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RESUMO 
 
Trabalho desenvolvido como atividade de fechamento da disciplina de Teoria da Imagem II 
(2017.2) no Curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na 
UFG. Trata-se de projeto experimental de documentário desenvolvido com o intuito de 
explorar a relação próxima e o impacto que os filmes possuem na vida dos indivíduos, 
afetando suas emoções, construindo memórias afetivas e reflexões. O principal objeto de 
estudo do projeto é o filme Titanic, traçando um paralelo entre essas emoções despertadas 
pelos filmes e o enredo da obra. O documentário é também uma homenagem ao filme 
Titanic, que completa 20 anos em 2017. O conteúdo do documentário foi construído através 
de depoimentos de alunos e colaboradores da Faculdade de Informação e Comunicação da 
UFG, acerca do assunto proposto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante a disciplina de Teoria da Imagem II, desenvolvemos um primeiro trabalho 

acerca da metodologia de análise de imagens no nível do filme, cujo recorte foi o Titanic 

(James Cameron, 1997). A escolha desta obra deu-se pela identificação direta do grupo com o 

enredo, que fez parte da história de cada uma, despertando emoções, questionamento e  

reflexões. É um filme guardado na memória coletiva do grupo e com uma história muito viva 

até nos dias atuais. Visto isso, quando foi apresentada a proposta do trabalho final, decidiu-se 

que o Titanic seria novamente o objeto de estudo, agora explorando novas vertentes e de 

maneira mais aprofundada. 

Dessa forma, o grupo pensou como proposta inicial, baseado na experiência que 

tiveram com o filme, explorar essa relação das pessoas com tal arte. Como ela traz emoções à 

tona, promove reflexões, como pode tornar-se parte de uma relação direta com o indivíduo e 

realmente fazer parte de sua história. Já que conheciam essa relação apenas no âmbito pessoal 

do grupo, pensou-se em buscar depoimentos de como as pessoas lidam com os mesmos 

aspectos, agora em novas perspectivas. Além disso, buscando elementos para compor o 

documentário, constatou-se que o filme Titanic, de 1997, estaria completando 20 anos no 

presente ano de 2017, assim, o trabalho desenvolvido é também uma homenagem à obra.  

Com base no livro “Lendo as Imagens do Cinema” de Laurent Jullier e Michel Marie, 

realizamos a análise no nível do filme na obra Titanic no primeiro trabalho. Dessa forma, 

analisamos diversos elementos que compunham a narrativa do filme e como eles foram 

importantes para a construção do enredo e para seu sucesso, como por exemplo: a forma 

como a história se desenvolve, o perfil dos personagens e a relação com fato histórico. Com 

isso, percebeu-se como o aspecto narrativo e a história em si são importantes para o 

desenvolver de um filme e para gerar engajamento por parte do público. Assim, buscou-se 

explorar a relação do indivíduo com o enredo dos filmes e, em particular, com o do Titanic. 

Para trazer tal relação à tona, pensou-se que o melhor formato seria de documentário, 

contendo depoimentos de pessoas, de modo que experiências pessoais fossem 

compartilhadas, dando voz ao público que tanto admira e se relaciona com essa arte. Assim, 

entramos em contato pessoalmente, abordando pessoas e questionando-as se tinham interesse 

em expor suas opiniões e experiências. Uma vez selecionadas, questões que se relacionavam 

com os filmes em geral até chegar ao Titanic foram levantadas. O resultado foi uma gama de 

informações que variaram de entrevistado para entrevistado, e que nos ajudaram a 
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compreender que diferentes indivíduos podem ser tocado das mais distintas formas por uma 

mesma arte.  

 

2 OBJETIVO 

 

 Os objetivos do presente trabalho são: 

- Produzir um documentário que evidencie através de depoimentos individuais como é 

construída a relação entre o ser, os filmes e, finalmente, a obra Titanic, através de 

questionamentos propostos aos entrevistados e de modo que eles evidenciem suas 

experiências, permitindo que o espectador observe como os filmes podem ser 

responsáveis por diversas emoções e reflexões na vida de quem os consome.  

- Evidenciar o quanto o filme Titanic ainda faz-se presente de forma contundente na 

memória coletiva e é um clássico extremamente importante para a história do cinema, 

de modo que grande parte das pessoas tem algum tipo de relação com o filme, seja em 

maior ou menor intensidade. 

- Homenagear a obra por seus 20 anos de lançamento. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 Sabendo da grande influência que os filmes exercem na vida particular de cada 

indivíduo e em suas experiências pessoais e dos estudos elaborados durante a disciplina de 

Teoria da Imagem II, o presente trabalho, desenvolvido em formato de documentário, busca 

explorar as particularidades de cada indivíduo quanto a sua relação com uma obra fílmica, em 

particular, a obra Titanic. Através deste, evidencia-se um aspecto importante da relação 

filme/espectador. Mesmo depois de 20 anos, a obra Titanic ainda é muito discutida, lembrada 

e aclamada pelo público, seja por sua história ou por seus personagens. Dessa forma, a partir 

das questões levantadas no documentário, é notável que, acima de tudo, o filme Titanic 

exerceu alguma influência e gerou algum posicionamento do espectador, seja ele positivo ou 

negativo, mostrando que a obra gera reconhecimento, independentemente do gosto do 

espectador, provando que o filme é um marco. 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para viabilizar a construção dessa pesquisa foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas, ou seja, os integrantes do grupo elaboraram previamente um roteiro de questões 

a serem apresentadas. Tais questões funcionaram como uma diretriz para o diálogo, contudo 

a liberdade para outros desdobramentos e questionamentos no decorrer da entrevista foi 

mantida, de acordo com as respostas obtidas, sendo essa a principal característica do tipo de 

técnica inicialmente mencionado.  

Quanto à escolha dos entrevistados, a equipe buscou pessoas que possuíam vivências 

diferenciadas com relação à temática cinema, visando ampliar as subjetivações trazidas para 

o produto final do trabalho. O método utilizado foi uma abordagem direta a alunos, 

professores e técnicos, dentro do Campus II da Universidade Federal de Goiás. Àqueles que 

se prontificaram voluntariamente a serem entrevistados, compuseram o elenco do 

documentário. Para dar margem à espontaneidade dos mesmos, foram informados de que a 

entrevista abordaria o tema filmes no geral, não especificando o objeto de estudo Titanic. 

As entrevistas foram realizadas no estúdio-laboratório fotográfico da Faculdade de 

Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. O objetivo estético delimitado 

foi o de “por trás das câmeras” de uma produção audiovisual, a fim de transparecer a 

informalidade do projeto, criando um ambiente em que os entrevistados se sentiriam 

confortáveis para dar seus depoimentos de forma  espontânea.  

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

A equipe formada para a execução deste trabalho resultou-se de uma pré-formação 

existente desse grupo com as mesmas integrantes para realização de trabalhos em outras 

disciplinas. A escolha por manter a formação para este projeto tem como razão a consciência 

de que todas as integrantes são interessadas em colaborar e se engajam na execução de 

trabalhos em equipe.  

Uma vez formado o grupo, foram realizadas diversas reuniões a fim de chegar à 

temática a ser desenvolvida no projeto, tal como às técnicas a partir das quais trabalharíamos, 

ao cronograma do que seria feito e à escolha do elenco. Este último foi gerado a partir da 

escolha de colaboradores e estudantes da FIC (Faculdade de Informação e Comunicação), de 

diferentes idades e estilos de vida. A intenção era fazer com que esses personagens se 

sentissem livres para falar abertamente do assunto, expondo seus pensamentos e opiniões, 
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tendo as perguntas da entrevistadora como ponto de partida. Os quatro entrevistados falaram 

sobre sua relação com o cinema e principalmente sobre suas expectativas e opiniões técnicas 

e impressões emocionais em relação ao Titanic.  

Ainda nas reuniões durante a pré-produção, o grupo decidiu também que o cenário 

precisaria estar de acordo com a temática, com o gênero audiovisual escolhido para o projeto 

e com os limites aos quais estamos submetidos, tendo em vista que trata-se de um trabalho 

acadêmico produzido dentro das dependências da universidade e utilizando materiais e 

equipamentos também desta. A partir desses pontos, a escolha pelo cenário espontâneo e com 

um visual de estúdio de gravações fez-se conveniente. 

 A obra foi produzida com a câmera Nikon D3200 e em cenário único. Ainda sobre a 

fase de produção, optamos por deixar a entrevistadora sem microfone no momento da 

gravação a fim de obter a captação de sua voz com um efeito distante, uma vez que ela é 

captada apenas pelo microfone dos entrevistados. Essa decisão foi tomada para que a atenção 

fosse voltada para a voz dos entrevistados, pois são seus depoimentos, o grande foco da 

narrativa. 

Já na etapa de pós-produção, os softwares utilizados para a edição do filme foram 

Adobe Premiere e After Effects. Optamos por construir a estrutura e a ordem das respostas 

dos entrevistados de forma intercalada, com cortes secos e de forma que, no conjunto final, 

façam sentido entre si, complementando ou contrastando um depoimento com o outro. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante todo o processo buscamos entender o impacto dos filmes na vida das pessoas, 

e como elas reagem a diferentes estilos de filmes e narrativas. Nosso foco era a relação do 

público com o Titanic mesmo depois de 20 anos do seu lançamento. E graças ao modo como 

conduzimos a produção do documentário conseguimos confissões espontâneas e verdadeiras. 

Notamos que todos os entrevistados conheciam o filme e tinham algo a dizer sobre ele, até 

mesmo os que nasceram depois do lançamento do mesmo. 

Todo o processo de construção do documentário foi enriquecedor e surpreendente, 

porque por mais que tivéssemos um caminho em mente, devido ao dispositivo usado muitas 

coisas saíram do nosso controle dando vida a algumas narrativas não esperadas.  

Além disso, fazer parte da construção de um documentário que visa homenagear os 

vinte anos de um filme tão marcante e importante no cenário audiovisual é sobretudo uma 

honra.  
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