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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre o cinema, com foco no elemento roteiro. O objetivo da
pesquisa é analisar as estratégias narrativas dos três filmes vencedores do Oscar,
simultaneamente, em ambas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original na
primeira década dos anos 2000, com o intuito de encontrar semelhanças, diferenças, e
possíveis tendências do cinema contemporâneo. Os filmes que se encaixam nessa descrição
são Beleza Americana (American Beauty, 1999, Sam Mendes), Crash – no Limite (Crash,
2004, Paul Haggis) e Guerra ao Terror (The Hurt Locker, 2008, Kathryn Bigelow), e serão
apresentados juntamente com a história do Oscar. Será estudada, também, a história do
cinema, desde a ascensão e afirmação de Hollywood, passando pelo surgimento de
movimentos de vanguarda, que rompem com a estrutura tradicional, até os dias atuais. Para a
análise, foram escolhidos como critérios, quatro elementos componentes dos roteiros: a
temática, a construção da personagem, o foco narrativo e a organização espaço-tempo. Esses
elementos serão examinados tanto conceitualmente quanto por sua trajetória histórica.

Palavras-chave: Cinema. Roteiro. Oscar. Temática. Personagem. Foco narrativo.
Organização espaço-tempo.
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1 INTRODUÇÃO

A proposta desta pesquisa é a análise fílmica focada nos roteiros dos três vencedores
do Prêmio Oscar concomitantemente nas categorias de Roteiro Original e Filme da última
década, a saber: Beleza Americana (American Beauty, 1999, Sam Mendes) vencedor no ano
de 2000, Crash – no Limite (Crash, 2004, Paul Haggis) no ano de 2006 e Guerra ao Terror
(The Hurt Locker, 2008, Kathryn Bigelow), em 2010, com o objetivo de encontrar as
estratégias narrativas de cada, e características comuns entre eles, que os diferenciem e os
façam merecedores de tal bonificação. Outro objetivo é atentar para a existência ou não de
algum tipo de tendência no cinema através das características encontradas na análise.
O problema da pesquisa encontra-se na dúvida a respeito da existência de
características que distingam esses filmes e os façam merecedores de suas premiações. Para
solucioná-lo, será feita uma análise fílmica de cada obra baseada em quatro critérios: a
temática, a construção da personagem, o foco narrativo e a organização espaço-tempo.
A metodologia será dividida em três partes. A primeira, contará brevemente a
história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, juntamente com a do Oscar,
premiação pela qual é responsável. Para alguns críticos, o Oscar é uma premiação
tradicionalmente

sem

criatividade,

mesmo

que,

ultimamente,

tenha

surpreendido

positivamente em suas escolhas. Apesar das objeções, continua sendo a cerimônia mais
importante do cinema e o grau de qualificação máximo aspirado pela maioria dos filmes
produzidos. Neste capítulo, também será estudada, brevemente, a história do cinema, desde a
afirmação e ascensão de Hollywood, passando pelo surgimento de movimentos de vanguarda
que influenciam o chamado Cinema Moderno, até o cinema contemporâneo. Ainda nessa
etapa, serão apresentados os três filmes que compõem o corpus da pesquisa.
Na segunda etapa, serão dissecados os quatro elementos do roteiro que guiarão a
análise fílmica final: temática, construção da personagem, foco narrativo e organização
espaço-tempo. Esses critérios serão apresentados juntamente com o estudo das
transformações de seus conceitos ao longo da história. Dentro desses elementos, deve-se
ressaltar o contexto histórico no qual o filme foi produzido, pois sabe-se que o cinema tem
importante atuação como prática social formadora de opinião e isso pode influenciar uma
possível decisão da Academia. Questões como: para quem o filme está falando, em que
contexto está falando, o que as personagens representam dentro desse contexto, etc., deverão
ser abordadas.

	
  

6

Na terceira e última etapa, enfim, será feita a análise fílmica, já com os filmes e
elementos do roteiro estudados nos capítulos anteriores. A análise será focada em cada um
dos quatro critérios dentro de cada um dos três filmes, levando em conta, também, a discussão
acerca da história do cinema.
Serão utilizados diversos autores que escrevem e dissecam o roteiro, como o renomado
roteirista e consultor de produtores norte-americanos na análise de textos cinematográficos
Syd Field, e o brasileiro pesquisador do assunto Doc Comparato.
Além do meu grande interesse pelo tema, a pesquisa faz-se necessária pela ausência de
material acerca do cinema contemporâneo, falando especialmente nas tendências dos anos
2000, com foco especificamente nos roteiros premiados pelo Oscar.
O roteiro é o elemento central em um filme. É a forma escrita de qualquer peça
audiovisual, nesse caso, cinema. Nele estão contidas todas as cenas que entrarão, ou não, no
filme e, em cada cena, as ações, falas e localização das personagens.
Para se ter um bom resultado final, é necessário iniciar a partir de uma boa história. É
a partir dele que se desencadeiam todos os outros elementos técnicos e criativos do cinema,
como fotografia, direção, produção, atuações, edição, etc., ou seja, características variáveis e
que, pode-se dizer, dependem do roteiro para começarem a ser pensadas. Claro que as pessoas
envolvidas em um projeto modificam diretamente o resultado final, impondo-lhe seus estilos
e gostos particulares, mas, outra vez, o elemento guia para tudo isso é, sem dúvidas, o roteiro.
Nesse sentido, David Howard e Edward Mabley, ambos pesquisadores do assunto, escrevem
que:
Ainda que terceiros venham a interpretar, mais tarde, as palavras e a história do
escritor, a visão original de um filme é, de início, domínio exclusivo do roteirista. O
escritor é o primeiríssimo a ‘ver’ o filme, embora unicamente na mente e no papel. É
preciso que as intenções daquilo que o público vai ver, ouvir e, acima de tudo
vivenciar depois de rodado o roteiro sejam conscientes. Sem essa clareza a mente do
roteirista, é pouco provável que o roteiro ou o filme dele resultante tenham o
impacto pretendido pelo autor. (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 30-31)

Devido a esta característica essencial em um filme, o roteiro, desde a primeira cerimônia
do Oscar, em 1929, é merecedor de duas estatuetas, uma na categoria de Roteiro Original e
outra na de Roteiro Adaptado. Nos dois anos seguintes, a categoria Roteiro recebeu apenas
uma gratificação, desfavorecendo-a, mas, depois disso, voltou a receber os tradicionais dois
Oscars, modelo que se mantém até os dias atuais.
O Oscar é a premiação mais antiga do cinema. Ocorreu pela primeira vez no ano de
1929 e, desde então, é entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas, contemplando a excelência cinematográfica em diversas categorias de
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produções do ano anterior. A Academia é formada pelos próprios realizadores de cinema,
como atores, diretores, roteiristas, etc., contando atualmente com 15 setores. O Oscar ainda é
o prêmio mais cobiçado do mundo do cinema, e a cerimônia serviu de inspiração para
diversas outras que ocorrem atualmente como Emmy (que premia séries e filmes de
televisão), Globo de Ouro (prêmio da crítica do cinema) e Grammy (premiação voltada para a
música).
A categoria Roteiro é premiada duplamente, uma estatueta é entregue ao melhor roteiro
adaptado, que é o roteiro baseado em um livro ou alguma peça já existente, e uma entregue
para roteiro original que, como o próprio nome diz, é o roteiro inédito. Geralmente, um dos
vencedores nas categorias de roteiro acaba ganhando também a premiação máxima de filme.
Escolhi trabalhar com roteiro original justamente por esse caráter mais autoral que possui e
isso o torna mais independente como produto audiovisual, uma vez que não poderá ser
comparado ao seu “progenitor” (caso que costuma ocorrer de roteiro adaptado), mas apenas a
outras obras audiovisuais.
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2 A HISTÓRIA DO OSCAR, DO CINEMA, E OS FILMES OSCARIZADOS

Este capítulo apresentará a história desta que é a maior, mais antiga e mais assistida
premiação do mundo do cinema, e da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas,
responsável pela realização, escolha e entrega das estatuetas.
Após essa apresentação, será feito um resgate da história do cinema, da ascensão de
Hollywood e de sua maneira industrial de produção, que estabelece um padrão de narrativa,
até os dias atuais, observando, nesse período o nascimento de movimentos que rompem com o
padrão tradicional, e que influenciam surgimento do Cinema Moderno.
Apresentará, também, os filmes que compõem o corpus desta pesquisa, a saber
Beleza Americana (American Beauty, 1999, Sam Mendes), Crash – No Limite (Crash, 2004,
Paul Haggis) e Guerra ao Terror (The Hurt Locker, 2008, Kathryn Bigelow). Os três se
aproximam, especificamente para essa pesquisa cujo objetivo é analisar roteiros, por serem
todos vencedores do Oscar nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme
simultaneamente.

2.1 A HISTÓRIA DO OSCAR E DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS E ARTES
CINEMATOGRÁFICAS

O prêmio Oscar nasceu como um dos objetivos da Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas, fundada no dia 19 de março de 1927, na cidade norte-americana de Los
Angeles, pelo produtor e então presidente do estúdio MGM (do qual é um dos fundadores,
também) Louis B. Mayer, juntamente com 36 diretores e atores. Ela foi criada com o intuito
de ser uma organização sindical, sem fins lucrativos, que representasse os grupos de talentos
cinematográficos (artistas, diretores, roteiristas, etc.) que, até então, não contavam com uma
associação que os representasse.
Os objetivos iniciais da Academia eram diversos, sete mais importantes relatados em
ata e, dentre eles, a atribuição de prêmios de mérito aos trabalhos cinematográficos mais
destacados do ano, a fim de estimular o crescimento e o progresso do cinema. Outra forma
deste estímulo, também descrita em ata, era o incentivo ao intercâmbio de ideias. No livro
“And the Winner is: Os Bastidores do Oscar” de Emanuel Levy, professor norte-americano de
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sociologia e cinema, o autor comenta outras funções importantes e menos divulgadas da
Academia:
Ela publica a cada três meses o ‘Registro dos Atores’, que relaciona mais de dez mil
atores e atrizes, e funciona como um cadastro de elenco. Outra importante
publicação tem sido o ‘Boletim de Registro de Trabalhos em Cinema’, que funciona
como um guia atualizado para indivíduos e organizações, (...). (LEVY, 1990, p. 23)

Além disso, a Academia encoraja e premia trabalhos de preservação e restauração de
filmes antigos.
Nos primeiros anos, a Academia enfrentou variados problemas de ordem política:
atores e estúdios contra ou a favor, saindo como forma de protesto, e formando suas próprias
organizações, o que a enfraquecia. Apesar de algumas crises e obstáculos, ela se manteve
unida e, com o passar dos anos, cada vez maior e mais influente.
Acerca de sua composição, Emanuel Levy (1990, p. 5) conta que “originalmente, a
estrutura da Academia era formada por cinco setores, cada um deles representando um grupo
de talentos diferente: produtores, roteiristas, diretores, atores e técnicos”. Atualmente, com o
crescimento da indústria cinematográfica e suas funções, a Academia conta com 15 áreas.
Por se tratar de uma organização honorária, apenas tornam-se membros da Academia
artistas convidados. A ideia era criar uma elite criativa de Hollywood. De acordo com o
Boletim da Academia, escrito por William B. De Mille (apud LEVY, 1990, p. 3), um artista
seria convidado “quando seus serviços à indústria cinematográfica tivessem sido
suficientemente importantes para fazer com que os membros da Academia sentissem que
gostariam de tê-los como membros associados”. Além disso, cada setor tem suas políticas
para convidar determinado profissional a associar-se. A maneira mais rápida para tornar-se
membro é receber uma indicação para o Oscar (os indicados são quase que instantaneamente
convidados). Hoje, segundo dados do site da Academia1, ela conta com mais de seis mil
membros associados de diversos lugares do mundo, predominantemente estadunidenses.
Os procedimentos para escolha das indicações e dos ganhadores das principais
categorias mudaram diversas vezes desde a fundação da Academia, porém, desde 1957,
vigora o mesmo regulamento para estas decisões. Nele consta que apenas os membros ativos
possuem direito a voto. Assim, sindicatos e associações não mais participam das escolhas.
Depois da apuração dos indicados, uma nova votação é aberta, agora para a eleição dos
vencedores. Outro fato interessante foi o desligamento entre os grandes estúdios norteamericanos e a cerimônia. Estes estúdios auxiliavam nos custos do evento. Porém, em 1948,
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  Disponível em: <http://www.oscars.org/academy/members/index.html>. Acessado em: 07 de novembro de
2011.
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ano em que filmes britânicos dominaram a premiação, ganhando nas principais categorias, em
protesto, eles anunciaram a separação. Para muitos críticos, isso foi positivo, pois os votos
passaram a ser menos influenciados e livres de pressão externa.
Os votos são tabulados pela empresa Price and Waterhouse, que desgina um grupo
de no máximo três pessoas. Os envelopes com os vencedores são lacrados e somente abertos
na noite da cerimônia. Esse sigilo absoluto garantido pela empresa é um dos fatores que
contribuem para a popularidade do Oscar.
Em sua origem, a cerimônia de entrega das estatuetas era um jantar para os
convidados, mas com o grande aumento do número de membros a cada ano e, como os
banquetes pareciam ao público demasiadamente luxuosos (na época durante a Segunda
Guerra Mundial, principalmente), estes cessaram em 1944. Até hoje a cerimônia ocorre em
anfiteatros.
O número de categorias do prêmio foi alterado através dos anos. Atualmente, o
Oscar é conferido a 24 categorias: Efeitos Visuais, Edição de Som, Mixagem de Som,
Montagem, Direção de Arte, Fotografia, Figurino, Maquiagem, Trilha Sonora Original,
Melhor Canção Original, Documentário (longa e curta-metragem), Curta-metragem (de
animação e não animado), Longa-metragem de Animação, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor
Ator e Atriz Coadjuvantes, Melhor Ator e Atriz, Direção, Roteiro Original, Roteiro Adaptado
e Melhor Filme. Na maioria das categorias, cinco são os concorrentes. As exceções
encontram-se na disputa por longa-metragem de animação e maquiagem, com apenas três
candidatos, e canção original, com quatro aspirantes. O prêmio para roteiro sempre se fez
presente, contemplando duas categorias: original e adaptado. Apenas no segundo ano da
cerimônia (1928/292), entregou-se somente uma estatueta para a categoria roteiro.
Desde seu início, o Oscar atraiu a mídia. Com exceção das duas primeiras
premiações, todas as outras foram transmitidas via rádio e, em seguida pela televisão. Durante
15 anos, apenas uma parte da cerimônia foi veiculada; com a popularidade das transmissões,
em 1945, pela primeira vez, a cerimônia inteira foi transmitida. Em 1953, pela primeira vez o
evento foi televisionado, porém apenas para os Estados Unidos e Canadá; em 1966, o advento
da cor chegou aos televisores e, em 1969, a cerimônia passou a ser transmitida para um maior
público internacional. Os direitos vendidos para a televisão custeiam a cerimônia há anos.
Nos dias atuais, a premiação é transmitida para mais de 70 países. Com a chegada da
televisão, o Oscar teve que se repensar como espetáculo e passou a contar com números
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O Oscar era conferido a filmes que estreavam da metade de um ano até a metade do próximo, por isso a
duplicidade no número de anos. Em 1934, o período de elegibilidade foi alterado para cobrir o calendário anual.
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musicais e convidar comediantes e artistas famosos para a apresentação. Até hoje uma das
críticas mais recorrentes acerca da cerimônia é sobre o seu formato, apontando-o como
enfadonho e maçante.
Quanto às críticas, o Oscar está repleto. Como a condição de sócio da Academia é
vitalícia, há bastantes pessoas mais velhas, com valores diferentes do público do cinema atual.
Muitos afirmam que, por esse hiato de geração, trabalhos de vanguarda são preteridos a
produções mais conservadoras. Outra crítica diz respeito à predominância de homens na
Academia e que isso influencia os escolhidos. Outro fato, alvo de reclamações, é a proporção
entre o setor de interpretação e os outros. Os atores e atrizes constituem a maioria na
Academia e, por isso, diz-se que filmes que contenham grandes atuações são comumente
indicados na principal categoria de Melhor Filme, nem sempre com justiça.
Na luta contra essa imagem, historicamente, a Academia vem tomando algumas
atitudes como por exemplo dar o voto apenas aos membros ativos, tentar equilibrar o número
de homens e mulheres e também dos atores com os profissionais de outros setores. Temáticas
mais ricas têm sido favorecidas, também, e, ultimamente, nos anos 2000, o prêmio vem
agradando à crítica na maioria dos anos. Outro fator que contribui para o sucesso do Oscar, e
que o difere das demais premiações é que esta é a única honraria distribuída pelos próprios
profissionais realizadores de cinema.
O impacto de uma indicação e, mais ainda, de uma premiação na famosa cerimônia é
o maior objetivo do todo estúdio de Hollywood. Levy (1990, p. 277), que estudou,
estatisticamente todos os anos de Oscar desde sua origem até a o ano de 1987, afirma que “de
maneira geral, este prêmio aumenta substancialmente o sucesso de bilheteria dos filmes
ganhadores, mas a extensão desses efeitos sobre os premiados tem sido quase universal”.
Além de prestígio, um prêmio, ou até mesmo a indicação a Melhor Filme, torna a produção
acessível a um público mais amplo. Existem diversos exemplos de filmes que lucraram muito
devido a premiação, como, na década de 50, A volta ao mundo em oitenta dias (Around the
world in eighty days, 1956, Michael Anderson) com receita de 23 milhões de dólares, popular
antes e, mais ainda, depois da premiação (LEVY, 1990, p. 278); na de 70, Operação França
(The french connection, 1971, William Friedkin), que deve, de acordo com Levy (1990, p.
279), pelo menos 15 milhões de dólares de sua receita à repercussão causada pelo Oscar. E
existem outros em que a estatueta não influenciou tanto; é o caso de Atlantic City (idem, 1980,
Louis Malle), que, lançado em abril de 1980, rendeu pouco mais de três milhões de dólares e,
após a cerimônia, na qual fora indicado em cinco categorias e vitorioso na de Melhor Filme,
foi relançado e faturou mais 1,7 milhões de dólares (LEVY, 1990, p. 280). O autor conclui:
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“assim, sua indicação para o prêmio de Melhor Filme não criou milagres de bilheteria, mas,
relativamente, cerca de um terço dos 5 milhões de renda de Atlantic City foi conseguido como
resultado de sua indicação.” (LEVY, 1990, p. 280). Em 1983, outros dois filmes pouco
comerciais foram indicados, porém suas rendas (antes e depois das indicações) não passaram
de cerca de 3 milhões de dólares cada: O fiel camareiro (The dresser, 1983, Peter Yates) e A
força do carinho (Tender Mercies, 1983, Bruce Beresford).
O que é indiscutível e evidente é o aumento da visibilidade ocasionado por uma
indicação, quanto mais por uma vitória na categoria. É o que se observa nos filmes que
compõem o corpus desta pesquisa.

2.2 A HISTÓRIA DO CINEMA

Antes de entrar na apresentação dos filmes pesquisados, cabe uma pincelada na
história do cinema e de alguns movimentos de vanguarda que podem ter contribuído, com seu
legado, para o cinema premiado norte-americano atual.
A história do cinema se confunde com a história de Hollywood. Desde o final da
Primeira Guerra Mundial, o cinema hollywoodiano mantém a supremacia no ramo. Antonio
Costa, no livro Compreender o Cinema explica:
Tal supremacia é seguramente uma consequência do andamento e do êxito da
Primeira Guerra Mundial, mas é também o resultado de uma política de produção
baseada sobre enormes investimentos de capital e sobre o desenvolvimento de
formas de integração vertical, isto é, de controle por parte de sociedades individuais
de todos os três setores em que se articula a indústria cinematográfica: produção,
distribuição, exibição. (COSTA, 1989, p. 65)

Nota-se, portanto, que desde os primórdios Hollywood tratou o cinema com esse
caráter de indústria, visando os lucros. Na chamada Idade de Ouro de Hollywood, iniciada
com o advento do cinema sonoro, em 1927, e cessada em 1948, os Estados Unidos chegavam
a produzir pouco mais de 60% dos filmes realizados em um ano e lucrar quase 95% do
volume total dos negócios com a sua distribuição. Essa hegemonia incontestável se deve,
principalmente, a dois sistemas utilizados na época: o studio system (sistema de estúdio) e o
star system (sistema de estrela). O studio system remete ao termo “integração vertical” antes
citado por Costa, ou seja, os grandes estúdios controlavam todas as etapas no processo do
filme, produção, distribuição e exibição. Esse sistema, explica Costa (1989, p. 65-66), tem
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início com “a ascensão de Adolph Zukor, que no início dos anos 20 leva a cabo, sob a sigla
Paramount, o projeto de uma companhia de ciclo integrado que além da produção e da
distribuição controle diretamente também a exibição, ou seja, as salas de projeção.” Ainda
sobre o studio system:
Naturalmente, o studio system não é apenas uma particular forma de integração entre
diversos setores da indústria, mas representa também um método preciso de
organização do trabalho destinado à maximização dos lucros através de uma
exploração optimal dos recursos. Isso comporta uma rígida divisão do trabalho e
uma total subordinação de todos os componentes da produção (diretores, atores,
roteiristas, etc.) à figura do produtor. (COSTA, 1989, p. 66)

O star system é o estrelismo, ou seja, a utilização de atores populares para a
promoção dos filmes, bem como a diferenciação de gêneros entre eles. Determinados atores
sempre faziam um determinado papel dentro de um gênero específico e assim por diante. O
star system pode ser identificado até os dias atuais, em grande escala, em Hollywood, onde
atores são chamados sempre para um mesmo determinado gênero cinematográfico.
O fim da Idade de Ouro deu-se por três motivos: “a decisão (em 1948) do processo
antitruste contra as majors em favor do governo (impondo a venda de seus braços no circuito
exibidor), a consolidação da TV e o princípio de um declínio inexorável do público de
cinema” (KRAMER apud MASCARELLO [Org.], 2006, p. 341). O studio system se tornaria,
portanto, ilegítimo, por causa de sua postura oligopólica.
Mesmo com as críticas quanto a essa visão industrial de Hollywood, de maximização
dos lucros, é inegável sua contribuição para o desenvolvimento de um alto padrão de
qualidade técnica em todos os filmes. A estrutura narrativa adotada por Hollywood passa a ser
considerada ideal, na qual o protagonista bem definido enfrenta um conflito e o enredo segue
linearmente a trajetória dele em busca de seu objetivo.
Enquanto

Hollywood

foi

marcado

por

essa

padronização

na

produção

cinematográfica, na Europa a característica era o surgimento de movimentos vanguardistas,
de estilo mais artístico, como o Expressionismo alemão, o Impressionismo francês, etc.
Dentre os movimentos europeus, farei o destaque em dois que, especificamente, colaboraram
para o surgimento do cinema moderno norte-americano: o neo-realismo italiano e a nouvelle
vague francesa.
Na Itália devastada no período pós Segunda Guerra Mundial, é onde surge o
movimento do neo-realismo, cuja principal característica é o tema de cunho social, a fim de
mostrar a sociedade falida da época. Vanoye e Goliot-Lété, na obra Ensaio sobre a análise
fílmica contam:
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O neo-realismo vincula-se com o documentário (...): filmagens externas, em
cenários naturais, recusa de efeitos visuais ou de efeitos de montagem, imagem
pouco contrastadas, recurso a atores não profissionais (operários, camponeses,
pescadores, etc.), temas sociais, intrigas frouxas, sem ações espetaculares (os
personagens centrais não são heróis, mas crianças, velhos, desempregados, gente do
povo). (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 34-35)

É possível concluir que esta escola cinematográfica aproxima o cinema do público,
contando histórias em locais reais, e com pessoas “reais”. Trata-se também, de um movimento
independente.
Outro movimento fundamental na construção do chamado Cinema Moderno, é a
nouvelle vague francesa, surgida e dispersa na década de 60, que se caracteriza pela ruptura
das formas tradicionais de se fazer um filme. É um movimento igualmente independente de
contracultura formado por jovens que atacam o patrimônio cultural tanto europeu, quanto
hollywoodiano. Costa lista mais alguns atributos, falando especificamente de Godard,
considerado o mais inovador diretor de sua geração:
As técnicas de recitação e de filmagem baseadas na improvisação (real ou simulada,
pouco importa); as técnicas de montagem pouco respeitadoras das regras clássicas
que garantiam cortes fluidos e “invisíveis; as técnicas de mixagem, isto é, a
combinação de vários componentes da trilha sonora (diálogos, ruídos, etc.); todos
aspectos técnicos e expressivos do cinema de Godard destinam-se a obter uma
desestruturação da continuidade fílmica e uma ruptura do fluxo narrativo. (COSTA,
1989, p. 121-122)

Continuando com o conceito e sua importância histórica, encontramos, na obra
História do Cinema Mundial organizada por Fernando Mascarello, um trecho escrito por
Alfredo Manevy sobre a nouvelle vague:
Laboratório por excelência de uma estética do fragmento, da incorporação do acaso
na filmagem, da polifonia narrativa e de uso de formas até então atribuídas ao
documentário, às artes visuais, ao ensaio e à literatura, a Nouvelle Vague fez chegar
ao cinema a sua juventude tardiamente, com um pé na maturidade, compondo uma
observação autocrítica dos imaginários urbanos, antropologia radical oposta à
vocação de “vulgaridade e comércio” do cinema e das mitologias de consumo.
(MANEVY, In: MASCARELLO [Org.], 2006, p. 221)

Estes dois movimentos serviram de inspiração para a construção cinematográfica a
partir de então e, especificamente no Brasil, contribuíram para o surgimento do Cinema Novo,
cujo lema foi imortalizado por Glauber Rocha e diz “uma câmera na mão e uma ideia na
cabeça”.
O fortalecimento desse cinema independente e autoral coincidiu com um declínio de
Hollywood, cuja estrutura tradicional de seus filmes estava esgotando-se e tornando-se
repetitiva. Surgem, então, também nos Estados Unidos, movimentos underground de cinema,
influenciados por essas inovações europeias. O principal deles, foi liderado pelo New

	
  

15

American Cinema Group (Novo Grupo de Cinema Americano), fundado em 1960, em Nova
York. Vejamos o que Costa relata:
A idéia de um cinema pessoal, realizado fora de qualquer condicionamento, é
buscada por esse grupo de vanguarda, que utiliza o formato reduzido (16 mm e 18
mm) e foge de toda forma de distribuição tradicional. Tudo aquilo que, por motivos
de mercado, de censura e de ideologia, fora ignorado por Hollywood torna-se objeto
desse cinema, que ganhará logo a etiqueta de cinema underground (subterrâneo), a
mesma dos vários movimentos artísticos, literários e musicais que constituíram a
diversificada constelação das vanguardas dos anos 60. (COSTA, 1989, p. 123)

Uma nova tendência é observada, a partir de 1967, tendo como marco o lançamento
de Bonnie e Clyde – Uma rajada de Balas (Bonnie and Clyde, 1967, Arthur Penn). Nela,
ocorre uma mistura de procedimentos clássicos e modernos, predominam temáticas norteamericanas, com um olhar crítico (e bastante ousado por sua violência e sexualidade)
(MASCARELLO [Org.], 2006, p. 343). É nessa época que surgem grandes diretores
cultuados até os dias atuais como Robert Altman, Mike Nichols, Stanley Kubrick, Martin
Scorsese, Francis Ford Coppola, entre outros, e atores famosos como Robert de Niro, Al
Pacino e Jack Nicholson. Esse novo movimento tem variados nomes de acordo com cada
autor: Nova Hollywood, American Art Film (filme americano de arte), entre outros, e seus
filmes

são

caracterizados

por

personagens

marginais

da

sociedade,

perturbados

psicologicamente com temáticas bastantes impactantes. Segundo Mascarello (Org., 2006, p.
343) “em geral, a Nova Hollywood do art film é inserida pelos críticos no cenário mais
abrangente das manifestações contraculturais americanas da década de 60.”
Por fim, Vanoye e Goliot-Lété listam cinco principais características do cinema
moderno (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 35-36):
a) Narrativas mais frouxas, não mais preocupadas com o formulismo perfeccionista
que vigorava em Hollywood, e mais soltas, bem como finais não resolvidos, abertos ou
ambíguos;
b) Personagens menos nítidos, imperfeitos, muitas vezes em crise (psicológica,
familiar);
c) Procedimentos visuais inovadores que confundem as fronteiras entre subjetividade
e objetividade, intercalando fantasias, alucinações com o real. Estilos misturados, ora
beirando o documental, ora com um estilo mais clássico de filmagem. Manipulações
temporais entre presente, passado e imaginário;
d) Forte presença do estilo do autor com suas marcas pessoais características, seja no
movimento de câmera, planos repetidos, etc. O autor se faz presente, também, na sua visão
das personagens;
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e) Falar de si mesmo, isto é, do próprio cinema, representação e artes.
Sob o olhar econômico, porém, essa Nova Hollywood não foi tão lucrativa, e isso
explica sua efemeridade e também, na segunda metade da década de 70, o surgimento dos
chamados blockbusters high concept. O blockbuster caracteriza-se pelo alto custo de
produção, devido a cachês e efeitos especiais e pelo forte apelo popular, geralmente devido a
campanhas publicitárias massivas. O termo high concept, explica Mascarello (Org., 2006, p.
349) tem “o seu ‘conceito’ (daí a origem do nome) já voltado, premeditadamente, à máxima
exploração de possibilidades oferecidas pelo conjunto das janelas e mercados”. O cinema
une-se à televisão em uma relação onde os dois ganham. O cinema utiliza-se da televisão para
divulgar amplamente seus filmes e, em contrapartida, a televisão aproveita-se dos filmes
exibindo-os mais tarde em seus canais3 e vendendo espaços comerciais para a divulgação dos
mesmos. Também começam a ser produzidos outros produtos relacionados aos blockbusters
como brinquedos, e a própria comercialização mais popular dos filmes em si, desde o formato
de fita cassete, passando pelos dvds e, mais atualmente, em blue-ray, tem seu início nessa
época.
Esse sistema dos blockbusters high concept tornou-se bastante popular, e remete a
uma volta à Hollywood industrial da época de ouro, agora com uma exploração máxima e
sinergia entre todas as mídias na promoção dos filmes. Ele mantém-se até os dias atuais, cada
vez mais explorado e direcionado à maximização dos lucros. Os filmes premiados, porém,
geralmente apresentam alguma ruptura com esse sistema e, portanto, exceções são
estimuladas pela Academia.
Com este breve histórico, passar-se-á para a apresentação dos filmes que constituem
o corpus da pesquisa.
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E nessa época se dá, também, o fortalecimento da televisão a cabo e de canais exclusivos de filmes.
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2.3 BELEZA AMERICANA (AMERICAN BEAUTY - 1999)

Figura 1 – Capa original de Beleza Americana.

Esta produção norte-americana foi dirigida pelo inglês, descendente de portugueses,
Sam Mendes, e tem roteiro assinado pelo norte-americano Alan Ball. Esse foi o primeiro
longa-metragem de cinema dirigido por Sam Mendes; anteriormente ele vinha sendo elogiado
pela crítica por seus trabalhos na televisão, onde já havia dirigido grandes atores como Ralph
Fiennes e Nicole Kidman. Também já possuía bastante experiência nos palcos da Broadway e
de Londres. O roteirista Alan Ball trabalhava escrevendo seriados para televisão, o que não o
satisfazia. Sua própria frustração desses anos de trabalho inspirou o personagem principal de
Beleza Americana.
O filme possui duração de 122 minutos. Retrata a vida de uma família suburbana de
classe média norte-americana, focado na personagem do pai, Lester Burnham (Kevin Spacey),
um escritor de revista que passa pela crise da meia idade e resolve mudar radicalmente seu
estilo de vida quando conhece a amiga adolescente de sua filha única, por quem se apaixona
instantaneamente.
As personagens do enredo compõem dois núcleos principais: o da família de Lester e
o da família dos novos vizinhos. O patriarca, Lester Burnham, é o narrador principal e
anuncia sua morte logo no início do filme, através de narração em off. Ele odeia seu emprego
e sua vida em geral; seu casamento com Carolyn (Annete Bening) se mostra abalado desde o
início do filme, com uma crescente tensão que parece estar prestes a ruir a qualquer momento.
A relação com sua filha adolescente Jane (Thora Birch) é igualmente problemática. Carolyn,
sua esposa, é corretora imobiliária, ambiciosa, materialista e extremamente insegura a ponto
de manter o matrimônio quase que exclusivamente pela necessidade da aparência, assim
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sentindo-se uma mulher mais forte. Jane, a filha do casal, tem 16 anos e é a imagem da típica
adolescente frágil e infeliz que rejeita os pais e deles quer apenas distância.
O núcleo dos novos vizinhos, que chegam da mudança para a casa ao lado dos
Burnham, é composto por uma família, igualmente de três membros: os pais Barbara (Allison
Janey) e Frank Fitts (Chris Cooper), e seu filho adolescente Ricky (Wes Bentley). Frank é um
coronel aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais, racista e homofóbico. Sua mulher
Barbara, é uma pessoa muito introvertida e aparentemente perturbada. O filho do casal é
Ricky, um jovem usuário e traficante de maconha que possui uma câmera filmadora com a
qual registra tudo ao seu redor, inclusive, seguidamente, seus novos vizinhos. Ele tem, em seu
quarto, um enorme acervo de fitas usadas. Ricky leva a vida enganando seus pais, passando
por diversos pequenos empregos simplesmente de fachada, pois o que o sustenta,
verdadeiramente, é a venda da droga. O rapaz é sufocado pelo estilo autoritário e
preconceituoso de seu pai, a ponto extremo de que este exige do filho exame de urina
mensalmente.
Para Lester, insatisfeito com absolutamente todos os aspectos de sua vida, o estopim
para uma transformação se dá na introdução da personagem de Angela Hayes (Mena Suvari),
uma amiga de sua filha que lhe é apresentada e ao espectador durante uma performance das
líderes de torcida. Lester e sua mulher, ambos contra vontade, foram ao evento somente para
prestigiar sua filha, também líder de torcida, e tentar uma frustrada aproximação. Angela é
uma adolescente insinuante que pensa que não existe nada pior do que ser comum. Entendese, por suas próprias falas, que é uma garota sexualmente bastante madura para sua idade,
pois vive contando suas experiências para Jane. Lester fica encantado fitando a apresentação
de Angela. A partir deste dia, ele começa a fantasiar com a moça e a flertar a cada encontro.
Nessas fantasias sempre há a presença de rosas vermelhas, fato destacado, inclusive, na capa
do filme (figura 1), com a imagem da barriga de Angela com uma rosa em sua mão. Jane
reprova o comportamento do pai e sente-se envergonhada, o que acaba dificultando mais
ainda sua convivência e afastando-os.
O desenrolar do filme se dá com a interação entre as duas famílias, com a
personagem de Angela transitando entre elas.
Lester adota um novo estilo de vida baseado em somente fazer o que lhe agrada;
muda de emprego, a fim de diminuir suas responsabilidades, torna-se atendente numa
lanchonete. Ele também torna-se usuário de maconha, obtendo-a de seu jovem vizinho Ricky,
e passa a exercitar-se, após ouvir escondido uma conversa entre sua filha e Angela, na qual
esta comenta um possível interesse, caso ele cuidasse mais de seu corpo. Carolyn começa um
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caso extraconjugal com um corretor rival, que mais tarde é descoberto e tratado com
indiferença por Lester. E os adolescentes Ricky e Jane iniciam uma aproximação, reprovada
por Angela.
Todas as histórias se encontram na sequência final da produção. O coronel Frank,
expulsa seu filho de casa, desconfiado de um envolvimento homossexual entre seu filho e o
vizinho Lester. Ricky convida Jane a se mudar com ele para Nova Iorque e ela aceita, e os
dois brigam com a amiga Angela, que opinava contrariamente ao namoro deles. Carolyn
chora em seu carro, reunindo forças para voltar pra casa, após ter o caso extraconjugal
descoberto pelo marido. Lester malha na garagem, enquanto o vizinho Frank se aproxima
para tirar satisfações. No desenrolar do encontro o coronel, surpreendentemente, abraça e
tenta beijar o vizinho e recebe uma negação, voltando para casa chorando. Frank, na verdade,
é um homossexual enrustido.
Solitários, parece que enfim afluirá o relacionamento entre Lester e Angela, mas o
primeiro desiste após a adolescente revelar ser virgem, mais uma surpresa na trama do filme.
Carolyn está chegando em casa, ainda aos prantos, falando consigo mesma para fins de
autoafirmação. Lester, na cozinha, fitando um porta-retrato com a foto de sua família, com um
sorriso no rosto, recebe um tiro na cabeça pelas costas, morrendo na hora. Revela-se o que
cada personagem fazia na hora do disparo, o casal Ricky e Jane deitado na cama, Angela no
banheiro lavando o rosto, Carolyn em seu quarto, chorosa e, por fim, o coronel aposentado
Frank, todo manchado de sangue, chegando em casa onde nota-se uma arma faltando em sua
coleção.
O filme é uma crítica à sociedade americana em geral, ao chamado sonho americano,
de casar, constituir família, possuir bom emprego e ser feliz. Todos personagens são assolados
por perturbações e imperfeições inerentes ao ser humano. Mais detalhes estarão no capítulo de
análise das temáticas das produções selecionadas.
Beleza Americana foi muito bem recebido pela crítica em 1999, que o considerou
uma sátira da classe média norte-americana. Seu orçamento foi de aproximadamente 15
milhões de dólares e sua arrecadação superou os 350 milhões de dólares em todo o mundo,
sendo destes 226 milhões apenas nos Estados Unidos. Sua distribuição foi feita pela produtora
Dreamworks e estreou nos Estados Unidos em setembro de 1999 com apenas 16 cópias. A
partir daí o número de cópias foi ascendendo até chegar ao auge (levando em consideração a
época pré-Oscar) em novembro, com mais de mil e quinhentas salas. A maior bilheteria veio,
contudo, em um fim de semana de fevereiro, quando arrecadou mais de seis milhões de
dólares em 1.287 salas. A popularidade do filme havia crescido com a forte campanha de
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divulgação da Dreamworks para torná-lo o favorito ao Oscar. Em abril, época pós-Oscar, o
número de salas atingiu seu máximo quando o filme passava em 1.990 salas nos Estados
Unidos. Pode-se concluir que a premiação teve papel fundamental na bilheteria do filme, que
já estava em decadência no final do ano de 1999.
Na cerimônia do ano de 2000, Beleza Americana concorreu a oito estatuetas nas
categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original,
Direção, Roteiro Original e Melhor Filme. Dessas, além das categorias pelas quais se encaixa
no corpus da pesquisa, de filme e roteiro original, também ganhou as de Melhor Ator para
Kevin Spacey (Lester Burnham), de Fotografia e de Direção4. Na de montagem, foi derrotado
por Matrix (The Matrix, 1999, Irmãos Wachowski), na trilha sonora original para O Violino
Vermelho (Le Violon Rouge, 1998, François Girard), e na de atriz, Annete Bening, que
interpreta a mulher de Lester, Carolyn, perdeu para Hilary Swank de Garotos Não Choram
(Boys don’t cry, 1999, Kimberly Peirce).
O roteiro, assinado por Alan Ball, ganhou na competição de obra original de Quero
Ser John Malkovich (Being John Malkovich, 1999, Spike Jonze), Magnólia (idem, 1999, Paul
Thomas Anderson), O Sexto Sentido (The sixth sense, 1999, M. Night Shyamalan) e TopsyTurvy – O Espetáculo (Topsy-Turvy, 1999, Mike Leigh). O concurso para melhor filme, no
ano, contava com as produções Regras da Vida (The Cider House Rules, 1999, Lasse
Hallström), À Espera de um Milagre (The Green Mile, 1999, Frank Darabont), O Informante
(The Insider, 1999, Michael Mann) e O Sexto Sentido. Todos estes aspiravam, também, a
melhor roteiro, seja original, seja adaptado, exceto À Espera de Um Milagre. Regras da Vida
e O Informante concorreram ao prêmio de roteiro adaptado, sendo o primeiro consagrado
vencedor na cerimônia.
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É raro diretores estreantes no cinema ganharem o Oscar em sua categoria.
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2.4 CRASH – NO LIMITE (CRASH - 2004)

Figura 2 – Capa original de Crash – no Limite.

Com direção e roteiro do canadense Paul Haggis – e co-roteirizado com Robert
Moresco – , Crash – no Limite é uma produção alemã e norte-americana de 2004 e de duração
de 112 minutos. Sua primeira exibição pública foi no Festival de Toronto desse mesmo ano,
porém sem estrear nos cinemas, o que só veio a ocorrer em maio de 2005 nos Estados Unidos.
Para poder concorrer ao Oscar, o filme deve, necessariamente, ficar em cartaz durante pelo
menos 7 dias consecutivos em Los Angeles, Califórnia, no ano anterior à premiação. Por esse
motivo, o filme só participou da cerimônia em 2006.
Paul Haggis, assim como Sam Mendes, era um diretor estreante no cinema. Sua
carreira como escritor é mais antiga que a de diretor. Nos anos 80, escreveu para diversos
seriados de televisão, e nos 90, lançou-se também na direção de alguns. Paul é o primeiro
escritor, desde 1950, a roteirizar duas produções ganhadoras do Oscar de Melhor Filme em
anos consecutivos. Na cerimônia do ano anterior (2005), o filme vencedor da noite foi Menina
de Ouro (Million Dollar Baby, 2004, Clint Eastwood), também escrito por Paul. Sua carreira
como roteirista e diretor segue até hoje, alternando as duas funções em grandes sucessos de
bilheteria, como em 007 – Cassino Royale (Casino Royale, 2006, Martin Campbell), que coroteirizou, e No Vale das Sombras (In the Valley of Elah, 2007, Paul Haggis), que dirigiu e
roteirizou.
O filme se passa na cidade estadunidense de Los Angeles e conta diversas histórias
de variadas personagens que interagem entre si num período de dois dias. Todas estão
entrelaçadas pela forte presença do preconceito racial. Não há foco principal em qualquer das
estórias contadas e narrativa apresenta essa diversidade de acontecimentos concomitantes na
cidade. Como a edição da obra é bastante fragmentada, justamente para dar a ideia de
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simultaneidade entre os fatos, irei agora apresentar somente os principais núcleos de
personagens, separados por suas etnias, de acordo com a temática racial do filme.
No núcleo de personagens negras, encontram-se o detetive de meia idade Graham
Waters (Don Cheadle) e sua mãe (Beverly Todd), uma senhora com problemas mentais; os
jovens assaltantes Anthony (Chris Bridges) e Peter (Larenz Tate), que atuam no tráfico de
carros e, ao longo do filme, têm diversas conversas a respeito do preconceito racial, e o casal
Cameron (Terrence Howard) e Christine Thayer (Thandie Newton). Cameron é um diretor de
televisão bem sucedido e bastante educado. Sua mulher Christine é mais extrovertida, e cobra
uma atitude do marido quanto aos preconceitos que este sofre. Mais tarde é revelado que o
jovem delinquente Peter é o irmão desaparecido de Graham Waters.
Há também, diversas personagens brancas. Compondo este núcleo está o casal Rick
(Brendan Fraser) e Jean Cabot (Sandra Bullock). Rick concorre à reeleição para promotor da
cidade e, portanto, é bastante preocupado com sua imagem. Sua mulher, Jean, é racista. Estão
presentes também os policiais John Ryan (Matt Dillon) e seu parceiro Tom Hansen (Ryan
Phillipe). John é um policial veterano, extremamente racista, e seu pai (Bruce Kirby) sofre de
uma infecção urinária aparentemente incurável. O novato oficial Tom é um jovem idealista
que sente repulsa pelas atitudes racistas de seu colega e pede um novo parceiro para seu
superior. Acaba conseguindo trabalhar sozinho.
Permeia pelo enredo, também, um núcleo de personagens latinas. A parceira e
amante de Graham Waters, Ria (Jennifer Esposito), a empregada do casal Cabot, Maria
(Yomi Perry) que, contida, suporta silenciosamente os destratares que sofre de sua patroa, e a
família de Daniel (Michael Peña), um correto chaveiro profissional e devotado pai. Sua jovem
filha de cinco anos (Ashlyn Sanchez) é seu xodó. Na capa do filme (figura 2), está uma de
suas cenas mais dramáticas, na qual o chaveiro Daniel abraça desesperado sua filha, após um
confronto com o patriarca da família iraniana apresentada a seguir.
Cabe, portanto, a apresentação da família iraniana, centrada na figura do patriarca
Farhad (Shaun Toub). A família possui uma pequena loja de comércio na cidade, alvo de
constantes ataques preconceituosos (ataques com dizeres anti-árabes, algo que eles não são5) e
completa-se com a esposa Shereen (Marina Sirtis) e a filha Dorri (Bahar Soomekh).
O interessante do enredo é justamente a intersecção entre todas as personagens. Elas
entram e saem das vidas uma das outras, influenciando diretamente nas suas trajetórias. O
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Iranianos são descendentes de persas, os quais não são um grupo árabe.
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filme constrói uma ideia de ciclo, iniciando e terminando do mesmo jeito (acidente de carro),
com a edição fragmentada favorecendo essa construção.
Para resumir, todas personagens aprendem valiosas lições com as experiências
vividas ao longo desses dois dias. Os racistas tornam-se mais tolerantes, os casais e famílias
se aproximam, enfim, a vida passa a ser mais valorizada. O novo acidente de carro, ao final
do filme, insinua o início de uma nova série de eventos que, na realidade, nunca tem fim.
A produção é um retrato do forte preconceito racial existente nos Estados Unidos
após os atentados do onze de setembro e uma crítica a esse preconceito. Não aponta culpados,
apenas mostra os fatos sem hipocrisia. Todos personagens possuem um certo tipo de
preconceito, ou são vítimas dele.
Apesar de muito bem recebido pela crítica, Crash – No Limite não era o favorito ao
Oscar de 2006, por ser uma produção independente e não possuir tanta visibilidade. A
campanha e a publicidade em cima de O Segredo de Brokeback Mountain, seu principal rival,
era muito intensa. O filme de Haggis custou cerca de seis milhões e meio de dólares
(orçamento bastante pequeno comparado aos outros indicados) e faturou mais de 98 milhões
em todo mundo, sendo destes, aproximadamente 54 milhões somente nos Estados Unidos. O
filme foi distribuído nos Estados Unidos pela Lions Gate Films e estreou em maio de 2005
em 1.864 salas no país (esse foi o número máximo de cópias que a produção alcançou durante
sua exibição) arrecadando pouco mais de nove milhões de dólares no fim de semana de
estreia. Em seguida, a média de arrecadação semanal se manteve relativamente baixa. Como o
filme estreou na primeira metade do ano, na época do Oscar ele já encontrava-se em baixa de
público e o prêmio muito pouco fez para alavancar uma possível “ressurreição” nas
bilheterias. De 50 mil dólares na última semana antes da cerimônia, ele pulou para 342 mil na
seguinte, e durou mais 3 semanas em cartaz nos Estados Unidos.
Na noite do Oscar, Crash – No Limite concorria a seis estatuetas e acabou obtendo
três destas: Melhor Roteiro Original, Melhor Filme e Melhor Montagem. As outras três pelas
quais aspirava eram a de Diretor, a qual foi vencida por Ang Lee (O Segredo de Brokeback
Mountain), Ator Coadjuvante para Matt Dillon, derrotado por George Clooney (Syriana) e de
Canção Original para “In the deep”, superada por “It’s hard out here for a pimp” do filme
Ritmo de um Sonho (Hustle e Flow, 2005, de Craig Brewer).
Para contextualizar, as produções superadas na categoria de melhor filme foram O
Segredo de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain, 2005, Ang Lee), Capote (Capote,
2005, Bennet Miller), Boa noite e Boa Sorte (Good Night, and Good Luck, 2005, George
Clooney) e Munique (Munich, 2005, Steven Spielberg). Neste ano, todos aspirantes a filme

	
  

24

concorreram, simultaneamente, na categoria de roteiro, sendo O Segredo de Brokeback
Mountain (vencedor), Capote e Munique na categoria de roteiro adaptado e Boa noite, e Boa
Sorte na de original.

2.5 GUERRA AO TERROR (THE HURT LOCKER - 2008)

Figura 3 – Capa original de Guerra ao Terror.

Esta produção norte-americana de duração de 131 minutos estreou nos cinemas dos
Estados Unidos em junho de 2009. Sua primeira exibição pública foi no Festival de Veneza,
em setembro de 2008. A direção e o roteiro são de dois norte-americanos: Kathryn Bigelow e
Mark Boal respectivamente. Originalmente envolvida com a pintura, Kathryn foi, aos poucos,
se dedicando ao cinema. Em 1982, dirigiu a estreia no cinema do futuro grande ator William
Dafoe em The Loveless. Até 1995 manteve uma carreira constante e, após um breve
afastamento (no qual dirigiu uma série policial para televisão), voltou a dirigir filmes em
2000. O roteirista Mark Boal é jornalista por profissão. Entrou para o mundo do cinema
quando um artigo que escreveu serviu de inspiração para um roteiro de Paul Haggis, que se
transformou no filme No Vale das Sombras (In The Valley of Elah, 2007, Paul Haggis),
bastante elogiado pela crítica. Sua incipiente e já promissora carreira seguiu com a realização
do roteiro de Guerra ao Terror.
Este filme retrata os principais acontecimentos, entre os 38 dias restantes à
Companhia Bravo em serviço na cidade iraquiana de Bagdá, em meio à guerra. Há apenas um
núcleo de personagens, formado pelos membros do esquadrão anti-bombas: o líder sargento
William James (Jeremy Renner), o sargento JT Sanborn (Anthony Mackie) e o especialista
Owen Eldridge (Brian Geraghty). Este trio é mostrado na capa do filme, na parte de baixo da
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imagem (figura 3). A estética da produção é bastante realista, beirando ao estilo documental, e
foge da pompa das grandes produções de guerra hollywoodianas.
O filme inicia com uma frase tirada do livro “War is a Force That Gives Us
Meaning” do jornalista e correspondente de guerra norte-americano Chris Hedges e diz, em
livre tradução, que a emoção da batalha costuma ser um vício potente e letal, porque a guerra
é uma droga.
JT Sanborn é um jovem rapaz negro, muito competente e confiante no seu trabalho.
O especialista Eldridge, em contrapartida, é mais inseguro e demonstra temor quanto a sua
perigosa função. Para tratar dessa insegurança, é introduzido a personagem do coronel John
Cambridge (Christian Camargo), que atua como um psicólogo do temeroso jovem. Os dois
têm interessantes discussões acerca da guerra ao longo do filme. Owen rebate os argumentos
tranquilizantes do coronel afirmando que este não possui experiência em campo.
O jovem sargento William James é introduzido no enredo para a substituição do
falecido líder da equipe, Matt Thompson (Guy Pearce), que morre em uma explosão na
primeira cena do filme6. O antigo líder era muito experiente e prudente em sua função. James,
em contrapartida, possui um estilo mais extrovertido, aventureiro. Logo na primeira missão
em que é solicitado, o sargento recusa a utilização do robô auxiliar e consegue, com êxito
desarmar, oito bombas. Em outra missão, ele se nega a usar inclusive a roupa de segurança,
que chama atenção por seu tamanho, lembrando as vestimentas de um astronauta, e também
os fones de ouvido, para não precisar se comunicar com seus colegas. Isso incomoda seus
companheiros, que consideram seu comportamento displicente.
William James é o protagonista, um jovem fumante compulsivo e viciado na
adrenalina da guerra. O relacionamento com seus novos colegas passa por altos e baixos ao
longo do filme, principalmente pelo seu modo de agir e pensar sobre algo tão perigoso quanto
uma guerra. Apesar de sua atitude incomum, o jovem é um exímio especialista no desarme de
explosivos. James desenvolve, também, uma inusitada amizade com o garoto Beckham
(Christopher Sayegh), um menino vendedor ambulante na base do exército.
Durante os trinta e oito dias nos quais o filme se situa, são destacados para o
espectador cinco destes, todos com foco na personagem de James. Sua relação com Eldridge
termina mal, quando, em um dos dias, é ferido com um tiro em uma missão que não competia
ao seu esquadrão, estando lá apenas por vontade do sargento. Eldridge é liberado para ir para
casa. E a amizade com JT Sanborn termina com emoção, após uma experiência de quase
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Fato também mostrado na figura 3, que ilustra a capa do filme, na parte de cima da imagem.
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morte dos dois, devido a uma detonação de bomba no centro da cidade. Eles têm uma
conversa interessante sobre como cada dia naquela cidade pode ser seu último e como manter
a coragem durante todo o tempo.
Na sequência final do filme, James está de volta nos Estados Unidos, sua terra natal.
Ele aparece fazendo tarefas cotidianas, no mercado fazendo as compras, desentupindo as
calhas de sua casa e ajudando a mulher na cozinha. Quando ele comenta algo a respeito do
serviço no exército, sua mulher logo o interrompe, fingindo não ter ouvido. Visivelmente
insatisfeito, à noite, James coloca seu filho para dormir e, ao invés do tradicional conto de
fadas, a história contada é depressiva, de que no futuro, as coisas que o bebê ama, passarão a
não ter mais valor algum. A próxima cena é a final. James está desembarcando de um avião,
de volta ao Iraque, agora sua expressão é de felicidade. Na tela o texto que aparece é o
número de dias restante de serviço da Companhia Delta: 365.
O filme é um retrato da guerra, com caráter quase documental. O vazio existencial
dos personagens também é tratado. Com uma estética diferente, a produção foi muito bem
recebida pela crítica e pelo público (especialmente o norte-americano) na época. O orçamento
da produção, assim como Crash – No Limite, é relativamente pequeno em comparação aos
outros oscarizáveis da época, e foi de apenas onze milhões de dólares. Ambas arrecadação e
distribuição também foram baixas, ultrapassando os doze milhões de dólares nos Estados
Unidos e mantendo uma média de aproximadamente 205 salas.
Em 2010, das nove indicações, Guerra ao Terror faturou seis estatuetas,
consagrando-se o grande campeão da noite. Na categoria de melhor filme, ganhou de nove
concorrentes, pois neste ano retomou-se um sistema que durou de 1936 a 1944, no qual dez
trabalhos cinematográficos são contemplados com a honra da indicação. Os vencidos foram:
Avatar (idem, 2009, James Cameron), Um Sonho Possível (The Blind Side, 2009, John Lee
Hancock), Distrito 9 (District 9, 2009, Neil Blomkamp), Educação (An Education, 2009,
Lone Scherfig), Bastardos Inglórios (Inglourious Basterds, 2009, Quentin Tarantino),
Preciosa (Precious, 2009, Lee Daniels), Um Homem Sério (A Serious Man, 2009, irmãos
Cohen), Up – Altas Aventuras (Up, 2009, Pete Docter e Bob Peterson) e Amor sem Escalas
(Up in the air, 2009, Jason Reitman). Na de roteiro original, os aspirantes eram Bastardos
Inglórios, O Mensageiro (The Messenger, 2009, Oren Moverman), Um Homem Sério e Up –
Altas Aventuras.
Além desses dois Oscars, a produção também recebeu o prêmio por mixagem e
edição de som, montagem e direção para a primeira mulher vencedora do Oscar nessa
categoria, Kathryn Bigelow. Para completar as indicações, a produção foi derrotada nas
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categorias de trilha sonora original por Up – Altas Aventuras, fotografia por Avatar e na de
mlehor ator – pela qual Jeremy Renner (sargento William James) concorria – por Jeff Bridges
de Coração Louco (Crazy Heart, 2009, de Scott Cooper).
Neste ponto, com uma análise superficial, já é possível reparar em algumas
semelhanças entre os três filmes pesquisados. O próximo capítulo trará, a fim de fornecer
dados necessários para aprofundar essa análise, os critérios pelos quais ela será realizada.
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3 O ROTEIRO E OS CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE

Neste capítulo serão apresentados os critérios utilizados para a análise dos roteiros
oscarizados: temática, construção das personagens, foco narrativo e organização espaçotempo. A escolha desses elementos deu-se baseada na importância destes na construção de um
roteiro. Todos são fundamentais para a realização de um roteiro de qualidade e, quando
interagem harmoniosamente, os grandes trabalhos acontecem.
O roteiro é a forma escrita de qualquer projeto audiovisual. Esse conceito é um tanto
simplório, pois se refletirmos sobre todas as atribuições que cabem a um roteirista, agora
especificamente na área do cinema, ao pensar em seu projeto, veremos que o roteiro é peça
fundamental para o sucesso de uma obra audiovisual. Syd Field, experiente pesquisador do
assunto e consultor de produtores norte-americanos, conceitua da seguinte forma: “O roteiro é
uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura
dramática” (FIELD, 2001, p. 2).
Ainda quanto às diversas funções do roteirista, David Howard, roteirista e consultor
de roteiros e professor da Faculdade de Cinema e Televisão da USC (University of Southern
California) e Edward Mabley, autor teatral e diretor de peças para rádio e televisão, lembram
que “o roteirista precisa se comunicar com um diretor, com atores, com figurinistas,
fotógrafo, técnicos de som, cenógrafos, montadores e mais uma infinidade de profissionais do
cinema” (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 29). Ainda na mesma obra, cabe destaque a mais
um trecho em que os autores relatam os atributos do roteirista:
Ao roteirista cabe bem mais do que a elaboração de diálogos. Na verdade, essa parte
da tarefa acaba até sendo o menor dos problemas. O conceito com que todo roteirista
deve lidar é o da visão fundamental da seqüência de eventos, e isso inclui não só os
diálogos ditos pelos atores como também a atividade física que exercem, o ambiente
que os cerca, o contexto dentro do qual a história se desenrola, a iluminação, a
música e os efeitos sonoros, os figurinos, além de todo andamento e ritmo da
narrativa. Mas não termina aí o trabalho do roteirista porque, além de todas essas
considerações, o roteiro precisa ter clareza suficiente para que diretor fotógrafo,
técnico de som e todos os outros profissionais criem um filme que se assemelhe às
intenções originais do roteirista. (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 30)

O roteiro é o elemento central em um filme. É a partir dele que se desenvolvem todas
as outras funções técnicas e criativas para a sua realização. Nesse sentido, e diferenciando o
roteirista de outros tipos de escritores, Doc Comparato (2000, p. 20), famoso dramaturgo,
roteirista e escritor brasileiro, em seu livro Da Criação ao Roteiro, se apoia na opinião de
Jean-Claude Carrière e afirma que “o roteirista está muito mais perto do diretor, da imagem,
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do que do escritor. O roteiro é o princípio de um processo visual, e não o final de um processo
literário.”
O roteiro cinematográfico possui uma principal característica que o diferencia do
roteiro para televisão. Ele é construído para ser visto de uma única vez, sem paradas. O
público que vai ao cinema assiste a todo o filme sem interrupções. O roteiro televisivo, por
outro lado, é feito prevendo um determinado número de intervalos, e esse artifício permite ao
autor dividir a história em partes distintas, construindo pontos altos de expectativa ao longo
da obra.
As etapas para construção e os elementos presentes nos roteiros cinematográficos
podem mudar de nomenclatura e variar a ordem conforme cada autor, mas esses quatro
componentes escolhidos para análise estão presentes em todos.

3.1 A TEMÁTICA

Há diversas formas e nomenclaturas acerca do que vem a ser a temática: história,
enredo, trama, ação, assunto, tema e tantos outros nomes foram encontrados. Existem, porém,
dois enfoques predominantes quanto ao significado de temática. O primeiro a compreende
como a ideia geral, inicial da qual todos os outros elementos de qualquer narrativa fluirão e,
portanto, a discute com muita generalidade e sua abrangência é mais ampla, passando pelos
conceitos subjetivos de criatividade e originalidade.
O segundo enfoque é voltado para o enredo propriamente dito. A ação ocorrida com
as personagens, em determinado lugar, a determinado tempo, em uma história com início,
meio e fim, ainda que nem sempre nessa ordem. Essa abordagem é mais específica e mais
técnica, visto que as histórias deverão conter determinados elementos em sua estruturação.
Pode-se dizer que os dois conceitos surgem respectivamente; primeiro nasce a ideia
geral, ou o tema (como nomearão os autores Edward e Mabley) e, em seguida, a descrição da
história mais especificada e sua estrutura. Há, ainda, quem defenda que o personagem gera a
história, mas essa é uma discussão que será estudada mais adiante. Em ambos os casos, a
temática de qualidade deve poder ser resumida em poucas frases.
Estudando o primeiro enfoque, mais genérico, temos que a temática é a ideia inicial
de cada filme. É sobre o que o filme trata. Para Howard e Mabley (2002, p. 95), que a ela
atribuem um caráter mais opinativo, temos que:
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Pode-se definir o tema como sendo o ponto de vista do escritor em relação ao
material. Uma vez que é praticamente impossível escrever um roteiro, por mais
frívolo que seja, sem que se tenha uma atitude em relação às pessoas e às situações
criadas, toda história precisa ter um tema de algum tipo.

Nota-se que há uma ideia de parcialidade por parte de quem está escrevendo, mesmo
que isso ocorra de forma inconsciente. Esses mesmos autores ainda defendem que o roteirista
mais experiente dificilmente irá tentar moldar uma história a fim de provar uma tese,
colocando na boca de suas personagens falas que explicitem o tema ou a comprovação de
determinada teoria; isso levaria a clichês e a personagens fracas e sem vida e afastaria o
público da identificação com o filme e com a história. Ao invés disso vejamos o que eles
descrevem como sendo a atitude de um bom roteirista:
(...) um bom roteirista, cria personagens e situações e depois escolhe uma
culminância e uma resolução que pareçam corretas e satisfatórias diante daquilo que
ele próprio sente em relação ao assunto. Em outras palavras, um bom roteirista deixa
que o tema cuide de si próprio. O tema, então, transforma-se não num ponto a ser
provado e sim no próprio assunto, naquele aspecto da existência humana que a
história vai explorar. (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 96)

Temos, então, o conceito de tema para os dois: “O tema é aquela área do ‘dilema
humano’ que o autor escolheu explorar sob uma variedade de ângulos e de maneira complexa,
realista e plausível”(HOWARD; MABLEY, 2002, p. 97). Seguindo a mesma linha, a
roteirista brasileira Eliane Martins Meadows diferencia a história do tema:
O que faz uma história uma obra-prima é a qualidade do olhar, a qualidade do
ponto de vista e a capacidade de através do micro chegar ao macro. Ou seja, a
capacidade de, através de uma observação profunda e única de pequenas coisas,
evocar um panorama de verdades universais. Uma história pode ser inédita na
combinação dos fatos, porém jamais é inédita no tema. (MEADOWS, 1997, p. 15)

Para muitos autores, essa ideia, de caráter geral, é o ponto de partida para a
fabricação do roteiro. Em contrapartida, há quem defenda que a história se origine das suas
personagens e de suas qualidades interessantes e marcantes. Numa tentativa de conciliação
das duas correntes, Luiz Carlos Maciel, professor em curso de roteiros afirma: “Não existe
personagem sem história. E posto que, reciprocamente, não existem histórias sem os
personagens, é claro que há uma unidade intrínseca, indissolúvel, entre eles; são
interdependentes; esses dois são um só” (MACIEL, 2003, p. 71). Syd Field também é um
defensor dessa ligação intrínseca entre o assunto e o personagem. No mesmo livro, porém,
Maciel expõe os pensamentos de Aristóteles, o primeiro pensador a refletir sobre expressão
dramática tal como a conhecemos na cultura ocidental. O conceito de literatura dividida em
três expressões fundamentais: a lírica (manifestação direta do poeta, de sua subjetividade), a
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épica (narrativa) e a dramática (ação, teatro) advém dos gregos, e foi trabalhada por
Aristóteles em sua obra clássica, a Poética. Vejamos esse trecho retirado do livro de Maciel:
Aristóteles diz que a trama – ou plot, história, fábula, enredo, etc. – é a alma da
tragédia e que os personagens são secundários em relação a ela. A sucessão dos
acontecimentos diretamente determinados pela ação, na visão de Aristóteles, é o
fundamento da expressão dramática. Os personagens devem, conseqüentemente, ser
compostos de maneira a atender às necessidades do desenrolar da trama. A história
gera os personagens. (MACIEL, 2003, p. 34)

Analisando o segundo enfoque de temática, agora temos a história propriamente dita,
que é a maneira de como esse tema universal será disposto ao longo do filme. Quais os fatos
particulares serão escolhidos para contar essa história e atingir ao tema.
Syd Field esquematiza uma divisão da história disposta nos roteiros cinematográficas
em três atos: Apresentação, Confrontação e Resolução, com dois momentos decisivos, os
chamados pontos de virada (plot points) situados no fim do primeiro e segundo atos (FIELD,
2001, p. 3-9). O plot point ou ponto de virada “é um incidente, ou evento que ‘engancha’ na
ação e a reverte noutra direção” (FIELD, 2001, p. 97). Luís Carlos Maciel, que já foi aluno de
Syd Field, é um profundo admirador e estudioso do teórico, usa a nomenclatura de Exposição,
Complicação e Resolução e adiciona, segundo os próprios conceitos de Field, além dos dois
pontos de virada que permanecem, três momentos decisivos: o Ataque, o Midpoint e o
Clímax.
Seguindo a ordem de Field, a exposição ou apresentação (primeiro ato) é responsável
pelos primeiros minutos do filme e constitui o elemento mais importante do roteiro. Durante
essa etapa o roteirista deve apresentar ao espectador “a história, os personagens, a premissa
dramática, a situação (as circunstâncias em torno da ação) e para estabelecer os
relacionamentos entre o personagem principal e as outras pessoas que habitam os cenários de
seu mundo” (FIELD, 2001, p. 4). É durante esta etapa que o roteirista irá ganhar ou não a
atenção do público, gerando a vontade de continuar assistindo ao desenrolar da trama. Uma
boa exposição mostra ao espectador o que ele precisa saber para entender o filme sem,
contudo, parecer forçada. Os autores Howard e Mabley não classificam temporalmente no
filme a exposição, e a consideram um artifício utilizado sempre que se quer mostrar algo que
o espectador precisa saber para entender a história, independente de quando isso ocorra:
O problema da exposição é que ela só é necessária ao espectador; não é uma coisa
que os personagens precisem saber no decurso da trama. A maior parte do conteúdo
de uma exposição revela aquilo que os personagens já sabem (seu próprio passado,
suas próprias circunstâncias), só que nós também temos que ser informados para
podermos vivenciar plenamente a história e as ações.(HOWARD; MABLEY, 2002,
p. 101)
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Voltando ao esquema de Field, é durante a apresentação que ocorre o primeiro ponto
decisivo, o ataque. O ataque é a introdução da dificuldade, do obstáculo que o protagonista irá
enfrentar ao longo do filme. Também chamado de conflito, é um elemento fundamental para o
andamento da história pois “não existe história sem conflito” (MEADOWS, 1997, p. 15).
Ainda sobre a importância do conflito:
Uma história retrata uma luta na qual a vontade consciente encontra resistência
ativa. O conflito é o próprio motor que impele a história adiante; ele fornece
movimento e energia à história. Sem conflito, o público permanece indiferente aos
acontecimentos mostrados na tela. Sem conflito, o filme não deslancha. Conflito é
fundamental. (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 82)

O roteiro segue com o primeiro ponto de virada e vamos para o segundo ato: a
confrontação (ou complicação). A confrontação abrange todo o meio do filme, é o ato mais
longo em duração. Nela “o personagem principal enfrenta obstáculo após obstáculo, que o
impedem de alcançar sua necessidade dramática” (FIELD, 2001, p. 5). O segundo ponto
decisivo ocorre nesse ato, o midpoint. O midpoint, ou ponto do meio, situa-se bem na metade
do filme e corresponde ao ponto máximo de dificuldade do protagonista: “É o momento
asfixiante em que a ação do herói parece ter sido perdida, e ele morre ou parece morrer”
(MACIEL, 2003, p. 59).
Finalmente, após o segundo ponto de virada, chegamos ao último ato, a resolução. A
resolução corresponde ao desfecho do filme e possui tamanho físico semelhante ao primeiro
ato. Nela ocorre a solução do problema antes apresentado e aprofundado. Durante o desfecho
é que ocorre o clímax, o ponto decisivo e momento mais importante do filme. O clímax é o
local para o qual toda narrativa aponta durante seu desenvolvimento, o ponto máximo da
atenção e expectativa do espectador.
Esta esquematização realizada por Syd Field não é obrigatória; é uma análise na qual
se encaixam a maioria dos roteiros, mas, como em toda forma de arte, não há regras
imutáveis, já que o espaço para criação de novos modelos ou introdução de novas ideias é
constante.

3.2 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM

Outro elemento que disputa com a temática a importância dentro de um roteiro são as
personagens. As personagens são o “quem” vive, conta ou participa da história e, de acordo
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com sua relevância, são mais ou menos aprofundadas ao longo de um filme. Marcos Rey,
romancista e roteirista de televisão e cinema conceitua: “o personagem é o grande elo entre
autor e o público. Se bem concebido, por inteiro, pode salvar uma história fraca ou até mesmo
dispensá-la, pois traz no bojo toda uma biografia repleta de fatos” (REY, 1989, p. 27). Em Da
Criação ao Roteiro, Doc Comparato (2000, p. 111) define: “personagem vem a ser algo assim
como personalidade e aplica-se às pessoas com um caráter definido que aparecem na
narração”.

3.2.1 A história e o conceito da personagem literária

Em um livro, diferentemente do cinema, o autor possui determinados recursos para
criar sua personagem e para estabelecer uma relação desta com o leitor. Ele pode adjetivá-la
infinitamente com quaisquer palavras que escolher, expressar seus sentimentos mais
profundos através do texto, somente. Ora, “se o texto é o produto final (...), ele é o único dado
concreto capaz de fornecer os elementos utilizados pelo escritor para dar consistência à sua
criação e estimular as reações do leitor” (BRAIT, 1985, p. 52). Pode, também, ocultar
determinados aspectos e revelá-los mais tarde, ou não, conforme suas escolhas para a
construção e andamento coerente da obra.
O primeiro teórico a estudar o conceito de personagem foi Aristóteles. Beth Brait,
professora e crítica literária, conta que “ao discutir as manifestações da poesia lírica, épica e
dramática, esse pensador grego levantou alguns aspectos importantes, que marcaram e
marcam até hoje o conceito de personagem e sua função na literatura” (BRAIT, 1985, p. 2829).
O conceito desse pensador diz respeito à semelhança entre personagem e pessoa e foi
trabalhado e na chamada mimesis aristotélica, que, devido a sua riqueza, ainda é capaz de
gerar interpretações e discussões até os dias de hoje. Brait explica:
Durante muito tempo, o termo mimesis foi traduzido como sendo ‘imitação do real’,
como referência direta à elaboração de uma semelhança ou imagem da natureza.
Essa concepção, até certo ponto, empobrecedora das afirmações contidas no
discurso aristotélico, marcou por longo tempo as tentativas de conceituação,
caracterização e valoração da personagem. (BRAIT, 1985, p. 29)

O termo “empobrecedora” empregado por Brait dá a entender que o conceito é muito
mais complexo que a simples “imitação do real”. Em seguida, a autora afirma que essa
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amplitude de ideias contidas na mimesis aristotélica preocupa-se “não só com aquilo que é
‘imitado’ ou ‘refletido’ num poema, mas também com a própria maneira de ser do poema e
com os meios utilizados pelo poeta para a elaboração de sua obra” (BRAIT, 1985, p.29).
Ainda em Aristóteles, o filósofo aponta dois aspectos fundamentais dentro do
assunto personagem: a personagem como reflexo da pessoa humana e a personagem como
construção, cuja existência se submete às leis particulares que regem cada texto (BRAIT,
1985, p. 29). Por um longo período essa ideia de uma personagem reflexo da pessoa imperou
nos estudos acerca da narrativa, até que, em meados do século XVIII, novos pensadores
começam a reinterpretar e até mesmo recusar os conceitos de mimesis.
Antes disso, Horácio, o poeta latino, em sua obra Ars poetica soma suas ideias ao
conceito aristotélico, adicionando ao estudo do filósofo grego um aspecto moralizante da
personagem. Brait (1985, p. 35) explica:
Apegado às relações existentes entre a arte e a ética, Horácio concebe a personagem
não apenas como reprodução dos seres vivos, mas como modelos a serem imitados,
identificando personagem-homem e virtude e advogando para esses seres o estatuto
de moralidade humana que supõem imitação. Ao dar ênfase a esse aspecto
moralizante, ainda que suas reflexões tenham chamado a atenção para o caráter de
adequação e invenção dos seres fictícios, Horácio contribui decisivamente para uma
tradição empenhada em conceber e avaliar a personagem a partir dos modelos
humanos.

Essa corrente de pensamentos acerca da personagem modelo ideal e da narrativa de
suas conquistas será, como dito anteriormente, na segunda metade do século XVIII, refutada.
Nesse período ocorre o declínio da estética clássica e o fortalecimento do romance, gênero
que abre um leque de possibilidades narrativas, e do público burguês; com isso, novos
olhares são lançados para a narrativa e à personagem. Essa nova visão, ainda entendendo a
personagem como imitação do real, porém com caráter psicologizante, o concebe como a
“representação do universo psicológico de seu criador” (BRAIT, 1985, p. 37). Passa-se, então,
a analisar como fora o processo de criação da personagem e o universo no qual está inserido o
escritor.
Doc Comparato, por exemplo, no estudo da personagem cinematográfica, porém,
defende que esta deve ser imperfeita, assemelhando-se ao ser humano, imperfeito por
natureza:
A complexidade de uma personagem e a suas contradições têm de se manifestar para
que seja verossímil, real. Quanto maior for sua densidade humana, mais real nos
parecerá. Um grave erro na configuração de uma personagem é pretender que seja
perfeita. Por natureza, o ser humano é imperfeito e, portanto, contraditório e
conflituoso. (COMPARATO, 2000, p. 128)
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Essa nova contribuição, analisando o lado psicológico da personagem, direciona os
estudos e a construção desses seres imaginários para novos rumos. A personagem fica cada
vez mais complexa, refletindo não só as virtudes do ser humano, mas também seus vícios. Ela
exerce uma função diante de seu público, quer seja sátira, crítica, incentivo (ainda nos moldes
da personagem modelo), etc. A personagem, estudada no século XX, já é muito mais
complexa, pois as formas de narrativa e de arte em geral evoluíram com o passar dos anos.
Esses conceitos, que foram sendo reinterpretados e rebatidos, ajudam, atualmente, a
compreender esse importante elemento da narrativa.

3.2.2 A personagem cinematográfica

Como em um livro, o produto final é o texto e, a partir deste, a personagem é
apresentada e construída, em um roteiro o produto final é o filme, e a construção da
personagem não mais dependerá exclusivamente do roteirista. Além deste profissional,
responsável pela sua criação e conhecedor total de suas características, a formação da
personagem ocorrerá com a harmoniosa união entre diversos fatores. Dentre eles estão os
técnicos de luz e som. A iluminação pode influenciar o que se quer enfatizar ou esconder do
espectador; mesmo que a noção de luz esteja indicada no roteiro, cabem aos técnicos uma
passagem exitosa do papel para a cena, assim como o áudio, trilha sonora. E há também,
elementos criativos, como o ator que interpretará tal personagem, e sua capacidade de
expressar a emoção que o roteirista quis passar em sua obra; o diretor que escolherá o melhor
ângulo para mostrar o que deseja (ainda que os planos estejam apontados em um roteiro
decupado, podem ocorrer inesperadas modificações); a ordem e o local em que se passa a
ação e ainda eventuais improvisos e questões não previstas. Enfim, o roteirista não mais
controla totalmente sua criação, embora seja o maior responsável por seus atributos.
Field, no seu Manual do Roteiro (2001), informa o trabalho do roteirista em relação à
personagem:
A função do roteirista é revelar aspectos do personagem ao leitor e público. Temos
de descobrir algo sobre seu personagem. Na progressão do seu roteiro, o
personagem geralmente descobre algo sobre sua complicação na história ao mesmo
tempo que o público. Dessa forma, personagem e público partilham da descoberta
dos pontos de virada que sustentam a ação dramática (FIELD, 2001, p. 31)
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Ele define, também, a personagem como “fundamento essencial do seu roteiro. É o
coração, alma e sistema nervoso de sua história” (FIELD, 2001, p. 18) e, assim como fez com
a estrutura da história, lista etapas para a construção de uma personagem. De acordo com o
autor, o primeiro passo após estabelecer a personagem é definir suas características e separálas em duas categorias, interior e exterior:
A vida interior de seu personagem acontece a partir do nascimento até o momento
em que o filme começa. É um processo que forma o personagem. A vida exterior do
seu personagem acontece desde o momento em que o filme começa até a conclusão
da história. É um processo que revela o personagem. (FIELD, 2001, p. 19)

E acrescenta que, sendo o filme um meio visual, é necessário encontrar soluções
visualmente possíveis para se revelar o que se deseja.
Portanto, é fundamental ao autor, que conheça profundamente sua personagem ao
escrever seu roteiro. E, para isso, Field prossegue, agora subdividindo a vida pessoal da
personagem em três componentes: profissional, pessoal e privado. Profissional diz respeito ao
que ela faz, onde trabalha, qual sua função, etc. O âmbito pessoal envolve suas relações com
outras pessoas, é solteiro, viúvo, possui família, amigos, etc. E, finalmente, o privado é o de
domínio apenas do roteirista, e se refere a que a personagem faz quando está sozinha, o que
ela pensa, quais seus hobbys (FIELD, 2001, p. 21). Em seguida, é necessário criar a
necessidade dessa personagem: qual o seu objetivo, o que ela deseja? Essa etapa é muito
importante, visto que, citando Howard e Mabley (2002, p. 97), quando falam do protagonista,
“o interesse em observá-lo rumando para esse objetivo é o que leva o público a se envolver na
história”.
Field continua, estudando como é possível revelar todos esses aspectos (ou apenas os
escolhidos pelo roteirista) de sua personagem ao longo do filme. Como mostrar ao público os
aspectos da vida interior da personagem, ou seja, tudo que ela passou antes do filme começar
e que, portanto, influenciou na formação de seu caráter e ponto de vista, como por exemplo
onde nasceu, foi criada, por quem foi criada, estudou (ou ainda estuda), se formou, onde já
trabalhou, etc. no decorrer do enredo e de forma visual? A principal forma de revelar essas
características é através de suas ações, afinal “a essência do personagem é a ação. Seu
personagem é o que ele faz. Filmes são um meio visual e a responsabilidade do escritor é
escolher uma imagem que dramatize cinematograficamente o seu personagem” (FIELD,
2001, p. 22). Dentre as ações encontram-se todas as decisões que a personagem toma ao longo
do filme, inclusive durante seus diálogos, que constituem um importante fator na sua
construção, lembrando porém, que “AÇÃO É PERSONAGEM – o que uma pessoa faz é o
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que ela é, não o que ela diz”(FIELD, 2001, p. 31). Outra forma possível, porém não
obrigatória, é marcar seus traços físicos, de maneira a destacar alguma particularidade de sua
personalidade, com por exemplo um detetive narigudo (intrometido).
Ele identifica três formas de interação entre as personagens dramáticas: elas
experimentam conflito para alcançar sua necessidade dramática; elas interagem com outras
personagens (seja em antagonismo, amigavelmente ou indiferentemente); elas interagem
consigo mesmas (aqui entrando conflitos internos, medos, traumas e suas respectivas
superações ou não etc.) (FIELD, 2001, p. 20)
Ainda na análise de Field são necessárias algumas características para dar vida a essa
personagem, ou seja, tirá-la do papel e transformá-la numa pessoa viva, com que o público
possa identificar-se e relacionar-se. Listando essas características encontramos a necessidade
da personagem, o ponto de vista, a atitude, a personalidade, o comportamento e a
identificação (FIELD, 2001, p. 26-37). A necessidade, como dito anteriormente, refere-se ao
objetivo a ser alcançado pelo protagonista ao longo do filme. O ponto de vista é, segundo o
autor, o que distingue um ser humano de outro; é a forma que cada pessoa tem de enxergar o
mundo. Influenciará no ponto de vista tudo que cada um já viveu. Engloba as opiniões
pessoais dependendo da pessoa: “uma dona de casa tem um ponto de vista específico. Um
criminoso, terrorista, um tira, médico, (...) – todos apresentam pontos de vista individuais
específicos” (FIELD, 2001, p. 27). A característica “atitude” diz respeito ao modo de agir ou
sentir da personagem. Parecida com atitude, temos a personalidade e o comportamento, que
também remetem ao modo de agir da personagem, sendo a personalidade, por um lado mais
psicológico, associada a emoções e sentimentos, e o comportamento mais voltado à ação
física dela. Por fim, temos o que Field chama de identificação, que é a qualidade da
personagem de se tornar reconhecível para o público, se tornar familiar.
Outro pesquisador, Doc Comparato, lista, por sua vez, dez atributos para o processo
de construção de uma personagem e classifica-os, hierarquicamente, em ordem decrescente de
importância como: protagonista, ator secundário (ou coadjuvante) e componente dramático.
Então, o protagonista seria a personagem principal (não necessariamente uma pessoa, pode
ser um grupo, ou qualquer coisa que seja capaz de se expressar), e sua principal característica
é “o desejo, normalmente intenso, de atingir uma meta” (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 77),
ou aquilo que Field chama de necessidade. Entre todas personagens, o protagonista é o mais
profundamente trabalhado e desenvolvido. O ator secundário, ou coadjuvante “é a
personagem que está ao lado do protagonista. Geralmente, o ator secundário nasce à medida
que vamos construindo o drama” (COMPARATO, 2000, p. 122), onde “estar ao lado” não

	
  

38

significa, necessariamente, ser companheiro. O coadjuvante pode ser tanto um familiar ou
amigo do protagonista, quanto o vilão, ou seja, o antagonista. Por último, o componente
dramático, que é “um elemento de união, explicação ou solução. Não tem a profundidade da
personagem; sua função é complementar” (COMPARATO, 2000, p. 122).
Vejamos então, os dez atributos propostos por Comparato, para a configuração do
perfil da personagem (COMPARATO, 2000, p. 123 – 136) :
a) Adequação da personagem à história: esse fator retoma a discussão de o que teria
vindo primeiro, história ou personagem. Na verdade, o mais aceito pela maioria dos autores é
que essa ordem não tem muita importância em detrimento ao resultado final. “O importante é
que o produto final resulte harmonioso, como uma interação personagem-história
indestrutível, como se de uma grande verdade tratasse” (COMPARATO, 2000, p. 124).
b) O pensar e o sentir da personagem: onde o pensar equivale ao que ela fala e o
sentir à atuação. Ao contrário de um livro, no cinema não há uma descrição detalhada dos
pensamentos da personagem, então o que ela fala é o principal modo de sabermos o que ela
está pensando. Outra técnica para isso é a narração em off. Claro que ela também pode mentir
ou omitir determinadas falas, tudo em função do desenvolvimento coerente do enredo. Um
roteiro deve ser capaz de mostrar visualmente a emoção da personagem, então, ao invés de
indicar que a ela fica feliz, é mais adequado, em um roteiro, escrever que ela sorri.
c) A maneira de falar: aqui entram os trejeitos da fala da personagem. Se gagueja, se
tem sotaque, e qual sotaque, se é rouco, etc. Isso contribui para o entendimento de alguns
fatos de sua chamada (por Syd Field) vida exterior, aquela anterior ao filme, pois o público é
capaz de tirar conclusões de acordo com a voz da personagem.
d) O batismo: outra característica que parece banal, a princípio, é o nome da
personagem. Esse elemento, porém, pode agregar bastante a ela. Pode ajudar a compreender
sua origem, classe social (nomes mais populares, sobrenomes requintados, etc.), a época em
que o filme se passa e, às vezes, até mesmo seu caráter.
e) Tem de ser real: este atributo contribui para a verossimilhança da personagem.
Comparato defende que quanto mais parecido com o ser humano, melhor para a personagem
ser compreendida. A personagem deve possuir “todos os valores considerados universais
(morais, éticos, religiosos, afetivos, políticos, etc.) e também os chamados pessoais, que
apenas têm significado naquela personagem específica (obsessão pelo trabalho, mania de
ordem, etc.)” (COMPARATO, 2000, p. 128). A união desses valores é o que formará a
identidade da personagem. Relacionando com Syd Field, esse elemento contribui na formação
do que o autor chamou de personalidade, comportamento e identificação da personagem.
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f) Composição: esse componente envolve três fatores do perfil da personagem,
físicos (idade, peso, altura, cor da pele, etc.), sociais (classe social, origens, trabalho, nível,
etc.) e psicológicos (ambições, medos, perturbações, percepções).
g) Características básicas: Comparato ilustra, nessa seção, um quadro do dramaturgo
Ben Brady, com diversas características básicas da personalidade humana, a fim de ajudar o
roteirista na construção de sua personagem. Algumas características, a título de exemplo, são:
parcimonioso, gentil, delicado, alegre, valente, justo e seus antônimos, pródigo, violento,
bruto, lânguido e covarde.
h) O contraste: o autor ressalta a importância da originalidade da personagem. O
contraste é constituído pelo seu estilo, originalidade, individualidade e irá torná-la diferente
das outras personagens e seres humanos. O roteirista afirma que, após completamente
estabelecida, a personagem guiar-se-á sozinha, como por vontade própria.
i) A dificuldade: essa dificuldade se refere à possibilidade da personagem não estar
totalmente construída ao início da história. Caso isso ocorra, o autor deve deixar o enredo
fluir, e a própria história irá ajudar na construção da personagem. É uma dificuldade para
alguns roteiristas, mas pode ser uma vantagem para outros.
j) O antagonista: é o contrário do protagonista. É aquele que dificulta ou disputa com
o protagonista o atingimento de sua meta. Assim como o protagonista, não necessita ser uma
pessoa, Pode ser um grupo, animal, etc. “O antagonista deve ter o mesmo peso dramático do
protagonista, mas não é necessário desenvolvê-lo com a mesma profundidade dramática”
(COMPARATO, 2000, p.136).
Independente do autor, nota-se que a personagem é um dos principais – se não o
principal – elemento da história. Esse ser imaginário é muito complexo e merece tratamento
especial na construção de qualquer narrativa.

3.3 O FOCO NARRATIVO

Esta seção inicia com o conceito de foco narrativo encontrado na obra de Ligia
Chiappini Moras Leite, professora de Letras da Universidade de São Paulo, intitulada O foco
narrativo (2001). No capítulo de vocabulário, há uma espécie de glossário com os termos do
livro em que foco narrativo é definido como: “problema técnico da ficção que supõe
questionar ‘quem narra?’, ‘como’, ‘de que ângulo?’. Para muitos é sinônimo de ponto de
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vista, perspectiva, situação narrativa ou mesmo narrador” (LEITE, 2001, p. 89). Apesar de ser
um livro voltado à análise literária, O foco narrativo conta toda a história dos estudos a
respeito desse elemento narrativo. A pesquisa faz-se importante, pois encontramos elementos
capazes de auxiliar na análise cinematográfica, que também é forma de arte com base em uma
narração.
Os dois elementos vistos anteriormente (temática e construção da personagem)
dependem totalmente da maneira como serão mostrados ao espectador. E essa é a função do
foco narrativo, no caso do cinema, escolhido pelo roteirista, pensando em conjunto com
outros responsáveis técnicos do filme, como cinegrafistas, técnicos de som, editores, e,
também, com o diretor, responsável máximo pela produção cinematográfica.
Beth Brait, em seu livro A personagem (1985), ao discutir recursos da construção da
personagem, mesmo que com uma abordagem direcionada à análise literária, destaca a função
necessária do narrador:
Qualquer tentativa de sintetizar as maneiras possíveis de caracterização de
personagens esbarra, necessariamente na questão do narrador, esta instância
narrativa que vai conduzindo o leitor por um mundo que parece estar criando à sua
frente. (...) Como podemos conceber uma história sem narrador? Como podemos
visualizar uma personagem, saber quem ela é, como se materializa, sem um foco
narrativo que ilumine sua existência? Assim como não há cinema sem câmera, não
há narrativa sem narrador. (BRAIT, 1985, p. 52-53)

Voltando a O foco narrativo (2001) de Chiappini, encontramos uma definição bem
simples, porém esclarecedora: “desde sempre, entre os fatos narrados e o público, se interpôs
um narrador” (LEITE, 2001, p. 5). A história e as personagens dependem, portanto,
diretamente desse narrador e de sua versão dos fatos.
Historicamente, os estudos a respeito da figura do narrador, e do foco narrativo, bem
como os da personagem, iniciam com os filósofos gregos Aristóreles e Platão. As formas de
narrativa épica7 (que conta fatos heroicos entre homens e deuses), lírica (poesia para ser
cantada acompanhada da lira) e dramática (uma espécie de mistura entre os dois)
encontravam-se no centro desses estudos. O legado desses dois pensadores acerca não só do
foco narrativo, mas também de outros elementos da narrativa, são de suma importância e até
hoje são discutidos entre pesquisadores, poetas, escritores, etc. Os dois introduziram os
conceitos de imitação e narração, que, mais tarde, seriam retomados sob o nome de show e
tell (mostrar e contar). Platão defendia que o homem de bem deveria preferir narrar a imitar;
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Muitos anos depois, o romance é visto como um herdeiro dessa forma narrativa, assim como outros gêneros de
ficção.
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Aristóteles, em contrapartida, para a épica, priorizava a imitação e a mínima intromissão do
poeta diante da narração.
Os conceitos dos elementos narrativos continuariam a se transformar. Segundo
Chiappini, foi Hegel, filósofo alemão, que retomou os conceitos e propôs uma divisão a fim
de distinguir os gêneros épico, lírico e dramático. Para ele, a épica possui um caráter mais
objetivo, onde “brotaria a dinâmica dos acontecimentos que o poeta deixaria fluir livremente,
sem interferir” (LEITE, 2001, p. 9). Seguindo, na lírica, pelo contrário, predomina um
conteúdo subjetivo vindo da profundeza da alma do poeta. Por fim, na dramática, o
pesquisador propõe uma síntese dos dois, objetivo-subjetivo.
Outros autores, relatados por Chiappini, importantes na discussão sobre o foco
narrativo são Wolfgang Kayser, Henry James e Percy Lubbock. Nessa etapa, o surgimento e
fortalecimento do romance e do novo público burguês é flagrante. O romance permitira novas
formas de narrativa; agora o leitor possuía uma relação íntima com o escritor, ao ler sua obra
em sua individualidade, ao contrário das histórias contadas para um grande público nos
antigos teatros e arenas gregas. O primeiro (Kayser) contribui ao posicionar o narrador
“externamente aos acontecimentos narrados.” Os outros dois (James e Lubbock), radicalizam
essa posição, defendendo ferrenhamente o chamado ponto de vista único e o mínimo de
intromissão do narrador diante dos fatos contados:
O ideal, para James, e que passa a ser o ideal para muitos teóricos a partir dele, é a
presença discreta de um narrador que, por meio do contar e do mostrar equilibrados,
possa dar a impressão ao leitor de que a história se conta a si própria, de preferência,
alojando-se na mente de uma personagem que faça o papel de REFLETOR de suas
idéias. (...) Dá-se aí o desaparecimento estratégico do NARRADOR, disfarçado
numa terceira pessoa que se confunde com a primeira. (LEITE, 2001, p. 13)

Lubbock, ainda mais radical, passa a não considerar “arte de ficção” os romances
que contenham a interferência do narrador, ou mais de um ponto de vista. Outros conceitos
introduzidos por Lubbock e, como veremos mais tarde, depois retomados por Norman
Friedman, são os de sumário e cena. Lgia Leite diz:
Na CENA, os acontecimentos são mostrados ao leitor, diretamente, sem a mediação
de um NARRADOR que, ao contrário, no SUMÁRIO, os conta e os resume;
condensa-os, passando por cima dos detalhes e, às vezes, sumariando em poucas
páginas um longo tempo da história. (LEITE, 2001, p. 14)

Esses dois autores (Lubbock e James) foram, posteriormente, severamente refutados,
principalmente Lubbock, pelo caráter de suas teorias:
A posição de Lubbock a respeito do problema foi considerada por muitos como,
além de parcial, polêmica e um tanto dogmática. Os primeiros a criticá-lo foram os
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próprios romancistas que reagiram contra o caráter normativo de sua teoria de
PONTO DE VISTA. E. M. Forster discute a afirmação de Lubbock de que o
expediente fundamental na arte da ficção seja o PONTO DE VISTA. E combate o
seu normativismo, sobretudo no que diz respeito à condenação ao NARRADOR que
interfere na narração ou às mudanças do PONTO DE VISTA, num mesmo romance.
(LEITE, 2001, p. 16)

Para E. M. Forster e outros autores que rebatem as teorias de James e Lubbock,
pontos de vista variados e interferência do narrador são recursos válidos, desde que
contribuam para o andamento da obra.
Com o crescimento da forma de narrativa do romance, diversos autores propõem
divisões a fim de esquematizar os possíveis tipos de narrador. No livro de Chiappini, o
primeiro autor que ela cita com essa intenção é Jean Pouillon:
Para ele haveriam três possibilidades na relação narrador-personagem: a VISÃO
COM, a VISÃO POR TRÁS e a VISÃO DE FORA. Na VISÃO POR TRÁS, o
narrador domina todo um saber sobre a vida da personagem e sobre seu destino. É
onisciente, poderíamos dizer. Sabe de onde parte e para onde se dirige, na narração,
o que pensam, fazem e dizem as personagens; uma espécie de Deus, ou demiurgo
que lhes tolhe a liberdade. (...)Na VISÃO COM, o NARRADOR limita-se ao saber
da própria personagem sobre si mesma e sobre os acontecimentos. (...)Finalmente, a
VISÃO DE FORA, em que se renuncia até mesmo ao saber que a personagem tem,
e o narrador limita-se a descrever os acontecimentos, falando do exterior sem que
possamos nos adentrar nos pensamentos, emoções, intenções ou interpretações das
personagens. (LEITE, 2001, p. 19-21)

Todos esses estudos anteriores contribuíram para uma classificação mais trabalhada
e mais completa, no livro O foco narrativo (2001). Essa sistematização é atribuída a Norman
Friedman e identifica oito categorias de narrador. Como dito anteriormente, os conceitos de
Friedman baseiam-se nas definições de cena e sumário propostas por Lubbock. Vejamos,
então, as oito categorias propostas por Norman Friedman, estabelecidas no livro de Chiappini
(2001, p. 26–66):
a) Autor onisciente intruso (Editorial omniscience): assemelhando-se ao narrador por
trás, de Pouillon, este tipo de narrador pode contar a história à vontade, de onde quiser (longe
ou perto dos acontecimentos) e de quando quiser, podendo também mudar sua perspectiva e
ponto de vista como bem entender ao longo do texto. Como dito em seu nome, sua principal
característica é a intrusão, através de comentários, opiniões e pensamentos acerca das
personagens e fatos narrados. Essa espécie de narrador tende ao sumário, embora também
possa se valer da cena.
b) Narrador onisciente neutro (Neutral omniscience): suas características são todas
iguais a do primeiro tipo, exceto pela intrusão com os comentários. A imagem do narrador
entre a história e o leitor é bastante evidente.
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c) “Eu” como testemunha (“I” as a witness): nessa categoria, o narrador pode
utilizar ambos recursos de sumário e cena, ora resumindo o que presenciou, ora contando com
detalhes o que está vivenciando. O nome é autoexplicativo, trata-se de uma narração em
primeira pessoa, na qual o narrador não é o protagonista, e vive uma personagem secundária.
Ao contrário das duas primeiras categorias, nessa o narrador não possui o poder da
onisciência, não pode ler a mente das outras personagens, estar em todos lugares da trama,
mas pode sugerir, comentar e agir conforme queira a fim de narrar a história ao leitor.
Abrindo um parênteses a respeito do cinema, quando a câmera registra o olhar de uma
personagem, em primeira pessoa, obtem-se um recurso chamado de câmera subjetiva, ou
visão subjetiva.
d) Narrador-protagonista (“I” as protagonist): muito parecido com o item anterior,
porém com a diferença de se tratar da personagem principal da história.
e) Onisciência seletiva múltipla (Multiple selective omniscience): conforme o passar
das categorias, nessa ordem, o narrador vai se afastando. A autora esclarece:
Se da passagem do NARRADOR ONISCIENTE para o NARRADORTESTEMUNHA, e para o NARRADOR-PROTAGONISTA, perdeu-se a
onisciência, aqui o que se perde é o “alguém” que narra. Não há propriamente
NARRADOR. A HISTÓRIA vem diretamente, através da mente das personagens,
das impressões que fatos e pessoas deixam nelas. (...) Difere da onisciência neutra
porque agora o autor traduz os pensamentos, percepções e sentimentos, filtrados
pela mente das personagens, detalhadamente, enquanto o NARRADOR
ONISCIENTE os resume depois de terem ocorrido. (LEITE, 2001, p. 47)

f) Onisciência seletiva (Selective omniscience): esta categoria é muito semelhante
com a anterior, exceto que se dá com apenas uma personagem, e não de várias.
g) Modo dramático (The dramatic mode): neste item são abandonados os estados
mentais e cabe ao narrador apenas contar os fatos ocorridos, informando o que as personagens
falam ou fazem. Esta categoria assemelha-se a uma peça teatral. O recurso utilizado é a cena,
uma após a outra, se entrelaçando, com a descrição do ocorrido, sem detalhes ou
aprofundamentos. Assemelha-se, também, ao roteiro cinematográfico, quando este não se
utiliza de outros tipos de narrador, como o protagonista, ou onisciente e limita-se a apenas
mostrar a ação e os diálogos.
h) Câmera (The camera): este seria, para Friedman, o grau máximo de afastamento e
neutralidade entre o narrador e a história. Ligia Leite, porém, discorda da nomenclatura
adotada:
O nome dessa categoria me parece um tanto impróprio. A câmera não é neutra. No
cinema não há um registro sem controle, mas, pelo contrário, existe alguém por trás
dela que seleciona e combina, pela montagem, as imagens a mostrar. E, também,
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através da câmera cinematográfica podemos ter um PONTO DE VISTA onisciente,
dominando tudo, ou PONTO DE VISTA centrado numa ou várias personagens.
(LEITE, 2001, p. 62)

A autora entra na questão cinematográfica, afirmando não haver neutralidade no
cinema. O ângulo, o plano e a ordem em que a cena é revelada são peças fundamentais na
influência do que se quer transmitir, e podem mudar completamente a interpretação da
mesma. Cabe ao roteirista indicar ao diretor a ordem que, por exemplo, uma personagem será
mostrada: pode ser dos pés para a cabeça, pode ser o contrário, pode ser com vários
fragmentos de seu corpo em uma edição mais rápida ou lenta, com trilha sonora ou som
ambiente, etc., e, para cada uma dessas possibilidades, o público será atingido de forma
diferente na recepção da cena. Para Field, “o roteirista não é responsável por escrever
POSIÇÕES DE CÂMARA e terminologia detalhada de filmagem. Não é a tarefa do escritor.
O trabalho do escritor é dizer o que filmar, não como filmar” (FIELD, 2001, p. 155). O
roteirista apenas indica os planos, que são divididos em gerais ou específicos, o local e o
tempo onde se passa a cena, e, supõe-se que a ordem em que seja descrita a ação seja a ordem
revelada pela câmera.

3.4 A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPO

Esse aspecto está intimamente entrelaçado com os outros três vistos anteriormente, e
diz respeito ao onde e ao quando o filme se passa e é mostrado ao público. Onde estão as
personagens? Onde se passa a história? E quando? O tempo mostrado em um filme,
geralmente não corresponde ao tempo real, com algumas raras exceções. Doc Comparato
trabalha a questão do tempo dramático em um filme:
A noção de tempo dramático está presente em cada partícula, em cada fragmento
da estrutura e, conseqüentemente, também no produto audiovisual final. Por
conseguinte, podemos dizer que existe um tempo dramático total e um tempo
dramático parcial, que é aquilo que acontece em cada cena. (COMPARATO, 2000,
p. 229)

O tempo dramático total seria a soma de todos os tempos dramáticos parciais. Um
filme pode ter um tempo dramático total de poucas horas, até mesmo anos e séculos, etc.
Geralmente usa-se o tempo cronológico dentro de cada cena. Um recurso, porém, que se
encontra na contramão do tempo cronológico, e que pode ser usado para se contar uma
história, visualmente, é o tempo psicológico, que seria constituído de fatos que se passam
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dentro da mente da personagem, em sonhos ou alucinações, etc. Alternar tempos dramáticos
diferentes é um meio de atribuir ritmo para o filme. Há ainda o uso do flashback, que é uma
recordação, também da personagem e também em tempo psicológico, ou ainda há filmes que
introduzem grandes lapsos de tempo em sua duração. Um filme pode começar nos anos 70,
por exemplo, e, sem mostrar mais nada, pular para os anos 2000, agora com os personagens
envelhecidos, ou com os filhos deles. O importante é que tudo o que seja mostrado seja
essencial para o entendimento e andamento do enredo.
O tempo, também diz respeito a quando se passa a ação; estamos no tempo presente,
passado, futuro? Isso ajuda a situar o espectador temporalmente, e, provavelmente, entender o
contexto histórico de determinada situação.
Existem filmes com o tempo bastante fragmentado, intercalando fatos que acontecem
atualmente, com fatos do passado da personagem. É o caso, por exemplo, da segunda parte de
O poderoso chefão (The Godfather: Part II, 1974, Francis Ford Coppola), muito elogiado e
premiado pela crítica e pela Academia. E, também, há filmes que invertem o tempo
cronológico, partindo da cena final (temporalmente falando) para a inicial durante seu
percurso.
O espaço refere-se a onde se passa a história. Assim como o tempo, esse elemento
contribui para localizar o público em determinado local, aproximando-o ou afastando-o do
que se quer passar. E, também como no tempo, existe o espaço psicológico, que é o local que
somente existe na imaginação da personagem. Ainda pode-se acrescentar, mais uma vez em
comparação ao tempo, que há filmes tanto com apenas um espaço para ação, como com
vários deles e que a possibilidade de alternação entre eles também é válida. Citando Mabley e
Howard (2002, p. 99): “um dos grandes aspectos do cinema é sua capacidade de transportar o
espectador de um lugar a outro, de encurtar, repetir ou até mesmo inverter o tempo.”
Os dois elementos espaço e tempo se completam. Em toda cena existe o local onde
ela se passa e o tempo o qual ela dura. Não existem regras para utilizar a organização espaçotempo, o importante é utilizar da maneira mais eficaz para atingir ao resultado esperado.
Notam-se semelhanças entre a história do cinema e as transformações históricas dos
conceitos técnicos de temática, personagem e foco narrativo. Em ambos os casos, a trajetória
rumou em direção à maior liberdade artística, no sentido de não estabelecer regras e de
permitir a experimentação. Já podem ser observadas, ainda, mais similaridades entre os três
filmes. Estas, e também algumas diferenças, serão objeto do capítulo seguinte da análise.
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4 ANÁLISE DOS FILMES OSCARIZADOS

Estudada a história do cinema, com o surgimento e características do Cinema
Moderno, juntamente com os principais elementos componentes do roteiro, temos, agora,
condições de realizar a análise fílmica das três produções que constituem a pesquisa.

4.1 A TEMÁTICA EM BELEZA AMERICANA

Já neste primeiro critério do primeiro filme analisado, pode-se notar a presença de
traços do cinema moderno. Beleza Americana possui um olhar crítico sobre a classe média
norte-americana. Há, de certa forma, uma postura sarcástica ao longo da narrativa.
Tratando do primeiro enfoque de temática, visto no capítulo dois, como sendo o
átomo da história, observa-se que o tema é a hipocrisia. Todas as relações apresentadas
inicialmente entre as personagens são puramente mantidas por aparência. Lester e sua mulher,
que não se suportam, mas se mantêm casados; ele e sua filha não se entendem; Lester ainda
tem um emprego, o qual não aguenta mais e está há anos infeliz. A família dos novos vizinhos
é igualmente problemática; a mãe, apática mal se comunica com seus parentes; e, há ainda, a
relação entre o coronel Frank e seu filho Ricky, de muita pressão por parte do pai, e ódio do
filho. A amizade entre as adolescentes Jane e Angela também é conturbada, mantida pela
insegurança de Jane, por querer andar com uma garota popular na escola. No desenrolar do
filme, essas relações de fachada vão entrando em decadência. Constroem-se, em
contrapartida, relações legítimas, como a dos jovens Jane e Ricky.
Situo, brevemente, sem grande aprofundamento, o filme no contexto histórico pois,
segundo Vanoye e Goliot-Lété:
O filme é um produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-histórico.
Embora o cinema usufrua de relativa autonomia como arte (com relação a outros
produtos culturais como a televisão ou imprensa), os filmes não poderiam ser
isolados dos outros setores de atividade da sociedade que os produz (quer se trate da
economia, quer da política, das ciências e das técnicas, que, é claro, das outras
artes). (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 54)

Em 1999, ano de lançamento do filme, o presidente dos Estados Unidos era Bill
Clinton, e estava em seu segundo mandato consecutivo. Foi no início desse ano que ocorreu a
abertura do processo de impeachment contra ele, devido ao escândalo sexual envolvendo sua
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estagiária Monica Lewinsky, do qual ele seria absolvido mais tarde. Pode-se comparar,
remotamente, ao filme, no sentido da quebra de uma imagem tradicional e bem estabelecida
(nesse caso, a do presidente dos Estados Unidos). Mesmo depois de sua absolvição, sua
imagem não voltou a ser a mesma, e a notícia permaneceu na mídia por muito tempo. No
filme, a figura da família que é desconstruída.
Partindo para o próximo enfoque da temática, que é o da história propriamente dita, o
autor escolheu dar forma a sua crítica à hipocrisia a partir de uma família suburbana
estadunidense. Há um protagonista bem definido, Lester Burnham, e histórias paralelas bem
identificadas, com cada membro de sua pequena família. O conflito, em contrapartida, é um
pouco mais difícil de ser distinguido. Ele e o obstáculo seriam a própria vida de Lester,
sufocada pelos padrões de aparência mantidos e exigidos pela sociedade, e seu percurso é em
rumo a um estilo de vida que beira ao hedonismo, materializado na figura de Angela Hayes.
As cenas do jantar da família (como por exemplo a figura 4) de Lester, são de um clima muito
tenso, e representam essa visão de vida distorcida.
A estrutura da narrativa do filme, assim como nos movimentos vanguardistas dos
anos 60, não segue regras e é um pouco mais complexa do que a proposta por Field. É
possível, porém, encontrar alguns pontos-chave, visto que ela segue o modelo clássico de um
protagonista rumando em busca de um objetivo. A etapa chamada de Apresentação (ou
Exposição) por Field é bem definida, e vai do início do filme, com as personagens sendo
apresentadas sob a óptica do protagonista, até o primeiro ponto de virada, este claramente
demarcado, que seria quando Lester deposita seu olhar em Angela, e se apaixona
repentinamente, e passa a fantasiar com a adolescente, sempre com a metáfora das pétalas de
rosa, que permeiam todo o filme (figuras 5 e 6). Lester, ainda na Apresentação, depois de seu
discurso desacreditado na vida, acrescenta que nunca é tarde para recomeçar. Assim, o
percurso que o filme irá traçar é bem exposto ao espectador. A Resolução ocorre na sequencia
final do filme, durante a noite chuvosa.

	
  

48

Figura 4 – Frame, janta em família, plano aberto.

Figura 5 – Frame, Lester conhece Angela.

Figura 6 – Frame, a primeira fantasia de Lester.

O clímax, por sua vez, também pode ser definido na sequência final, durante a noite
chuvosa na qual Lester, ao ficar sozinho em casa com Angela, aparenta que finalmente irá
atingir seu objetivo e ficar com a adolescente, mas, após ela surpreendê-lo (e ao espectador)
afirmando ser virgem, ele desiste e acaba refletindo sobre sua própria vida. Há, portanto, uma
quebra de expectativa.
O filme transmite uma mensagem de não deixar a vida passar diante dos seus olhos
sem fazer nada; de ir em busca de sua satisfação pessoal o tempo todo, independente dos
padrões impostos pela sociedade. Por esse motivo, é um filme com bastante poder de impacto,
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pois trata abertamente de assuntos tidos como tabu entre a população, como casamentos
infelizes, preconceitos, drogas, homossexualidade, entre outros.

4.2 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM EM BELEZA AMERICANA

Nesta seção, será analisada a personagem protagonista de Beleza Americana Lester
Burnham. Assim como na temática, a construção da personagem também possui
características análogas às do cinema moderno, dentre as quais cabe destaque a duas: a
presença do autor na figura da personagem e a personagem imperfeita, com perturbações
psicológicas próprias do ser humano, como destaca Vanoye e Goliot-Lété, no segundo
capítulo. Como visto, também no segundo capítulo, o roteirista Alan Ball se inspirou em sua
própria insatisfação, da época a que trabalhava roteirizando para televisão para construir
Lester.
Outro fato interessante quanto à presença de personagens imperfeitos, perturbados,
ou em crise é que isso ia de encontro aos primeiros conceitos de personagem (estudados
historicamente no terceiro capítulo), quando esta figura da narrativa era construída como um
ser humano perfeito, modelo para o comportamento das pessoas receptoras da arte.
A construção Lester ocorre desde o início do filme, quando este, através da narração
em off se apresenta ao espectador e tece comentários negativos sobre sua vida. Ele comunica
que, em menos de um ano, estará morto, mas que ainda não sabe e, aí cabe o primeiro
destaque para sua fala, quando adiciona: “de certo modo, já estou morto.” O pessimismo da
personagem é flagrante desde o primeiro momento em que fala. Nessa mesma primeira
narração, ele também admite ser um perdedor, um ser humano letárgico, e não consegue
identificar quando e o que aconteceu com sua vida. Essa constatação remete ao que Field
nomeou de vida interior da personagem, ou seja, aquela que envolve todos os acontecimentos
antes do filme iniciar. Outro momento que vale o destaque, é durante uma confraternização de
corretores, na qual sua mulher Carolyn o força a comparecer. Ao cumprimentar um corretor
rival de Carolyn, o qual não reconhece Lester do mesmo evento no ano anterior, ocorrendo
assim, uma situação embaraçosa, Lester sorri e diz que está tudo bem, que ele também não se
recordaria de si próprio.
Pode-se dizer que sua esposa, Carolyn (Figura 7), é uma espécie de antagonista. Ela
representa toda insegurança e a vida baseada nas aparências que Lester combate. Na figura 7,
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ela aparece, chorando, prestes a se auto injuriar, devido ao seu insucesso na venda de uma
casa.

Figura 7 – Frame, Carolyn chorando.

A partir do momento que Lester conhece Angela, sua postura muda completamente.
Ele começa a falar tudo o que pensa, para todos. Se demite e arranja um emprego com menos
responsabilidades, em uma lanchonete, e começa a exercitar-se e a fumar maconha. E essa
atitude o torna uma pessoa mais feliz, comparando seus pensamentos, quando faz o uso da
narração em off.
Por fim, ele acaba assassinado, na fatídica noite em que seu maior desejo não se
concretizou. Após a frustração dessa noite, Lester fita, feliz, o retrato de sua família ao ser
atingido fatalmente (figuras 8, 9 e 10). O que ele estaria pensando nessa hora pode ser
confuso para o público, visto o ódio que ele alimentou de sua mulher e filha ao longo do
decorrer da história. Há o flashback depois da morte de Lester, onde revela-se que,
surpreendentemente, ele pensou na sua filha e esposa. O discurso final, em off, com o
protagonista já falecido imprime o último impacto do filme. Lester agradece por sua vida
“patética” e acrescenta que, um dia, o espectador irá passar por tudo isso e entendê-lo.

Figura 8 – Frame, Lester fita a foto da família.
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Figura 9 – Frame, a aproximação da arma.

Figura 10 – Frame, Lester assassinado.

Se for analisado, não somente a personagem no papel, no roteiro de Alan Ball, mas
pelo viés da atuação de Kevin Spacey, conclui-se que este deu vida a Lester de uma forma
muito satisfatória, visto que, inclusive venceu o Oscar na categoria de Melhor Ator.

4.3 O FOCO NARRATIVO EM BELEZA AMERICANA

Quanto ao foco narrativo, o filme possui mais de um narrador. Ora temos o mundo
sob a óptica pessimista de Lester, quando este, ao longo do filme, narra seus pensamentos, e
também quando fantasia com a amiga adolescente da filha (como na figura 6); outra hora
encontramos a visão subjetiva de Ricky, ou através de seu olhar, ou através do que o
adolescente está filmando (como por exemplo nas figuras 11 e 12); e, temos também, na
maior parte do filme, o narrador em terceira pessoa, que registra os fatos, quase sempre com a
câmera parada, intercalando planos abertos e fechados.
Como visto nos estudos históricos da evolução do foco narrativo, nos primórdios, a
intervenção do narrador era uma prática condenável para a narrativa, para alguns autores.
Com o passar dos anos, foi se aceitando a figura deste narrador intruso. Hoje, as opções são

	
  

52

todas válidas, desde que contribuam para o contar da história. Em Beleza Americana, nota-se
claramente a intervenção narrativa de Lester, quando este fala diretamente com o espectador.

Figura 11 – Frame, plano da câmera de Ricky.

Figura 12 – Frame, outro plano da câmera de Ricky.

Esta estética que predomina em Beleza Americana tem muita relação com a temática,
da hipocrisia. Câmera parada e planos equilibrados, de certo modo, brincam com essa ideia de
padrão de perfeição e aparência acima de tudo, imposta pela sociedade. Mesmo com a
predominância do narrador em terceira pessoa no processo narrativo da trama, a mensagem
que é passada para o espectador é transmitida diretamente por Lester, ao início e final do
filme. No início, Lester convida o espectador a tomar a mesma atitude que ele, quando afirma
que nunca é tarde para recomeçar, e, no transcorrer do filme, suas narrações revelam-no cada
vez mais satisfeito por ter tomado essa decisão. Já no fim, Lester continua irônico, ao
agradecer por sua “patética” vida e, com um ar de pessimismo e sarcasmo, afirma que, um
dia, o espectador irá entendê-lo.
Outro recurso narrativo é o uso do flashback, ocorrido no final do filme, quando da
morte e discurso final de Lester. Ele se lembra de fatos de sua vida, mostrados em preto e
branco (Figura 13). O foco narrativo, portanto, contribui não somente na construção da
personagem, mas também na forma de contar a história do filme.
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Figura 13 – Frame, flashback.

4.4 A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPO EM BELEZA AMERICANA

Não é definida a cidade na qual o filme se passa, nem o tempo. O espectador pode
deduzir, todavia, que trata-se de uma cidade suburbana norte-americana, em um bairro de
classe média, e que o tempo é similar ao do espectador, ano de 1999 na época, mas, uma
história que permanece intacta com o tempo.
O tempo dramático, também pode-se concluir, que diz respeito a fatos ocorridos em
um passado, visto que, no início do filme, Lester anuncia sua morte dentro de um ano e,
portanto, iria contar o que ocorreu ao longo desse ano até atingir seu trágico destino. O tempo
dramático total, então, definido e trabalhado por Comparato, seria de aproximadamente um
ano.
O decorrer da história se dá de forma linear, cronologicamente, e, intercala-se com
esse tempo cronológico, o tempo psicológico na mente do protagonista Lester Burnham,
quando este fantasia com a personagem Angela (Figura 6).
Conclui-se que os quatro elementos narrativos estudados acerca do roteiro estão
presentes em Beleza Americana com uma ligação muito interessante. Esses elementos
interagem coerentemente na construção da história e das personagens. Uma prova de que
esses componentes estão intimamente ligados é a dificuldade que se tem de fazer uma análise
separada de cada um deles. Para se discutir o tema recorre-se à personagem, ao foco narrativo
e até à organização espaço-tempo; para pensar na personagem ao tema, foco narrativo e
organização espaço tempo e aí por diante. Pode-se dizer que são dependentes entre si e que, se
retirarmos um dessa análise, ela se tornaria deficiente.
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4.5 A TEMÁTICA EM CRASH – NO LIMITE

Em Crash – no Limite, assim como em Beleza Americana, nota-se, de maneira bem
clara, uma herança de traços do cinema moderno. Também como em Beleza Americana, onde
essa herança é percebida tanto pela temática, quanto pelas personagens, em Crash – no Limite
ela também pode ser encontrada nesses dois elementos, mesmo que em Crash – no Limite as
personagens não sejam tão aprofundadas, devido a enorme quantidade delas.
O tema, visto como ideia geral, agora é o preconceito racial, e a forma que o autor
encontrou de transformar esse átomo em uma história contável foi através de uma trama
repleta de personagens. Na apresentação do filme, essas personagens foram divididas em
quatro núcleos, de brancos, negros, latinos e a família iraniana. Ainda haveria mais. Existe um
pequeno núcleo asiático, também, apenas para ilustrar como é grande o número de
personagens.
A história vai evoluindo à medida que uns cruzam na vida dos outros. O importante,
nela, é que todas personagens exercem, ou são vítimas do preconceito racial e, no fim, todos
aprendem uma lição. O filme, portanto, passa uma mensagem para o seu público de
tolerância, de respeito, etc. Mesmo com cada história particular tendo seu próprio desfecho, é
possível afirmar que o filme possui um final aberto, mais uma característica do Cinema
Moderno trabalhada por Vanoye e Goliot-Lété, pois, a última cena, assim como a primeira, é
de um acidente de carro, que, por dedução, desencadearia uma nova série de histórias
entrelaçadas.
Irei resumir, a título de exemplo, agora, a história de duas personagens que se
cruzam e que, serão as analisadas no próximo subtítulo. Trata-se do policial branco John Ryan
e do diretor de televisão negro Cameron Thayer. John é um policial já veterano e racista. A
interação entre essas personagens se dá no início do filme, quando o policial aborda Cameron
e sua mulher Christine (Figuras 14, 15). Christine está um pouco alcoolizada e o casal estava
bastante sorridente. A esposa acaba reagindo à abordagem do policial, pois percebe a má
intenção deste. John, então, comanda que o casal saia do carro e faz uma revista em Christine,
e essa revista se torna muito íntima, com aspecto de abuso sexual (Figura 16). Cameron,
muito contido para não provocar uma reação ainda pior do policial assiste a tudo calado, com
muita dor.
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Figura 14 – Frame, abordagem do policial John.

Figura 15 – Frame, Cameron durante a abordagem.

Figura 16 – Frame, o abuso do policial.

O policial Tom Hansen, parceiro de John, acompanha a tudo, com repulsa à atitude
do veterano. Em casa, o casal Cameron e Christine discutem, e a esposa reclama da frieza do
marido. Cameron afirma ter salvado o casal e os dois não se acertam.
No dia seguinte, no estúdio onde trabalha, Cameron também sofre preconceito,
quando um produtor lhe ordena a refilmagem de uma cena que ele julgara como excelente
(Figura 17). O produtor comenta que a personagem (que é negra) não estava soando “como
um negro” e que, portanto, para ele não estava parecendo real. Cameron primeiramente pensa
se tratar de uma brincadeira, mas, em seguida, percebe que o produtor falava sério. Mais uma
vez Cameron se cala e acata, ao comandar a refilmagem da cena.

Figura 17 – Frame, o produtor pressiona Cameron.

Depois do incidente, Christine vai visitar Cameron no estúdio, mas ele não está com
humor muito receptivo, e não abre muito espaço para a conversa com sua mulher. Ela diz ter
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sido humilhada e deixa o local aos prantos. Na volta pra casa, ocorre o clímax desta história
em particular, mas não do filme, quando Christine, ao envolver-se em uma colisão e capotar o
carro, acaba sendo socorrida pelo policial que a abusou na noite anterior, John Ryan, instantes
antes de seu carro explodir (Figuras 18 e 19). Ryan aparta Chritine aos prantos (Figura 20).
Os dois se olham após o resgate, bastante emocionados.

Figura 18 – Frame, o resgate.

Figura 19 – Frame, a explosão.

Figura 20 – Frame, o abraço.

O desfecho da história de Cameron também ocorre no mesmo dia, quando ele é
abordado por assaltantes em seu carro. Dessa vez, ele reage e entra em confronto com o
assaltante e acaba desarmando-o, os dois seguem em seu carro. A polícia, ao perceber a alta
velocidade do veículo, entra em perseguição e o cerca. Cameron deixa o carro, armado,
descontrolado gritando muito e ameaçando os policiais. Para sua sorte, quem está em uma das
viaturas é o policial Tom Hansen, que havia mudado de parceiro. Após uma discussão, ele
acalma Cameron e o libera. Naquela noite, Cameron recebe um telefonema emocionado de
sua mulher, dizendo que o ama.
Em Beleza Americana foi possível definir as etapas e alguns pontos de virada da
narrativa, devido à presença de um protagonista com objetivo bem definido. No caso de
Crash – no Limite esta é uma tarefa quase impossível, visto a enormidade de personagens
presentes no enredo. Outro aspecto interessante é ausência de um grande objetivo para as
personagens, a “necessidade” trabalhada por Field. O filme mais registra fatos ocorridos
durante os dois dias que tem como duração do que qualquer outra coisa. As etapas estudadas
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por Field e também por Maciel encontram-se, na verdade, fragmentadas nesse filme. Cada
primeira vez que a personagem aparece seria a Apresentação (ou exposição) e cada desfecho
de cada história paralela seria a Resolução. Entre as duas, há, ainda, a Confrontação, que
engloba todo o desenrolar do filme. Portanto, pode-se dizer que cada história tem sua própria
estrutura, obtendo-se, assim, a presença de mais de um clímax no filme. Esse clímax, porém,
é menos intenso que os tradicionais, pois tratam-se de diversas histórias e de menos tempo de
construção de expectativa para cada uma delas.
Crash – no Limite estreou em meados de 2004, quando o contestado presidente
George W. Bush estava no poder, e, o próprio filme afirma-se como um retrato das
complicadas questões raciais herdadas depois dos atentados do onze de setembro de 2001.
Esse é o contexto histórico no qual está inserido. Muito pouco tinha se produzido
artisticamente com esse tema, após os atentados. O filme, portanto, assim como Beleza
Americana possui um bom poder de impacto diante do público.

4.6 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM EM CRASH – NO LIMITE

Em Crash – no Limite, não é possível definir com clareza um protagonista, como já
fora visto. As personagens do filme são de diversas etnias. No filme, em geral, o autor usa
personagens que possam ser facilmente identificadas pelo espectador. Esse aspecto,
importante para as personagens, foi estudado por Comparato no capítulo três, sob o nome de
“tem que ser real” e também por Field, como identificação, apesar de, como visto
anteriormente, as personagens não apresentarem, aqui, uma necessidade bem resolvida. A
maioria das personagens pode ser definida em poucas palavras: o policial racista, os
assaltantes negros, o chaveiro educado, o diretor contido, etc. Isso ajuda o público a deduzir
aspectos da chamada vida interior das personagens. Nesta etapa, a análise se conterá nos dois
personagens apresentados anteriormente, John Ryan e Cameron Thayer.
Ryan é apresentado durante um telefonema, no qual fala com uma atendente negra,
sobre o estado de saúde de seu pai. Ele mostra, já no início, seu preconceito para com a
atendente, quando percebe que ela é negra. Em seguida, com o policial já irritado e frustrado,
é que ocorre a abordagem ao casal Thayer. A apresentação e construção das personagens é, de
certo modo, bastante simples, e seguem um determinado padrão: a personagem é apresentada
brevemente, através de diálogos e ação e, em seguida se depara com o conflito interno de sua
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história particular. A apresentação de Cameron ocorre na abordagem, ele conversa
calmamente com sua esposa e, durante os abusos do policial, permanece calado. Sua
construção se dá de forma diferente, pelo fato de ele ser vítima, e não causador de
preconceito. No estúdio, ele enfrenta, quieto, mais um episódio de racismo. E isso vai
acumulando uma mágoa muito intensa na personagem. O público é levado a refletir quantas
mais situações de racismo esse homem já não teria vivido. Por fim, no assalto, ocorre sua
explosão. Como vimos, essa explosão não acontece à toa. Tudo que a personagem havia
sofrido, aí entrando não somente o que o filme mostra, mas também fatos da vida interior
dela, extravasa.
A profundidade na formatação da personagem Ryan se dá com a presença de seu pai,
que sofre com infecção urinária muito severa. Ryan tenta conciliar seu emprego com a dor de
ver seu pai molestado pela doença. Com a burocracia do plano de saúde de seu pai, Ryan se
vê impossibilitado de ajudar, e isso o machuca bastante. Aqui também aparece, para o
público, fatos de sua vida interior. Há quanto tempo será que Ryan convive com a doença de
seu pai? Outro fato interessante, que ajuda a entender a personalidade de Ryan, se dá no seu
diálogo com Tom Hansen, após este pedir para um superior a troca de parceiro. Ryan, durante
a despedida, fala que o jovem policial não se conhece tanto quanto imagina, e pede para ele
esperar mais alguns anos na profissão. Pode-se concluir que Ryan, em alguma época, talvez
quando entrou para a polícia, já teve boas intenções e ambições como Tom, mas que, por tudo
que já havia passado, simplesmente se acomodou numa profissão com muita corrupção e
burocracia.
Quanto aos atores, Crash – no Limite também fora elogiado. No caso das
personagens analisadas nesta seção, Matt Dilon é quem interpreta o policial John Ryan, papel
pelo qual concorreu ao Oscar de ator coadjuvante. E o diretor de televisão Cameron Thayer é
vivido pelo ator Terrence Howard, também em uma elogiada representação.
Bem como em Beleza Americana, em Crash – no Limite há traços do Cinema
Moderna no elemento personagem. Encontram-se pelo enredo, personagens de várias classes
sociais, marginalizados, alguns menos e alguns mais nítidos, cada um com seu caráter
particular e sem julgamentos na visão do autor. O único momento, aliás, em que talvez se
possa reparar uma visão do autor acerca do tema, é o da primeira cena do filme, na primeira
fala de Graham Waters, um detetive negro local, que diz, em tom de crítica, que, ao contrário
de uma cidade de verdade, onde você caminha e a população esbarra em você, e há o contato,
em Los Angeles, cidade em que está, as pessoas são muito distantes umas das outras, ninguém
se encosta, ficam sempre atrás de metal e vidro, “é [d]o sentido do tato” que ele sente falta.
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Ele completa dizendo que as pessoas sentem tanta falta disso, que acabam causando essas
batidas de automóvel apenas para que possam sentir algo. Uma visão pessimista dos grandes
centros urbanos.

4.7 O FOCO NARRATIVO EM CRASH – NO LIMITE

Enquanto em Beleza Americana, volta e meia, Lester narrava e dava sua opinião
sobre os fatos, em Crash – no Limite não há essa figura. O narrador tenta ser o mais imparcial
possível e age apenas registrando a história.
No filme, predominam planos mais fechados ou médios (da cintura para cima), como
por exemplo nas figuras 14, 15, 16 e 20. Outra característica do narrador, configurado sob a
imagem do que a câmera registra, é, em oposição a Beleza Americana, onde predominavam
planos estáticos, sua constante movimentação. A câmera está sempre em movimento, não no
sentido de movimentos horizontais ou verticais de pan, mas sim no sentido de tremer, é uma
espécie de personagem testemunha invisível. Essa estética lembra muito reportagens de
campo, em que o cinegrafista acompanha o jornalista segurando a câmera na mão e aí age
conforme seu objeto.
Essa imagem tremida e imperfeita combina com o que está sendo contado e com o
que o filme deseja, isto é, reproduzir ao máximo a realidade do preconceito racial nos Estados
Unidos pós atentados do onze de setembro. Novamente, portanto, o foco narrativo contribui
tanto para o contar da história quanto na formação das personagens. O tremer da câmera
aproxima o público da ação e das personagens, ambas imperfeitas.

4.8 A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPO EM CRASH – NO LIMITE

O espaço do filme é a cidade estadunidense de Los Angeles, e isso é informado logo
na primeira fala da primeira cena da primeira personagem apresentada, a saber, Graham
Waters, um detetive negro. Não há, ao contrário de Beleza Americana, a presença do espaço
psicológico.
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O tempo dramático total, isto é, a soma de todos os tempos dramáticos parciais, é de
um pouco mais de dois dias. O filme intercala fatos passados com o presente, começando e
terminando nesse tempo presente. Assim como o espaço, o tempo é puramente cronológico,
sem intervenções de possíveis tempos psicológicos.
Após a primeira apresentação de personagens, no caso Graham Waters, o detetive
negro e sua parceira latina Ria, envolvidos em uma batida de carro, em uma estrada onde a
polícia está trabalhando, há um corte para o dia de ontem. A partir daí o tempo corre
linearmente, com fatos que ocorreram todos nesse mesmo dia, ao mesmo tempo. É possível
situar todas essas histórias no mesmo dia e ocorrendo ao mesmo tempo, graças a dois
atributos: um criativo e um técnico. O atributo criativo diz respeito a esse início que está no
presente, pois, em dado momento a narrativa reencontra esse tempo, podendo-se assim
concluir que toda ela ocorreu entre o corte para “ontem” e o agora, e a partir daí transcorrem
mais alguns desfechos das histórias particulares e a nova batida de carro, que desencadearia
uma nova série de eventos. O técnico é a edição bastante fragmentada do filme, intercalando
as histórias com bastante dinamicidade.
Novamente, como em Beleza Americana, este filme utiliza os recursos do roteiro de
maneira muito conexa. Cada elemento contribui para o entendimento do outro, formando,
assim, uma boa unidade.
Após mais essa análise já é possível encontrar certas semelhanças entre os filmes
dissecados, como as heranças do Cinema Moderno quanto ao tema e às personagens e a
estética subordinada em função destes.

4.9 A TEMÁTICA EM GUERRA AO TERROR

O tema de Guerra ao Terror pode ser entendido como sendo o dano psicológico que
a guerra causa a seus envolvidos. Neste filme, ao contrário de Crash – no Limite, volta a
figura do protagonista bem definido e que passa quase a totalidade do filme em cena, embora
sua necessidade não seja tão nítida. Aqui, também não há um objetivo tão claro e o caráter
com que a história se desenvolve é quase documental. O modo como o roteirista, juntamente
com a diretora, escolheram desenvolver esse tema foi através do relato dos últimos 38 dias da
Companhia Bravo, em serviço no Iraque e através da personificação de um viciado na
adrenalina da guerra, seu novo comandante, o protagonista Sargento William James.

	
  

61

A presença do autor e sua visão sobre o tema, assim como em Crash – no Limite,
pode ser reparada com a frase que inicia o filme, vista no segundo capítulo na apresentação
deste, que afirma que, pelo vício que a guerra pode causar, ela é uma droga. Esta frase foi
cunhada por um jornalista que cobre guerras, ou seja, alguém que entende do assunto e
vivenciou de perto a experiência da batalha.
Quanto à estrutura narrativa, também não fica muito clara a divisão das três partes,
propostas por Field. Podemos dizer que a Apresentação vai da primeira cena, que já
impressiona por seu realismo, quando o então líder, sargento Matt Thompson, acaba
morrendo em uma explosão (Figura 21) até o primeiro dia de trabalho do novo líder James,
em que ele desarma diversas bombas(Figura 22), mostrando à sua equipe (e ao espectador)
que é, apesar de seu jeito rebelde, um bom profissional.

Figura 21 – Frame, a explosão fatal.

Figura 22 – Frame, primeiro dia de James.

O desfecho, ou Resolução (Field), ocorre no penúltimo dia restante, quando um
inocente homem amarrado a bombas está no centro da cidade, desesperado por ajuda. William
não consegue salvá-lo e ele e o sargento JT Sanborn quase morrem no acidente (Figuras 23,
24 e 25). Após isso dá-se o encerramento, com o líder James, com aparência muito
instatisfeita, de volta a sua casa, vivendo uma vida regular. A última cena mostrada é com ele
de volta ao campo de batalha, para mais um ano inteiro de serviços; e agora ele está contente.
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Figura 23 – Frame, homem-bomba plano aberto.

Figura 24 – Frame, homem-bomba 1.

Figura 25 – Frame, homem-bomba 2.

Contextualizando o filme em sua história, encontramos toda a polêmica das “guerras
pela paz” dos Estados Unidos. A controversa invasão ao Iraque, segundo o presidente Bush
(mesmo que, à época do lançamento, o presidente em mandato fosse o atual Barak Obama),
para busca e apreensão de armas de destruição de massa que nunca foram encontradas foi,
certamente, recordada. O filme se enquadra perfeitamente nesse contexto e mostra, de
maneira surpreendentemente realista, o dia-a-dia dos soldados norte-americanos em missão.
Assim como os outros dois filmes, portanto, possui um forte impacto junto da audiência e,
também como os outros dois, foi muito elogiado pela crítica.

4.10 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM EM GUERRA AO TERROR

A personagem protagonista, William James, é intensamente trabalhada ao longo de
todo o filme. Cada dia que é destacado, entre os 38 restantes para a Companhia Bravo, ocorre
uma situação que ajuda a construí-lo.
A cena inicial, a da morte do sargento Matt Thompson, também não está ali à toa.
Ela funciona para mostrar que a antiga equipe tinha um ótimo relacionamento, tanto com seu
líder, quanto uns com os outros, e isso dificultaria a aceitação de William James entre eles. Na
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primeira vez que aparece, James está escutando música muito alto, e fumando um cigarro8 e
pede ajuda a Sanborn para retirar as placas de proteção das janelas de seu quarto. Seu jeito
rebelde é logo percebido. Em seu primeiro dia, porém, ele já demonstra competência no
desarme de diversos explosivos.
No dia seguinte, ou seja, o 37˚ dia restante, mais uma prova de rebeldia, James
recusa usar o traje especial (possível de ser visto na figura 21) e, em seguida, também retira os
fones de ouvido, para não ficar sendo “incomodado” por seus colegas. Mais uma vez ele
desarma com êxito. Já começa-se a perceber um pouco do vício de James (pela guerra), ele
não desiste de sua missão, mesmo sob ordens.
Mesmo com essa personalidade complicada, James, aos poucos, consegue ser aceito
pelos colegas, e isso é registrado para o espectador na noite do 23˚ dia restante. Antes, durante
o dia, James e seus colegas passaram por momentos difíceis, no calor escaldante de Bagdá,
em um confronto contra terroristas que atiravam, a uma grande distância, contra o grupo. Um
jogo de muita paciência e tensão entre os atiradores de ambos os lados. Sanborn é o
encarregado da equipe Bravo, e James o auxilia sendo seu braço direito, inclusive dando-lhe
água no canudo, pois ele não podia se mexer para manter a precisão da mira. De noite, os
rapazes comemoram o sucesso, tomando bebidas alcoólicas e confraternizando. Finalmente os
rapazes estabelecem uma relação de confiança com seu questionável líder. Confiança essa
novamente quebrada quando James convence seus companheiros a partirem para o combate
em uma missão que não os compete e um deles, Eldridge, acaba se ferindo. Na volta para o
alojamento, James, muito perturbado, toma uma ducha, de uniforme e tudo. O uniforme
parece fazer parte de seu corpo. É o que se observa nas figuras 26 e 27.

Figura 26 – Frame, a ducha.
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Mais uma característica formadora de sua personalidade, por diversas vezes ao longo do filme James encontrase fumando. No terceiro capítulo, foi afirmado que um dos recursos possíveis na construção de uma personagem
é atribuir-lhe características físicas, nesse caso, o vício pelo cigarro remete ao vício pela adrenalina da guerra.
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Figura 27 – Frame, James agachado.

A conversa final entre James e Sanborn também vale o destaque, ajuda ao público
compreender o jovem sargento e também remete ao tema do dano moral causado pela guerra.
Sanborn está muito emocionado, tendo acabado de passar por uma experiência de quase
morte, e percebe que, caso morresse, ninguém ligaria. Uma opinião muito depressiva.
Visivelmente abatido, ele afirma que quer ter um filho, pelo menos; está cansado de toda
aquela situação. Em seguida, questiona James de como ele consegue, como mantêm a calma,
visto que ele já possui um filho. James responde que não sabe, que simplesmente não pensa a
respeito. Aqui percebe-se um certo antagonismo entre as duas personagens, enquanto Sanborn
é molestado pela tensão da batalha, James demonstra uma certa indiferença. A sequencia final
é esclarecedora.
Já no fim do filme, curiosamente, indo contra os conceitos de personagem estudados
no terceiro capítulo, e, mais uma vez retomando as características do Cinema Moderno, a
personagem principal ainda não está totalmente construída. A sequência final, inclusive, de
James de volta em sua casa, é uma das que mais revela sobre sua personalidade. Ele agora
está em casa, infeliz e depressivo, realizando tarefas cotidianas, como ir ao mercado (Figura
28), desentupir calhas, etc.

Figura 28 – Frame, James no mercado 1.

Figura 29 – Frame, James no mercado 2.

É durante esse breve período 9 que James tem mais uma conversa que merece
atenção. Ele conta sua visão de mundo depressiva para seu filho bebê (Figuras 30 e 31),
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

E deduz-se que é breve por sua duração de tempo no filme, em comparação ao que se mostra do Iraque.	
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dizendo que a maioria das coisas que ele ama, quando crescer, não irão mais ser tão especiais.
O protagonista continua, afirmando que, quando a criança atingir a sua idade, provavelmente,
ela só vai continuar amando uma ou duas coisas, e, aí completa, dizendo que ele, atualmente,
só ama uma.

Figura 30 – Frame, James conversa com o filho 1.

Figura 31 – Frame, James conversa com o filho 2.

Enquanto a imagem focaliza de perto o rosto de James, o áudio revela, aos poucos, o
som de um helicóptero. A imagem corta para uma nova companhia desembarcando no Iraque,
James está presente. Agora seu semblante é de satisfação (Figura 32), novamente. Entende-se
que a única coisa que ele ama, citada anteriormente para seu filho, é a guerra.

Figura 32 – James desembarca em uma nova companhia.

Neste filme, comparando-se com os outros dois analisados, a construção da
personagem se dá de forma mais extensa e trabalhada. Tudo que ocorre ao longo do filme vai
revelando não só a história, mas também a riqueza das personagens.
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Quanto a interpretação do sargento William James temos aqui, como nos outros dois
filmes, mais um caso de uma atuação elogiada pela crítica e que recebeu, como
reconhecimento, a indicação ao Oscar de Melhor Ator para Jeremy Renner.

4.11 O FOCO NARRATIVO EM GUERRA AO TERROR

O foco narrativo de Guerra ao Terror é muito parecido com o de Crash – no Limite,
porém com o primeiro se passando em um Iraque caótico e o segundo na movimentada Los
Angeles. A câmera é sempre trêmula, o que realça a veracidade dos fatos narrados e aproxima
o espectador da ação. Novamente, planos mais fechados, com muitos closes são
constantemente revelados. Outra técnica muito empregada são os movimentos de zoom in e
zoom out com muita velocidade, isto é, a imagem se aproxima, ou se afasta na cena, de
maneira bem ligeira, a fim de capturar um detalhe, que pode ser uma expressão, uma ação,
etc.
Aqui, notamos uma forte influência do Neo-Realismo italiano, que, como visto,
dispensava cenários produzidos, e preferia filmar a ação em locais reais (Figura 33) e também
da nouvelle vague francesa, que, por vezes, era confundida com o documentário. O estilo
estético de Guerra ao Terror impressiona por seu realismo.

Figura 33 – Frame, Bagdá, Iraque.

Quando James retorna para casa, o clima do filme parece mudar por inteiro, com
planos mais estáticos e longos são utilizados, como do supermercado, da figura 28. Ainda
predominam, porém, planos fechados, e movimentos de zoom.
Portanto, assim como nos outros dois filmes analisados, a estética auxilia e interage
com os outros elementos. Nesse caso, como em Crash – no Limite, o estilo quase documental
com a câmera na mão, tremida, ajuda a mostrar a realidade que o filme deseja, e também, o
contraste entre a guerra e a casa.
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4.12 A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPO EM GUERRA AO TERROR

O tempo dramático do filme transcorre de maneira linear. O dramático total é de
pouco mais de 38 dias, pois, somados a estes, estão também o dia anterior da chegada do
protagonista e também os dias que ele passou em casa, esses, de duração incerta pois não são
explicitamente citados na produção. Uma legenda é utilizada para comunicar o espectador de
qual dia restante se trata cada ação. Portanto, pode-se ter duas interpretações, ou que são
fatos no passado, que algum dia atingirão o tempo presente (como é o caso quando ele volta
para casa), ou o filme se passa no tempo presente, e a legenda aparece apenas a título de
esclarecimento.
O espaço é a própria cidade de Bagdá, no Iraque além da breve passada pela terra
natal do sargento James, os Estados Unidos. Como em Crash – no Limite, não há o uso de
tempo e espaço psicológicos.

4.13 RESULTADOS COMPARATIVOS DAS ANÁLISES

Após concluídas as análises e levando em conta os quatro critérios, observaram-se
alguns resultados. A primeira semelhança encontra-se no fato de que os orçamentos dos
filmes oscarizados são todos relativamente baixos comparados aos altos padrões
hollywoodianos. Dois deles (Crash – No Limite e Guerra ao Terror) são, inclusive, filmes
independentes e de pequena distribuição.
Nos três filmes, reparamos a presença de traços do Cinema Moderno, tanto na
construção de suas personagens, quanto por suas temáticas densas e estéticas diferenciadas. A
influência do Cinema Moderno, porém, ocorre em um plano mais ideológico, pois outro
resultado obtido mostra que os três filmes possuem estruturas diferentes. Nem todos possuem
um protagonista bem definido ou com uma necessidade bem esclarecida, bem como os pontos
de transição propostos por Syd Field, provando que a sistematização de uma forma padrão de
narrativa atingida com excelência por Hollywood, durante seu fortalecimento, não mais
garante uma boa crítica a um filme.
Todos três possuem temas impactantes, e certa relação com o contexto histórico no
qual foram produzidos. Mais uma semelhança diz respeitos às personagens, estas carregadas
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emocionalmente, parecidas com os imperfeitos seres humanos, e, muitas delas, encontram-se
em crise. Apesar da estrutura não ser precisamente definida nos filmes estudados, os quatro
elementos pesquisados neste trabalho combinam-se intrinsicamente em todos eles. Observase, portanto, a forte presença da unidade, isto é, todos os elementos contribuindo para o contar
da história.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que o objetivo de encontrar semelhanças e características diferenciais entre
os premiados com o Oscar de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme nos anos 2000 foram
atingidos. Observaram-se diversas características em comum entre eles, sem, contudo,
prejudicar as particularidades de cada um. A análise fílmica proposta, bem como o resgate da
história do cinema foram métodos que responderam ao problema da pesquisa.
É fundamental para o entendimento do cinema premiado nos anos 2000 um resgate
histórico tanto dos conceitos técnicos de temática, personagens e narrador, quanto da própria
história do cinema.
Os conceitos técnicos se transformaram muito desde as primeiras formas narrativas
conhecidas - lírica, épica e dramática. As temáticas foram se tornando mais enriquecidas, não
mais narrando apenas grandes epopeias com heróis no protagonismo. É o caso, também, das
personagens, que passaram de modelos ideais de comportamento para o ser humano a pessoas
com problemas reais e perturbações profundamente abordadas. Quanto ao narrador, que
outrora já foi condenado a deixar a história fluir, sem intromissão, este hoje também tem
muito mais liberdade e possibilidades. O que se busca, atualmente é uma ligação lógica entre
todos esses elementos. O pensamento atual é o da liberdade, onde tudo é válido em favor da
arte.
E a história do cinema coincide com essa transformação dos elementos narrativos.
De heróis e mocinhos perfeitos com temáticas bastante simplificadas e um modo de contá-las
padrão sistematizado a personagens muito profundos com temas densos e maneiras de narrar
e técnicas de filmar diferenciadas e variadas. Os movimentos de vanguarda têm como
característica a ruptura com os sistemas tradicionais anteriores a eles. O Cinema Moderno de
Hollywood também não nasceu à toa; foi fortemente influenciado pelos movimentos artísticos
da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo Neo-Realismo
italiano e pela Nouvelle Vague francesa. Reparou-se nos três filmes investigados, como
similaridade, a forte herança e resgate de valores do chamado Cinema Moderno, tanto na
construção das personagens quanto nos temas escolhidos. É claro que hoje tem-se muitas mais
técnicas e tecnologias para se filmar, o que produz muitas diferenças.
Outro fato observado diz respeito ao Oscar. Notamos que não há, por parte da
Academia, recentemente, favorecimento a grandes produções (no sentido financeiro de
orçamento). De fato, os três filmes aqui pesquisados, vencedores em Melhor Roteiro Original
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e Melhor Filme possuem custos relativamente baixos. O mais custoso deles foi Beleza
Americana, de orçamento de 15 milhões de dólares. Os outros dois são produções
independentes. A Academia, portanto, vem agradando à critica nos últimos anos, devido às
suas escolhas baseadas mais na riqueza da temática do que em outros atributos. Somente uma
rica temática, porém, não garante um filme como boa obra audiovisual. Nos filmes
pesquisados há ainda, como mais uma semelhança, além de uma boa temática, a intrínseca
ligação entre todos os critérios utilizados, numa relação quase interdependente, tornando-se
uma tarefa muito difícil seu desmembramento.
Observou-se, também, que não mais predomina uma determinada estrutura narrativa
nos filmes premiados, ao contrário da sistematização industrial com que Hollywood
trabalhava nos anos que ascendeu mundialmente no ramo cinematográfico. É interessante
concluir que as principais características pelas quais Hollywood se tornou a potência que é
hoje, ou seja, a estrutura narrativa tida como ideal e a produção em massa de filmes, tenham
se tornado ultrapassadas, atualmente, no sentido de não atrair os olhares da Academia,
formada pelos próprios realizadores cinematográficos. Quando um mesmo jeito de se fazer
arte vigora por muitos anos, a tendência é o surgimento de novos movimentos, que rompam
com esse modelo. Os trabalhos premiados recentemente possuem um caráter autoral e
independente.
Vivemos em uma época de muita liberdade artística, onde novas ideias e novos
olhares surgem e são bem-vindas não só no cinema, como em toda forma de arte. Não há
como prever os rumos do cinema, mesmo depois de ter observado essa tendência do cinema
atual de resgate às características do Cinema Moderno e de aproximação do filme com o
espectador. Caberá, portanto, às novas gerações de cineastas, continuar produzindo obras
audiovisuais de grande qualidade que continuam a surpreender o público mesmo depois de
tantos anos do surgimento do cinema.
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