em tons de vermelho e
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verde limão, contrastando com a ambientação da sua casa, que possui azulejos azuis e

tons de marrom. Os elementos vermelhos fazem parte da paleta de cores da personagem

e, de modo geral e simbólico, podem representar o abuso que ela sofre. Nas cenas em

que ela sofre violência explícita (física ou psicológica), ou seja, quando está na presença

de Brandão, seu figurino é composto, em grande parte, por roupas vermelhas. Enquanto

nas demais cenas, em que ela não corre tanto risco ou está com as outras personagens, o

vermelho a acompanha em pequenos detalhes, como prendedor de cabelo, cinto ou

outros elementos no cenário. Nesse sentido, mesmo distante do marido, o abuso e a

violência que sofre permanecem com ela de forma visual e simbólica ao longo de todas

as cenas.

Diante de tudo isso, consideramos o produto audiovisual Bom dia, Verônica um

terreno fértil para os estudos sobre violência doméstica. Neste trabalho, focamos em

estudar de forma mais específica o abuso psicológico que a personagem Janete sofre,

entretanto, conforme citado, ela também é vítima de outros tipos de violência, que se

enquadram na Lei Maria da Penha. Nesse sentido, aqui abrimos uma porta para outras

pesquisas sobre a mesma personagem ou que podem tratar da violência contra a mulher

como um todo, até mesmo nos outros núcleos da série. Considerando o contexto

machista, misógino e patriarcal que é retratado na série, também é possível trabalhar

discussões de gênero em outras pesquisas, tendo Bom dia, Verônica como objeto de

estudo. Além disso, de acordo com a pesquisa de estado da arte, essa temática social

ainda é pouco abordada em trabalhos de comunicação. Dessa forma, aqui fazemos parte

da primeira etapa de um longo caminho de estudos, que podem explorar a violência

contra a mulher e compreendê-la para, então, podermos combater essa realidade tão

sofrida e cruel.
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ANEXOS

Anexo 1 - Exemplos do processo de análise inicial
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Anexo 2 - Exemplos da segunda etapa de análise
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