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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo explorar a estrutura narrativa mítica na 

produção de um curta-metragem, que se liga aos gêneros suspense e fantástico. 

Para tal realização, parte-se da compreensão de arquétipos e Jornada do Herói, bem 

como de abordagens teóricas acerca de mito, roteiro e produção audiovisual. Indo 

mais além, este projeto ainda carrega uma importante relação de intertextualidade 

com o mito indígena brasileiro que conta como a noite surgiu. Esse diálogo dá-se na 

narrativa devido ao processo de escatologia pelo qual o mundo está passando, que 

tem, como efeito, o desaparecimento da noite. Para que a noite seja recuperada e 

reapareça no mundo, alguém precisa encabeçar a jornada de retorno à origem dela, 

a qual se deu conforme o mito indígena relata. O resultado deste projeto é um 

produto cinematográfico que, a partir da compreensão das teorias apresentadas, 

contempla primordialmente a livre experimentação.  

 

Palavras-chave: Estrutura narrativa mítica. Experimentação. Curta-metragem. 

Intertextualidade. Mitologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The presente work aims to explore the mythical narrative structure in a short film 

production, which connects to the film genres thriller and fantastic. For such 

accomplishment, the starting point is the understanding of archetypes and the Hero’s 

Journey, as well as theoretical approaches about mythology, scrip and audiovisual 

production. Furthermore, this project also includes an important relationship of 

intertextuality with a Brazilian indigenous myth that tells how the night emerged. That 

dialogue occurs in the narrative due to the eschatological process that the world is 

experiencing, which has the effect of the disappearance of the night. For the night to 

be reclaimed and to reappear in the world, someone has to take charge of the journey 

of return to the origin of the night, which happened as told in that indigenous myth. 

The result of this project is a film product that contemplates primarily the free 

experimentation on the basis of the understanding of the theories presented.  

 

Key Words: Mythical narrative structure. Experimentation. Short film. Intertextuality. 

Mythology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mito está presente no sistema cultural das múltiplas civilizações ao redor 

do mundo, atuais ou extintas. Ele cumpre um papel sagrado de relatar os primórdios 

do surgimento do mundo, da humanidade, dos costumes, dos comportamentos, da 

morte e de uma infinidade de realidades que compõem o drama da existência. 

Tais histórias sagradas manifestam padrões narrativos, os quais foram 

percebidos e investigados por nomes como Joseph Campbell e Carl Jung. Os dois 

serviram de base principal para que Christopher Vogler (2015) pudesse articular uma 

obra que trouxesse sua perspectiva acerca de Jornada do Herói e Arquétipos voltada 

para escritores e roteiristas. Tal perspectiva, segundo o próprio Vogler (2015), é 

disponibilizada de forma que haja uma liberdade para transformá-la e modificá-la 

visando a prática de novos experimentos. 

Este trabalho, nesse sentido, parte-se do interesse por explorar essa livre 

experimentação da narrativa levantando a seguinte questão-problema: como se dá 

a construção de um curta-metragem partindo-se da exploração da estrutura narrativa 

mítica apresentada por Vogler (2015) e praticando a intertextualidade a partir de um 

diálogo com o mito indígena brasileiro do surgimento da noite?  

A escolha do referencial intertextual, o mito de origem em questão, foi 

determinada principalmente pela oportunidade de colaborar com a notoriedade das 

narrativas produzidas por povos originários do território brasileiro nos espaços 

acadêmico e cinematográfico. Esse mito foi documentado na língua tupi por Couto 

de Magalhães (1876) na obra O Selvagem da forma como foi narrado por nativos 

Tapuios e traduzido para o português. Com esse diálogo, o projeto ainda busca 

direcionar olhares para as possibilidades que essas histórias oferecem para a 

produção de obras audiovisuais. 

Este relatório fragmenta-se em duas seções. Primeiramente, são 

apresentadas as abordagens teóricas utilizadas como alicerce do experimento, as 

quais apontam, de início, um esclarecimento sobre conceitos e noções gerais acerca 

do universo da mitologia, a partir dos estudos de Mircea Eliade (2013). A 

preocupação em trazer tais conhecimentos para o projeto deve-se ao fato de que 

compreender o mito nessa perspectiva histórico-religiosa leva ao entendimento de 

sua importância como fornecedor de estrutura narrativa. Derivando-se disso, então, 

são dispostas as noções sobre os arquétipos, em destaque para os que serão 
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utilizados no curta, e a Jornada do Herói, com especificação do que representa cada 

estágio. Logo depois, tem-se o desenvolvimento do apoio teórico para construção de 

roteiro, com base nos caminhos apontados por Syd Field (2001), assim como dos 

gêneros audiovisuais do curta-metragem, principalmente a partir dos estudos de 

Francisca Almeida (2010). Por fim, são elucidadas as concepções da Linguagem 

Cinematográfica, apoiadas em Marcel Martin (2003), aprofundando nas pertinências 

de elementos utilizados para construção do filme, sendo eles: câmera, montagem, 

luz, som, cenário, maquiagem e figurino.  

Já na segunda seção, esmiuça-se a construção prática da narrativa do curta-

metragem Revinda a partir da divisão da produção audiovisual em tópicos de pré-

produção, produção e pós-produção. Nesse momento, são apresentados os pontos 

responsáveis pelo delineamento do projeto, bem como os principais obstáculos e as 

soluções encontradas ao longo da trajetória. 

Um aspecto relevante deste projeto é que ele realiza-se em ligação com um 

projeto paralelo de outro grupo, que também está elaborando um Trabalho de 

Conclusão de Curso, composto por Gabriela Tavares e Yasmin Barros, que integram 

a equipe do curta no papel de direção de arte. Desse modo, questões referentes à 

cenografia, à maquiagem e ao figurino foram desenvolvidas de forma aprofundada 

devido ao fato de serem o recorte do trabalho paralelo em questão. 

Este projeto, por conseguinte e em suma, despontou-se do objetivo de 

produzir um curta-metragem ficcional que explorasse as possibilidades da livre 

experimentação de modo a se articular por meio da intertextualidade com o mito 

indígena de surgimento da noite. Por se empenhar em tal diálogo e prezar a liberdade 

criativa, o material conta com um conteúdo profundo, que fornece ao espectador uma 

liberdade de percepção. 

Para a materialização deste projeto, foram utilizados métodos teóricos de 

pesquisa bibliográfica, pesquisas em sites de busca e análises de diversos mitos 

indígenas brasileiros. Já dentre os métodos práticos, estão: seleção de casting, 

ensaios de elenco, preparação de cenários, testes de filmagem, atividades de edição 

de vídeo (seleção de cenas, montagem, tratamento de imagem, luz...), edição de 

áudio (tratamento, foley, mixagem...), bem como seleção de músicas. 
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2 COMPREENDER PARA EXPERIMENTAR 

 

Um dos fatores prioritários no desenvolvimento deste trabalho, desde os 

primeiros passos até a sua finalização, é o entendimento, ainda que elementar, de 

assuntos que, direta ou indiretamente, ligam-se ao conteúdo deste produto. 

Conscientizar-se a respeito das perspectivas teóricas relacionadas ao tema é uma 

tarefa que abre caminho para a parte prática, uma vez que essa desenvolve-se como 

uma experimentação e que, para isso, faz da teoria um instrumento. 

Com essa razão, no primeiro tópico desta seção, realiza-se a elucidação do 

conceito de mito, a apresentação de noções coadunadas ao trabalho e as reflexões 

acerca de sua relação com o universo das narrativas. Em seguida, há a 

apresentação de fundamentos da Jornada do Herói e de arquétipos — a partir da 

Jornada do Escritor, sistematizada por Christopher Vogler com base nos estudos de 

Joseph Campbell e Carl C. Jung. Segue-se, por fim, para considerações teóricas 

sobre roteiro e produção audiovisual. 

 

2.1 Noções gerais acerca do mito 

 

Como um significativo traço de expressão pertencente a culturas de numerosos 

povos ao redor do mundo nos mais variados momentos da história, o mito é, 

assumidamente, uma abordagem de complexa definição. As discussões que tangem 

a mitologia são, além disso, dirigidas em diferentes áreas — como na psicologia, na 

antropologia, na filosofia e na sociologia — e isso garante que o enredamento desse 

assunto seja ainda mais notório. 

As controvérsias dadas pela pluralidade de visões, no entanto, apresentam-se 

menos complexas ao admitir que os estudos dos mitos sejam conduzidos a partir de 

uma perspectiva cronológica. Nessa direção, o mito no século XIX, por exemplo, é 

caracterizado, de acordo com Mircea Eliade (2013), por uma conotação aproximada 

às de “fábula”, “invenção” e “ficção”. Essa noção dada ao mito era disseminada já 

nos anos 565-470 a.C., quando os gregos começaram a despojar progressivamente 

o mito dos valores religiosos e o decretarem o oposto de “lógos”, denotando tudo o 

que não poderia de fato existir. 

Eliade (2013) afirma que a palavra mito é, também, empregada na linguagem 

contemporânea com sentido de “ficção” ou “ilusão”, contudo expõe que o objeto 



17 
 

 

central dos estudos, nesse mesmo momento, é o mito que é, ou foi até recentemente, 

“vivo” com um papel de fornecimento de modelo para a conduta humana conferindo 

significação e valor à existência. Em suma, no século XX, os eruditos ocidentais 

passaram a reconciliar o entendimento de  mito com a compreensão que as 

sociedades antigas tinham a respeito do tema, isto é, designando uma história 

verdadeira com caráter sagrado, exemplar e significativo. A preferência pelo 

aprofundamento nessa perspectiva histórico-religiosa do mito é defendida pelo autor: 

Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais 
não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento 
humano, mas também compreender melhor uma categoria dos nossos 
contemporâneos. (ELIADE, 2013, p.8) 

 

Nesse contexto, Eliade (2013) assume a complexidade da definição de mito ao 

declarar que ele é enxergado por diversos ângulos que permitem perspectivas 

múltiplas. A fim de explorá-lo, no entanto, acaba por defini-lo como algo que relata 

um episódio que se deu no tempo primordial ou no “princípio”, o qual resultou na 

existência de uma realidade graças às façanhas de Entes Sobrenaturais. Esses 

Entes Sobrenaturais são os personagens dos mitos e são conhecidos pelo que 

fizeram no princípio de tudo. 

Os mitos, de acordo com Eliade (2013), referem-se a uma criação; eles 

apresentam como algo passou a existir ou, até mesmo, como um padrão de 

comportamento foi instituído. Com isso, o mito desempenha uma função crucial para 

a civilização humana: 

[...] ele exprime, enaltece e codifica a crença; salvaguarda e impõe os 
princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para 
a orientação do homem. O mito, portanto, é um ingrediente vital da 
civilização humana; longe de ser uma fabulação vã, ele é ao contrário uma 
realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é absolutamente 
uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira 
codificação da religião primitiva e da sabedoria prática [...]. (MALINOWSKI, 
1955, p.101-108 apud ELIADE, 2013, p.23) 

 

As histórias apresentadas pelos mitos revelam uma origem sobrenatural do 

mundo, do homem e da vida e são consideradas sagradas e, por isso, verdadeiras. 

Elas justificam-se no campo da realidade por poderem ser comprovadas a partir da 

existência do que elas contam. Mircea Eliade (2013) exemplifica essa questão ao 

trazer a mortalidade do ser humano, uma vez sendo um fato, como prova para a 

veracidade do mito de origem da morte. 



18 
 

 

Ainda que definir o mito, grosso modo, seja eficaz na elucidação panorâmica 

do assunto, uma vez que este projeto parte de peculiaridades do tema para arquitetar 

o produto final, é pertinente voltar a atenção ao formato de afunilamento no que se 

refere ao objeto do qual se trata no mito. Em outras palavras, os mitos fazem-se 

existentes a partir da intenção de se revelar uma origem, entretanto o objeto ou o 

comportamento cujo surgimento é relatado ou justificado na história pode ou não 

enquadrá-la como mito de origem. 

Os mitos de origem encarregam-se de trazer recortes menos amplos 

apresentando e justificando o surgimento de fatores específicos, como um costume 

milenar de um povo ou um fenômeno da natureza. Eliade (2013) define um mito de 

origem como aquele que “[...] conta e justifica uma ‘situação nova’ — nova no sentido 

de que não existia desde o início do mundo. [...] eles contam como o Mundo foi 

modificado, enriquecido ou empobrecido.” (ELIADE, 2013, p. 26) 

Há de se dizer, ainda, que o mito de origem é reconhecido como um 

prolongamento do mito cosmogônico, que, de acordo com Mircea Eliade (2013), é 

aquele mito que apresenta a criação do mundo por excelência, que é um modelo que 

exibe toda espécie de criação ou transformação; toda espécie de surgimento que 

levou o mundo a ser o que ele é. Nesse sentido, o autor relaciona o mito 

cosmogônico ao mito de origem: 

É a partir dessa ‘totalidade’ inicial [mito cosmogônico] que se desenvolvem 
as modificações ulteriores [mitos de origem]. O meio cósmico em que se 
vive, por mais limitado que possa ser, constitui o ‘Mundo’; sua ‘origem’ e sua 
‘história’ precedem qualquer outra história individual. A idéia mítica da 
‘origem’ está imbricada no mistério da ‘criação’. Uma coisa tem uma ‘origem’ 
porque foi criada, isto é, porque um poder se manifestou claramente no 
Mundo, porque um acontecimento se verificou. [...] A prova de que o mito 
cosmogônico não é uma simples variante da espécie constituída pelo mito 
de origem está em que as cosmogonias [...] servem de modelo para todos 
os tipos de ‘criações’. (ELIADE, 2013, p.38-39) 

 

Reconhecendo o amplo leque de sociedades que contam ou já contaram 

expressivamente com a mitologia como parte indispensável de suas culturas, 

assume-se a dificuldade de tomar todas elas como ponto de partida em estudos. 

Nesse sentido, ainda que mitologias como a grega, a egípcia e a indiana sejam 

valorizadas e, até mesmo, intituladas “Grandes Mitologias” por Eliade (2013) em 

virtude da difusão em escala mundial, aquelas pertencentes às sociedades 

tradicionais, como as dos povos indígenas, são promovidas pelo autor com certo 

privilégio. Isso deve-se ao fato de que os mitos desses últimos ainda encontram-se 
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(ou encontravam-se, até recentemente) vivos, fundamentando e justificando os 

comportamentos, as crenças e as atividades no interior dessas sociedades. 

 Ao trilhar os mesmos caminhos percorridos por Eliade (2013) em seus estudos, 

é possível chegar ao descortinamento de uma densa relação entre o mito (com sua 

significação tradicional) e o surgimento das narrativas. Isso se dá porque os mitos, 

de acordo com Paiva (2018, p.289), “[...] foram a primeira tentativa do ser humano 

de explicar o mundo ao seu redor, [...] precede[m] a linearidade ou a racionalidade 

que surge posteriormente”. Em suma, a estrutura narrativa mítica delineou modelos 

para outras histórias que ergueram-se ao longo dos anos ulteriores, as quais 

apropriam-se deles ainda hoje, na era contemporânea. Dentre essas histórias, tem-

se a que é desenvolvida neste projeto. 

 

2.2 Um modelo de narrativa descendente do mito 

 

Ao compreender o mito como um fornecedor de estrutura narrativa, entende-se 

que é possível reconhecer, nas histórias contadas ao longo dos séculos — seja na 

literatura, seja no audiovisual —, um formato disponibilizado pelos mitos. Tendo dito 

que o audiovisual também desfruta dessa estrutura, direcionamos, aqui, as reflexões 

para esse campo a fim de adequá-las ao produto deste projeto experimental. 

Nessa perspectiva, a ótica a respeito da estrutura narrativa mítica desenvolvida 

pelo roteirista norte-americano Christopher Vogler (2015) — fundamentada na 

Jornada do Herói de Joseph Campbell e nos conceitos de Carl C. Jung sobre 

arquétipos —, uma vez aproximando-se de uma noção mais cinematográfica, 

colabora demasiadamente com este curta-metragem e é explorada, a seguir, a partir 

dos pontos mencionados. 

 

2.2.1 Os arquétipos 

 

Com uma preocupação em adentrar no recorte referente aos personagens de 

uma narrativa, Vogler articula suas ideias acerca de arquétipos afirmando que olha 

para eles “como funções desempenhadas temporariamente pelos personagens para 

alcançar certos efeitos numa história” (VOGLER, 2015, p. 62). Considerando isso, 

arquétipos são entendidos como traços flexíveis de caráter, como máscaras, e não 

como papéis rígidos, o que acarreta, também, uma maior liberdade narrativa. Vogler 
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(2015) coloca os seguintes arquétipos: Herói, Sombra, Velho Sábio, Guardião do 

Limiar, Arauto, Pícaro, Camaleão e Aliado. Este projeto engaja-se nos três primeiros 

mencionados para a construção do roteiro e, com isso, entende-se a necessidade 

de melhor elucidá-los. 

Segundo Vogler (2015), o arquétipo Herói é, geralmente, o mais ativo do roteiro 

e é marcado não pelo traço de coragem, mas pelo de sacrifício. Ele aceita se 

sacrificar pelos outros e tem a função de agir ou realizar. O herói assume riscos e 

responsabilidades e executa a ação mais decisiva da história. 

Já o arquétipo Sombra, como uma espécie de resistência, pode ser enxergada 

na função de deixar o Herói numa situação de conflito: 

“A face negativa da Sombra nas histórias é projetada nos personagens que 
chamamos de vilões, antagonistas ou inimigos. Vilões e inimigos em geral 
dedicam-se à morte, destruição ou derrota do herói. Antagonistas podem 
não ser tão hostis — podem ser Aliados que estão atrás do mesmo objetivo, 
mas que discordam das táticas do herói. Antagonistas e heróis em conflito 
são como cavalos em uma parelha puxando em direções opostas, enquanto 
vilões e heróis em conflito são como trens em rota de colisão.” (VOGLER, 
2015, p. 111-112) 

 

O Velho Sábio, de acordo com Vogler (2015), assume a função de motivar, 

inspirar e orientar o herói em sua jornada; enquanto este tem o papel de aprender, 

aquele tem o papel de ensinar. Além disso, uma outra função deste arquétipo é 

conceder presentes ao herói: “[...] o presente ou ajuda do mentor deve ser merecido 

pelo aprendizado, ou sacrifício ou compromisso” (VOGLER, 2015, p. 82). 

 

2.2.2 A Jornada do Herói 

 

Paralelamente à discussão com relação aos arquétipos, Vogler (2015, p. 58) 

compreende a Jornada do Herói como “uma estrutura esqueletal que deve ser 

preenchida com detalhes e surpresas da história individual. A estrutura não deve 

chamar atenção, tampouco ser seguida com tanta precisão”. Com isso, o autor 

defende a ideia de que o conhecimento dessa jornada é pertinente no 

desenvolvimento de narrativas por fornecer uma forma, entretanto dispensa a noção 

de fórmula. Elas partem da aplicação de estágios básicos para sua construção, mas 

sem se comprometerem com a ordem ou a obrigatoriedade de acontecimentos. 

Nesta lógica, este projeto contempla a liberdade estrutural defendida por Vogler 

(2015) ao se desenvolver com base na Jornada do Escritor, sem abrir mão, no 
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entanto, de novos experimentos. Ademais, para a execução do roteiro, foram 

compreendidos todos os estágios apresentados por ele. 

O primeiro estágio apresentado é o Mundo Comum. Esse mundo é tratado 

como  espaço normal em que o Herói antes do desarranjo da história; é um elemento 

comparativo em relação ao Mundo Especial — que é onde ocorre a aventura — e, 

portanto, é um contraste a ele. O autor sugere que o Mundo Comum seja o mais 

distinto possível do especial a fim de que uma mudança drástica seja experienciada 

tanto pelo espectador quanto para o herói. 

Como segundo estágio, tem-se O Chamado À Aventura. Este momento 

apresenta-se como o gatilho, o incidente provocador da jornada que será percorrida 

pelo herói. O chamado realiza-se, nesta narrativa, como carência ou necessidade, o 

que, segundo o autor, pode ser representado a partir de uma perda ou subtração de 

algo dentro do Mundo Comum. Vogler (2015, p. 159) afirma que este estágio “[...] é 

um processo seletivo. Uma situação instável surge numa sociedade e alguém se 

voluntaria ou é escolhido para assumir a responsabilidade”. 

A seguir, Vogler (2015) expõe o estágio A Recusa ao Chamado, o qual alerta o 

espectador sobre a proporção do problema que o herói enfrentará a partir da rejeição 

que, neste momento, ele tem à aventura devido a um receio do que o espera. De 

acordo com Vogler (2015), espera-se que o herói aceite essa jornada ao 

desconhecido, “[...] a uma aventura que será empolgante, mas também perigosa e 

que pode até mesmo ameaçar sua vida” (VOGLER, 2015, p. 163). 

Como quarto estágio, têm-se O Encontro com o Mentor. É nele em que o herói 

recebe o conhecimento e o apoio do mentor. Este evento é o que, para Vogler (2015), 

encoraja o herói a assumir sua jornada. Este estágio apresenta a conexão existente 

entre ele e seu mentor, tal como a confiança entre as duas personagens. 

Em seguida, fala-se da Travessia do Limiar, que, para Vogler (2015), acontece 

a partir de quando o herói compromete-se voluntariamente com a aventura. É aqui 

que ele parte rumo ao desconhecido. A Travessia do Limiar demanda coragem por 

parte do herói e funciona como uma fronteira que separa o Mundo Comum do Mundo 

Especial. 

Logo após, Vogler (2015) traz o estágio Provas, Aliados e Inimigos. Neste 

estágio o herói já entrou de cabeça no mundo especial e passará por uma 

experiência nova e assustadora. O autor afirma que o mais importante neste período, 

que é um momento de ajuste do herói ao desconhecido, são as provas e os desafios 
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pelos quais ele passa a fim de ser preparado para as maiores provações que 

seguirão. Nesta etapa, ele pode encontrar a Sombra e isso desencadeia a série de 

eventos ameaçadores. Toda a periculosidade desse novo espaço sugere que suas 

regras sejam rapidamente aprendidas tanto pelo herói quanto pelo espectador. 

Como próximo estágio, tem-se A Aproximação da Caverna, que, segundo 

Vogler (2015), passa-se em uma região que vai desde a fronteira dos dois mundos 

até o centro da Jornada do Herói. Aqui, há preparações finais para se chegar à 

Provação principal da aventura. Para o autor, a função da Aproximação é dispor de 

um período de tempo em que o herói fortalece-se e reforça sua armadura para lidar 

com os maiores desafios de sua jornada. 

O próximo estágio que Vogler (2015) traz é A Provação. Nesta parte da 

narrativa, o herói encara o maior desafio de sua jornada e um oponente ainda mais 

terrível. Este momento pode ser interpretado como a morte e o renascimento desse 

personagem, literal ou simbolicamente, e é caracterizado como seu teste principal. 

É importante ressaltar que essa provação acarreta uma mudança drástica na 

personalidade do herói; ele, ao final deste estágio, encontra-se transformado pela 

situação que enfrentou. 

Vogler (2015) qualifica este momento como a crise da narrativa, pois é quando 

as forças desfavoráveis ao herói encontram-se no ápice de sua potência como 

oposição a ele. A Provação é comumente realizada como um confronto dessa força 

desfavorável, adversária, com o herói e é o momento em que ele encara seu maior 

medo — o que, muitas vezes, é o único caminho para sua recuperação ou vitória. 

Em seguida, apresenta-se o estágio A Recompensa. Nela, é fundamental que 

o herói receba aquilo que ele foi em busca. Após arriscar sua vida, ele recebe algo 

em troca, a recompensa e, ao recebê-la, precisa continuar a missão, que ainda não 

está finalizada. 

O estágio seguinte, trazido por Vogler (2015), é O Caminho de Volta, no qual, 

após a Recompensa, o herói deve tomar uma decisão que conduzirá a narrativa: 

permanecer no Mundo Especial ou iniciar a jornada de retorno ao Mundo Comum. A 

escolha tomada por esse arquétipo o levará para o próximo estágio da narrativa, 

entretanto, antes disso, podem ocorrer perseguições ao herói, que reativam a 

energia da história. Este momento da narrativa é construído de modo que também 

possa gerar um revés repentino e catastrófico na Jornada do Herói. 
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O penúltimo estágio que Vogler (2015) apresenta é A Ressurreição. ste 

momento da narrativa traz uma situação adicional de morte e renascimento. Com 

esse acontecimento, pode haver uma mudança de comportamento ou de aparência 

dos personagens, o que simboliza de fato uma ressurreição. Isso se dá no sentido 

de que, da mesma forma que o herói precisou abrir mão de sua personalidade no 

Mundo Comum para viver a aventura no Mundo Especial, ao finalizar sua jornada, o 

herói precisa assumir um novo “eu” que seja adequado à sua volta ao Mundo 

Comum. Neste estágio há ainda a limpeza da sobrecarga que o herói sustentou no 

Mundo Especial ao mesmo tempo em que leva consigo todas as lições da Provação. 

É importante destacar que, na Ressurreição, tem-se o clímax da história, que é 

o ponto mais alto de energia ou o último grande evento da obra. Esse momento pode 

se dar de diversas maneiras. No curta-metragem, o clímax que pode ser identificado 

é o silencioso: 

O clímax não precisa ser um momento mais explosivo, dramático, ruidoso 
ou perigoso da história. Existe também um clímax silencioso, uma onda de 
emoção que se ergue com suavidade. O clímax silencioso pode dar a 
sensação de que todos os conflitos foram resolvidos harmoniosamente, e 
todas as tensões convertidas em sentimentos de prazer e paz. [...] Os nós 
de tensão criados no corpo da história são desfeitos, talvez após a 
puxadinha suave de uma percepção final. (VOGLER, 2015, p. 269) 
 

O último estágio da Jornada, segundo Vogler (2015), é O Retorno com o Elixir, 

na qual o herói traz algo do Mundo Especial para dividir com os outros ou com poder 

de curar a terra ferida. O Elixir pode ser literal (uma substância, um remédio, um 

tesouro real extraído do Mundo Especial) ou metafórico (amor, paz, fama, saúde, 

uma boa história para contar, etc) e precisa ser trazido e compartilhado pelo herói 

como um teste final para completar sua jornada. 

 

2.3 A presença do mito além da estrutura narrativa 

 

O ato deste projeto partir das estruturas narrativas míticas para explorar novos 

experimentos pode ser compreendido como um ponto de contato, ainda que indireto, 

com a mitologia. Todavia, o curta-metragem dispõe de outro aspecto que opera uma 

relação mais direta: a narrativa deste curta-metragem realiza-se dialogando com um 

mito de origem. 

Dentro do vasto universo da mitologia, o mito indígena do surgimento da noite 

foi escolhido para se ligar a este trabalho. No livro “O Selvagem” de Couto de 
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Magalhães (1876), ele foi transcrito na língua tupi a partir da versão oral relatada por 

Tapuios e traduzido para o português pelo autor. Considerando a obra de Couto de 

Magalhães (1876), que é o principal meio utilizado neste projeto para se ter contato 

com o mito do surgimento da noite, há uma incerteza acerca da origem dele. Em 

artigo, no entanto, Lucia Wataghin (1998) classifica-o como tupi. Ressalta-se que, no 

entanto, a polêmica com relação à origem do mito é apresentada aqui sem uma 

discussão por não ser o foco deste trabalho. 

O canal de contato com o mito de surgimento da noite para o desenvolvimento 

deste projeto foi a obra de Couto de Magalhães (1876) mencionada. A preferência 

por esse documento em relação a outros mais atuais encontrados na internet deveu-

se ao fato de que Eliade (2013) traz que, ao interrogar pessoas pertencentes a esses 

grupos nos quais, de algum modo, os mitos estão viventes, é possível apurar o 

significado que aqueles atribuem a estes. 

A escolha por esse mito teve como uma de suas razões as reflexões de Eliade 

(2013) acerca da difusão, em escala global, daquelas que ele define como “Grandes 

mitologias”. A porção de obras cinematográficas que se empenham num diálogo com 

a mitologia grega, por exemplo, é vultosa. Nesse sentido, dá-se a predileção por 

abraçar as origens brasileiras selecionando um mito nacional indígena 

contemplando-o nos campos acadêmico e artístico a fim de contribuir com sua 

notoriedade. 

A tradução do mito de surgimento da noite documentado por Magalhães (1876) 

apropria-se de um português arcaico e estende-se em detalhes tal como o relato 

original. Dada a circunstância, entende-se a necessidade de elaborar uma 

apresentação mais reduzida e com a linguagem mais atualizada para o corpo do 

texto e anexar o fragmento da obra de Magalhães sobre o mito neste trabalho (vide 

anexo). 

O mito conta que antigamente era sempre dia e a noite pertencia apenas à 

Grande Cobra, que vivia no fundo das águas. A filha dessa entidade detentora da 

noite casou-se com um moço e passou a sentir falta da noite, que existia apenas em 

seu antigo lar. Por conta desse problema que enfrentava, ela pediu para que seu 

marido buscasse a noite no rio e este ordenou que seus três fiéis empregados 

realizassem esse desejo. 

Ao se encontrarem com a Grande Cobra, receberam dela um caroço de tucumã 

que levava a noite e lhes foi avisado que não deveriam abrí-lo senão tudo que havia 
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em seu interior seria perdido. No caminho de volta ao chefe, sons de insetos noturnos 

vinham de dentro daquele coco e os três, munidos de vontade de saber do que se 

tratava, reuniram-se no meio da canoa onde estavam, acenderam o fogo, derreteram 

o invólucro que protegia o caroço e o abriram. 

Nesse momento, escureceu e todas as coisas que estavam no bosque 

transformaram-se em animais terrestres e todas que estavam no rio, em patos e 

peixes. Logo a filha da Grande Cobra viu a estrela dalva e se deu conta de que a 

noite havia surgido. Para separá-la do dia, a moça criou a ave cujubi, que cantaria 

sempre que a manhã raiasse e a ave inhambu que cantaria em diversos momentos 

da noite e da madrugada. Quando os três responsáveis por tudo aquilo encontraram-

se com o chefe, este declarou que tinham sido infiéis  e, por isso, transformaram-se 

em macacos com uma risca amarela no braço, que era o sinal do invólucro que 

escorreu no momento em que eles o derreteram. 

 

2.3.1 Considerações sobre o diálogo com o mito de origem 

 

A relação que se dá entre a narrativa do curta-metragem e o mito de origem já 

elucidado pode ser compreendido como uma intertextualidade. Este fenômeno, de 

acordo com Ricardo Zani (2003), em primeiro lugar, foi um foco de estudo dentro da 

literatura e realizava-se a partir da inclusão de um texto em outro para efeitos de 

reprodução ou transformação. No entanto, o autor ressalta que o termo 

intertextualidade pode ser empregado em qualquer outra produção que trabalhe sua 

narrativa com um efeito de reprodução ou transformação de outras produções. 

A intertextualidade, como afirma Terezinha Elizabeth da Silva (2006, p. 313), 

“[...] torna possível o diálogo com a tradição, diálogo interativo que flui de maneira 

não-hierárquica e não comparativa”. Para a estruturação do roteiro, a atenção a essa 

relação horizontal entre o mito e o curta-metragem ocorreu a todo momento. Isso 

deve-se ao fato de que a intenção não era apresentar essa como um contraponto ou 

comparativo àquela. A relação entre ambas se dá no sentido de que o curta-

metragem busca não apenas dar-se por si só, mas também aproveitando sua 

visibilidade nos meios acadêmico e artístico para colaborar com a difusão de um mito 

indígena por meio de um diálogo no audiovisual. 

Para o desenvolvimento de seu conteúdo, este projeto valoriza a magnitude da 

relevância dos mitos no universo das narrativas e, tendo isso em vista, compromete-
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se em operar o enaltecimento de um mito tradicional a partir de uma ótica nova1. 

Nessa lógica, esta obra afirma-se não como uma retratação fiel do mito escolhido, 

mas como a exploração de novos experimentos nos quais esse mito está presente. 

A relação entre a narrativa deste produto e o mito de origem escolhido ocorre 

em virtude dos processos de escatologia e retorno à origem.2 A escatologia é “[...] a 

prefiguração de uma cosmogonia do futuro. [...] toda escatologia insiste em um fato: 

que a Nova Criação não pode ter lugar antes que este mundo seja definitivamente 

abolido” (ELIADE, 2013, p. 51). O autor afirma, ainda, que o fato essencial não é o 

fim, e sim a certeza de um novo começo, o qual realiza-se como uma réplica do 

começo absoluto. Já o retorno à origem, segundo Eliade (2013), fornece a esperança 

de um renascimento; trata-se de compreender e retornar a como uma realidade 

passou a existir a fim de dominá-la, fazê-la reexistir. 

 

2.4 Abordagens acerca de roteiro 

 

Para que os tópicos relativos à estrutura narrativa mítica dessem-se neste 

trabalho, que se materializa por meio do audiovisual cinematográfico, a pertinência 

de se pesquisar sobre noções de roteiro antes de sua elaboração é compreendida. 

A construção do roteiro teve como principal aporte teórico as ideias de Syd Field 

(2001), o qual define esse material como “uma história contada com imagens”. 

Inicialmente, o autor traz percepções práticas sobre os elementos que compõem a 

estrutura da narrativa antes da escrita do roteiro, ou seja, os esquemas que devem 

ser entendidos anteriormente pelo roteirista de modo que a alocação dentro de uma 

estrutura seja eficaz. 

 Um dos elementos mais importantes de um roteiro são as personagens que 

fazem parte da narrativa, para Field (2001), elas são o fundamento essencial. Por 

esse motivo, é de grande necessidade que o escritor conheça os seus personagens 

antes de desenvolver a história, principalmente os protagonistas. O desenvolvimento 

desse tipo de personagem dá-se através do entendimento da vida dele dentro do 

espaço narrativo, compreendendo os aspectos que formam o personagem e também 

                                                
1 Salienta-se que é uma nova perspectiva a fim de se desviar das noções de anacronismo e 

apropriação cultural; 
2 Os processos de escatologia e retorno à origem serão situados na narrativa do curta-metragem na 

próxima seção; 
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aqueles que o revelam. O primeiro, trata-se dos acontecimentos anteriores ao que o 

filme começa, o segundo refere-se a vida do personagem do início do filme à 

conclusão da história (FIELD, 2001, pág 18-19). 

 Com esses aspectos da vida do personagem, o roteiro, segundo o autor, deve 

apresentar uma necessidade, um desejo. É a partir das vontades que se criam os 

conflitos narrativos. 

Uma vez definida a necessidade de seu personagem, você pode criar 

obstáculos a essa necessidade. Drama é conflito. A necessidade do 

personagem deve ficar clara, de forma que você possa criar obstáculos a 

essa necessidade. Isso empresta à sua história uma tensão dramática [...]. 

(FIELD, 2001, pág 22) 

 

 Outro ponto importante do script é o diálogo. Esse elemento é manifestado 

pelos personagens, por isso deve estar coeso com as características atribuída a eles. 

Dentro da história, os diálogos cumprem a função de comunicar informações, mover 

a narrativa para frente, revelar o personagem, além de revelar os conflitos, estados 

emocionais e da personalidade (FIELD, 2001). 

 Esses diálogos são apresentados por meio de cenas, componente do roteiro 

responsável por abrigar as ações, os conflitos. Para a composição dele, Field (2001) 

sugere uma liberdade por parte do escritor, portanto não estar tão apegado a regras. 

Essa defesa pode levar à compreensão de que, por exemplo, as cenas têm abertura 

para ser curtas ou longas, pois, para Syd Field (2001, p.112), “a cena é o que você 

quer que seja”. Aqui, confiar na história é o passo principal. 

Por fim, Field (2001) esclarece um modelo de formatação de roteiro, o qual 

busca descrever as imagens que serão concebidas na obra audiovisual seguindo 

uma padronização que possa ser compreendida pelos envolvidos na produção, tanto 

equipe técnica quanto os atores e atrizes. Essa estrutura proposta pelo autor será a 

base para a distribuição do pontos narrativos deste projeto experimental e poderá 

ser visualizada na seção seguinte. Uma outra noção importante para a construção 

do roteiro deste projeto refere-se à questão de gênero, mais especificamente o 

suspense. 

 

2.4.1 O caráter experimental e a exploração de gêneros 

 

Um dos pontos de partida deste filme foi o interesse prévio do roteirista por 

narrativas que carregam a livre experimentação de recursos audiovisuais no 
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desenvolvimento cinematográfico. Referindo-se a um recorte alinhado a essas 

ressalvas, Luís Nogueira (2010) informa que, dentre as vertentes gerais de gênero 

no cinema, é possível que uma obra encaixe-se no experimental. 

O gênero cinematográfico, de acordo com Francisca Almeida (2016, p. 21), 

“[...] caracteriza um filme através das emoções/sensações que o mesmo irá causar 

no espectador”, enquanto que, dentro de sua especificação como experimental, é 

apresentado por Nogueira (2010, p. 6) como aquele “[...] cujo objectivo é sobretudo 

expandir e explorar as formas, as técnicas e os métodos da criação cinematográfica”. 

Nesse sentido, partindo-se de uma ideia de experimentação, uma obra 

cinematográfica pode se direcionar a múltiplas características, tanto usando-as como 

fundamentação quanto chegando a elas como um resultado. Nessa prática de 

exploração, é possível, inclusive, que haja simultaneidade de atributos de diferentes 

gêneros. Nogueira (2010) aponta que, mesmo entre os gêneros clássicos (ou seja, 

aqueles que se dão de forma específica), pode existir uma relação heterodoxa que 

nutra a narrativa. Essa coexistência de grandes qualidades de diferentes gêneros 

pode ser visualizada, como neste curta-metragem, entre os gêneros suspense e 

fantástico3, principalmente por conta de uma similaridade dos efeitos que podem 

causar no espectador. 

O suspense é visualizado nos tipos de história que se aproximam dos 

seguintes pontos: 

• em primeiro lugar, temos a intenção de criar no espectador uma intensa 
excitação e nervosismo, como se, nos momentos decisivos, tudo se 
tornasse insuportavelmente urgente e perturbador; 
• em segundo lugar, uma instauração e perpetuação constante da dúvida 
sobre o desfecho dos acontecimentos e sobre o destino das personagens – 
é na medida em que a dúvida é constantemente relançada que o espectador 
é obrigado a rever as suas hipóteses; 
• em terceiro lugar, a sugestão verosímil, mas enganosa, de expectativas – 
desse modo, o espectador é convidado a entrar num jogo de permanente 
inquietação, incerteza, ansiedade ou angústia. (NOGUEIRA, 2010, p. 39) 
 

Outro aspecto marcante em filmes de suspense, trazido por Almeida (2016), 

é a presença de uma personagem principal que se depara com uma circunstância 

inesperada e que pode ter um destino bom (se lutar e prevalecer) ou ruim (se não 

reagir). O suspense é reconhecido em narrativas que trabalham a tensão dramática 

causada pelo fato das personagens atravessarem situações de risco, o que permite, 

                                                
3 As palavras “suspense” e “fantástico”, neste trabalho, aparecem em itálico sempre que se referirem 

aos gêneros cinematográficos. 



29 
 

 

a quem assiste, uma disposição de sensações de dúvida e incerteza a respeito do 

que é apresentado e do que está por vir. 

Numa tangente, o gênero fantástico contempla as possibilidades de provocar 

hesitações no espectador ao disponibilizar uma gama de aspectos provenientes da 

criatividade e da imaginação na apresentação de ações ou espaços que não se 

apegam às leis comuns: 

[...] o filme fantástico é aquele onde essa mesma causalidade mais se afasta 
das premissas realistas e das leis comuns do quotidiano. Aqui, as relações 
de causa-efeito como as conhecemos são constantemente desafiadas: seja 
na mente das personagens seja na mais reconhecível banalidade, tudo 
acaba por, a certo momento e em certas condições, se tornar possível. As 
leis do mundo e as suas premissas são quebradas e um novo regime de 
causalidade é instaurado: um novo tipo de explicações e de justificações 
entra em vigor. (NOGUEIRA, 2010, p. 27) 

 

As possibilidades atreladas ao gênero fantástico são diversas. Nogueira 

(2010) aponta que é possível viajar ao passado, atravessar continentes ou até 

descobrir lugares que são frutos da imaginação. Para isso, o filme pode explorar 

espaços das mais diversas naturezas, como por exemplo o mundo medieval, o pré-

histórico, florestas, a própria mente ou o corpo humano. Tudo isso sem se apegar à 

explicitação do caráter irreal para as personagens, bem como sem se empenhar em 

explicitar a procedência de tais noções desprendidas das leis naturais. 

 

2.5 Abordagens acerca de produção audiovisual 

 

É certo dizer que este trabalho é um resultado de pesquisas e reflexões acerca 

de abordagens que contemplam a arte de se construir uma história no que se refere 

a “colocar no papel”, ou seja, a criar uma narrativa. Entretanto, também desafia-se a 

ir além da escrita e prolongar o processo até sua materialização por meio do 

audiovisual. Isso foi incentivado pela visão de Martin (2003), que se abre quanto à 

especificidade da linguagem cinematográfica: 

Mas o que distingue o cinema de todos os outros meios de expressão 
culturais é o poder excepcional que vem do fato de sua linguagem funcionar 
a partir da reprodução fotográfica da realidade. Com ele, de fato, são os 
seres e as próprias coisas que aparecem e falam, dirigem-se aos sentidos 
e à imaginação: à primeira vista, parece que toda representação 
(significante) coincide de maneira exata e unívoca com a informação 
conceitual que veicula (significado). (MARTIN, 2003, p.18) 
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Por esse ângulo, a singularidade da expressão do cinema é algo que 

implementa o projeto no sentido de que corporifica aquilo que se tem no roteiro 

permitindo uma manifestação mais aproximada do que se idealizou ao criar a 

narrativa. A favor da concretização de sua linguagem com tal singularidade, para que 

uma história seja expressada e dialogue com o espectador, o cinema apropria-se da 

imagem, que por sua vez é caracterizada por fatores decisivos como a 

movimentação e o som: 

[...] o movimento é certamente o caráter mais específico e mais importante 
da imagem fílmica. O som é também um elemento decisivo da imagem pela 
dimensão que lhe acrescenta, aos restituir o ambiente dos seres e das 
coisas que percebemos na vida real: nosso campo auditivo, com efeito, 
engloba a todo momento a totalidade do espaço ambiental, enquanto nosso 
olhar não consegue cobrir mais de sessenta graus de uma só vez, sendo 
apenas trinta de maneira atenta. (MARTIN, 2003, p.22) 

 

Atentando-se à imagem como um dos elementos básicos da linguagem 

cinematográfica, assim como Martin (2003) defende, é possível assegurar uma 

relação mais íntegra entre o objeto e quem o assiste, isso porque, ainda que a 

imagem apenas afirme a materialidade do fato bruto que reproduz, é a partir dela 

que o espectador poderá desenvolver sua própria interpretação. Martin (2003) ainda 

aponta esse elemento como o primeiro grau de efeito na comunicação entre a 

narrativa e o espectador: “[...] a imagem reproduz o real, para em seguida, em 

segundo grau, afetar nossos sentimentos e, por fim, em terceiro grau e sempre 

facultativamente, adquirir uma significação ideológica e moral” (MARTIN, 2003, p. 

28). 

Como um complemento a essas noções, ressalta-se, ainda, a perspectiva de 

Jean Claude Carrière (2006) a respeito do tempo no cinema. Ele esclarece que o 

tempo é um artifício de disposição de imagens no audiovisual de modo que se torna 

capaz de interferir na linguagem cinematográfica: 

Lidar com o tempo, quer seja para acelerá-lo, ralentá-lo, cortá-lo ou 
emendá-lo, dissecá-lo ou até esquecê-lo, é um componente orgânico da 
linguagem do cinema, uma parte da sua sintaxe, do seu vocabulário. 
(CARRIERE, 2006, p. 113) 
 

Nessa lógica, é possível afirmar que os pontos que rodeiam ou incluem-se na 

noção de imagem têm alta relevância no resultado do projeto, visto que se trata de 

um material audiovisual. Para fins de exploração, entende-se a necessidade de se 

elucidar os pontos que apresentam-se mais relevantes no contexto do trabalho — 

sendo eles: câmera, montagem luz, cor, som, cenário, figurino e maquiagem. No 
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entanto, é importante ressaltar que, como o audiovisual neste projeto é utilizado 

principalmente como um instrumento para se mergulhar na narrativa, vê-se mais 

pertinência em entender os fundamentos de cada ponto dentro do audiovisual do 

que em adentrar em suas particularidades técnicas. 

 

2.5.1 Câmera 

 

Considerando a relevância das imagens no audiovisual, é possível assumir a 

importância de se atentar a como elas serão apresentadas dentro da tela. Com esse 

efeito, ainda que uma obra tenha, como um de seus fundamentos, a livre 

experimentação (que é o caso deste projeto), é importante observar os detalhes que 

interferem ou influenciam os resultados finais visuais de um material cinematográfico. 

Nesse sentido, pode-se considerar a câmera como um instrumento 

imprescindível não só pela sua função de filmar, mas também por ter o poder de, 

segundo Martin (2003, p. 15), criar “[...] algo mais que uma simples duplicação da 

imagem”; de transmitir a linguagem cinematográfica partindo-se de um conjunto de 

fatores, como, por exemplo, o enquadramento. De acordo com Martin (2003, p.35), 

o enquadramento trata-se “[...] da composição do conteúdo da imagem, isto é, da 

maneira como o diretor [...] eventualmente organiza o fragmento de realidade 

apresentado à objetiva, que assim irá aparecer na tela”. 

O enquadramento, alinhado às movimentações de câmera, expõe-se com base 

nas intenções que o diretor tem para a obra. Se a intenção é focar nas personagens, 

em suas expressões e em suas realizações em cena, como acontece no produto 

deste projeto, trabalhar com a câmera na mão, por muitas vezes acompanhando o 

fluxo dos acontecimentos bem como as personagens no cenário, apresenta-se 

viável. 

A câmera, como uma mediadora do diálogo com o espectador, também tem o 

poder de se apropriar de exercícios que extrapolam suas próprias atividades 

(passando, por exemplo, a contar com um contato direto com o ator ou a atriz) de 

forma a colaborar com uma comunicação mais tendenciosa, sempre a favor das 

intenções da obra. Martin (2003) apresenta que, no cinema, o ator ou a atriz pode 

olhar diretamente para a câmera para fornecer um efeito dramático fazendo com que 

quem assiste se sinta diretamente atingido e este projeto explora essa possibilidade. 
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É interessante atentar-se também à presença da câmera, ainda que não mais 

fisicamente, na etapa de edição ao final do caminho de produção audiovisual, isso 

porque todo o processo de pós-produção só acontece graças às imagens fornecidas 

pela câmera. Assim como aponta Harris Watts (1999), o trabalho da câmera é a 

coleta do processo. Ao obter o material captado, a pós-produção dá sentido às 

sequências de forma a organizar o filme numa ordem de acontecimentos que faça 

sentido. Esse processo é chamado de montagem. 

 

2.5.2 Montagem 

 

De acordo com Martin (2003, p.160), a montagem “[...] é a noção mais sutil e, 

ao mesmo tempo, a mais essencial da estética cinematográfica. [...] é a condição 

necessária e suficiente da instauração estética do cinema”. Essa atividade dá-se a 

partir do jogo criativo com as imagens captadas pela câmera e os sons a fim de 

desenvolver o discurso que entrará em contato com o espectador. 

Os fragmentos de imagens resultantes das gravações são células que, na pós-

produção, são associadas de forma que ganhem um novo sentido dentro do 

conjunto. Esse sentido pode ir além da coerência dos fatos apresentados na 

narrativa e atingir abordagens muito mais profundas. 

Esse processo é determinado pela montagem. Não aquela montagem 
voltada para o específico cinematográfico, mas a  que envolve problemas 
que nos remetem a  outros códigos que, no seu conjunto, formularão as 
necessidades básicas da linguagem cinematográfica. Podemos chamar 
este estilo de montagem proposto por Eisenstein de Montagem discursiva: 
montagem significante que utiliza as formas do discurso. (EISENSTEIN 
apud MOURÃO, 2016, p. 246) 
 

Ao levar em conta todas essas considerações, é possível direcionar os 

processos de filmagem e montagem a uma ótica experimental alinhada ao gênero 

suspense neste projeto. Isso partindo-se do cunho misterioso do gênero de 

disponibilizar artifícios passíveis de significação de forma a desenvolver e satisfazer 

o que Martin (2003, p. 139) denomina de “tensão psicológica”. 

 

2.5.3 Luz 

 

Uma imagem constitui-se não apenas de materiais físicos presentes no 

enquadramento, mas também de iluminação. De acordo com Ernest Lindgren (apud 
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MARTIN, 2003, p. 57), esse recurso “[...] serve para definir e modelar os contornos 

e planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade espacial, para produzir 

uma atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos”. 

Nesse sentido, a iluminação pode ser compreendida como parte significativa 

da linguagem cinematográfica ao contribuir com o aspecto total da imagem. É como 

se a iluminação da imagem, por meio de suas particularidades definidas pelo diretor, 

tocasse o espectador acarretando o surgimento de sensações. 

A favor do gênero suspense e do cunho misterioso, pode-se apropriar dos 

efeitos de sombras causados pela iluminação, que se apresentam, segundo Martin 

(2003, p. 59), como “[...] um poderoso fator de ansiedade pela ameaça do 

desconhecido que deixam entrever”. Tal posicionamento a respeito da presença do 

desconhecido na tela é, ainda, sustentado por Carrière (2006, p. 90), que afirma que 

“Tudo a que podemos dar forma nos tranqüiliza. O que perturba não tem forma 

definida, que se possa reproduzir, por mais inteligente que seja a tentativa; [...]”. 

Nesse sentido, é possível identificar a proposta de diferenciação do que é tranquilo 

e seguro para o que é misterioso e obscuro a partir do nível de conhecimento que 

um espectador tem a respeito de um cenário. 

 

2.5.4 Cor 

 

Esse ponto pertencente à imagem, além de carregar uma percepção estética, 

é utilizado no audiovisual como componente do discurso que chega ao espectador, 

isso porque, de acordo com Martin (2003), as cores podem preencher uma função 

expressiva no sentido de se dar a partir da relação entre o objeto e o estado 

psicológico do observador. 

Ao encontro dessa visão, Stamato, Staffa, Von Zeidler (2013) defendem que as 

cores têm o poder de estimular sentimentos e percepções e, por isso, são tão 

importantes no meio cinematográfico: 

Nesse sentido, uma imagem pode se comunicar melhor ao contar com cores 
mais prováveis de causar um ou outro efeito pretendido no espectador. Com 
o desenvolvimento do estudo das cores e de suas reações, as cenas 
passaram a carregar uma bagagem maior de emoção e sentido. Essa 
evolução é perceptível tanto nos planos mais gerais da direção artística do 
conteúdo, como o cenário e na iluminação, quanto no figurino, designado 
especificadamente a cada personagem. Assim, por atribuírem simbologias, 
quando bem escolhidas, as cores contribuem para a montagem externa e 
interna dos elementos da narrativa, tornando-se uma parte indispensável 
para comunicação. (STAMATO; STAFFA; VON ZEIDLER, 2013, p. 8) 
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Nesse sentido, pode-se dizer que cada cor fornece ao espectador uma 

diferente possibilidade de sensação ou impressão. A cor marrom de acordo com 

Stamato, Staffa, Zeidler (2013), por exemplo, remete a terra, enquanto amarelo e 

laranja, respectivamente, a luz e sol. Já a cor preta é viável para cenas obscuras em 

filmes por estar atrelada, no Ocidente, à morte, ao luto e à tristeza. Enquanto isso, o 

branco dispõe de uma percepção aproximada de paz e pureza. A oposição das 

sensações e percepções associadas a essas duas últimas cores é pertinente à maior 

parte deste projeto no sentido de que a presença dos contrastes faz-se 

constantemente. 

 

2.5.5 Som 

 

Este elemento, de acordo com Martin (2003), reforça a autenticidade da 

imagem elevando sua credibilidade material e estética. O som quase sempre parte-

se da imagem para fornecer seu valor dramático à narrativa; ele funciona como uma 

ferramenta recheada de informações que complementam a imagem apresentada e 

participa da linguagem cinematográfica. 

Diversas são as formas desse elemento revelar-se na narrativa, podendo ser 

captado originalmente no momento da gravação, como também adicionado na pós-

produção. Esses componentes sonoros que constam no filme, independente de 

como se deram, segundo Alves (2012), podem ser definidos como trilha sonora. 

Um ponto importante apresentado por Martin (2003) é que a trilha sonora, ainda 

que esteja diretamente ligada à imagem, não se limita à sequência de fragmentações 

dessa. Em outras palavras, o som é mais contínuo e apega-se mais à simples 

percepção e à sensação estética, abrindo mão da necessidade de acompanhar o 

ritmo dinâmico da imagem. 

A parcela sonora extraída da própria gravação, no curta-metragem, são as falas 

e os ruídos das personagens. Martin (2003, p.114) expõe que a palavra falada, “[...] 

libera em parte a imagem de seu papel explicativo para que possa consagrar-se à 

sua função expressiva, tornando inútil a representação visual das coisas que podem 

ser ditas [...]”, o que, num filme de curta duração, pode auxiliar no processo de melhor 

compreensão. 
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Como parte da pós-produção deste projeto, podem-se destacar o foley e as 

músicas. O primeiro é definido por Alves (2012, p.93) como “[...] processo de 

recriação de ruídos e criação de sons especiais em estúdio” e funciona como 

otimizador de detalhes sonoros. A música, para Martin (2003), dispõe, à imagem, 

uma expressão rica e única. 

Como uma opção de efeito sonoro também demasiadamente significativa, tem-

se o silêncio. Ele contribui na narrativa de forma a desempenhar um papel dramático 

de morte, ausência, perigo, angústia ou solidão. Martin (2003) defende que o silêncio 

sublinha a tensão dramática do momento, até mesmo mais que a intervenção de 

uma música. 

Num sentido direcionado ao desenvolvimento da significação subjetiva de um 

filme, a trilha sonora pode servir de instrumento provedor de símbolos a serem 

decodificados. O símbolo, aqui, seguindo a ótica de Martin (2003, p.118), remete a 

“[...] todo fenômeno sonoro que tende a adquirir, para além do significado da Imagem 

e de suas aparências realistas e imediatamente expressivas, um valor mais amplo e 

profundo”. Com isso, é possível afirmar que a presença de sons em um material 

audiovisual pode se dar de formas menos objetivas, abrindo espaço para que o 

espectador possa fazer reflexões também a esse respeito. 

 

2.5.6 Cenário 

 

Esse elemento também é de grande importância no resultado da imagem e isso 

deve-se ao fato de que o realismo da ambientação, no cinema, segundo Martin 

(2003), fornece mais confiança às ações executadas. Os cenários podem ser 

espaços reais ou montados, independente de serem de interiores ou exteriores, e 

isso varia de acordo com questões como as necessidades a serem atendidas e a 

verba disponível. 

A cenografia é um dos núcleos da direção de arte, junto à maquiagem e ao 

figurino. Esses núcleos, em conjunto, carregam grande parte da responsabilidade de 

contextualizar e dar informações a respeito da narrativa. Se dois cenários embasam-

se (mais uma vez) no contraste entre si, é possível compreender a grande 

diferenciação entre cenas apenas pela imagem e isso expõe sua participação no 

efeito da linguagem cinematográfica. 
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2.5.7 Figurino e maquiagem 

 

Ainda no segmento da direção de arte, como dito no tópico de cenário, têm-se 

figurino e maquiagem como núcleos. 

A direção de arte, especialmente no que se refere ao figurino e à maquiagem, 

é um assunto pouco discutido no meio cinematográfico brasileiro se comparado à 

sua tamanha importância. Vera Hamburger (2014 apud SILVA, G; FERNANDES, Y., 

2019), identifica essa escassez bibliográfica acerca do tema no Brasil. 

Ainda que seja um tema pouco estudado, Martin (2003), ao falar de cinema, faz 

um adendo sobre figurino afirmando que não é um elemento artístico isolado. Essa 

substância da linguagem cinematográfica tem o poder de entregar características 

dos personagens a partir de cores, modelagens, materiais e acessórios, literalmente 

vestindo os atores com o que se pretende denunciar sobre as personagens 

visualmente. 

Para definir o tipo de figurino, Martin (2003) traz três diferenciações: o figurino 

realista, o para-realista e o simbólico. O primeiro preocupa-se com a realidade 

histórica, o segundo ainda tem essa preocupação, mas não se limita a ela, 

recorrendo também às próprias estilizações. E o simbólico, o caso dos figurinos 

deste curta-metragem, não se apega à exatidão histórica preocupando-se muito mais 

em traduzir simbolicamente caracteres, estados da alma ou tipos sociais. 

A importância destacada sobre o figurino serve, da mesma forma, para a 

maquiagem. Esse artifício, segundo Hamburger (2014 apud SILVA, G; 

FERNANDES, Y., 2019), colabora com a caracterização das personagens ao entrar 

em contato com a pele criando variados efeitos plásticos a fim de aproximar o ator 

ou a atriz ao máximo do personagem que ele ou ela irá interpretar. Já na próxima 

seção, apresenta-se os resultados de tais caracterizações dentro do curta-

metragem. 
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3 A EXPERIMENTAÇÃO 

 

Após o percurso de visita aos pontos teóricos fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho, desponta-se o contato com o produto propriamente 

dito. Em outras palavras, tendo compreendido as perspectivas dos mais diversos 

teóricos trazidos, este relatório segue para uma seção direcionada à jornada prática 

do projeto. Aqui, elucida-se o caminho percorrido no processo de materialização do 

curta-metragem bem como os detalhes de cada momento. 

Na pré-produção, que é o primeiro tópico, separam-se os assuntos por 

subtópicos para que se realize uma exposição mais aprofundada a respeito de cada 

um. Num segundo tópico, toda a etapa de produção, ou seja, o que compete ao 

período de gravações é narrado (em texto corrido, como um relato mais direto). Por 

último, tem-se o tópico de pós-produção, no qual, em subtópicos novamente, os 

aspectos gerais de edição são discorridos. 

 

3.1 Pré-produção 

 

Esta etapa inicial pode ser definida como a âncora de todo o projeto. Aqui, são 

dispostos os pontos que nortearam e fundamentaram a realização do produto final. 

Para penetrar neste espaço de forma que os expostos daqui em diante façam 

sentido, apresenta-se primordialmente a estrutura narrativa, grande motivação do 

trabalho, parte-se, então, para a revelação do roteiro e seu processo criativo e, logo 

após, percorrem-se as demais questões desenroladas nesta etapa: equipe de 

produção, elenco, figurino, maquiagem e cenografia. 

 

3.1.1 A estrutura narrativa 

 

A história arquitetada para este curta-metragem parte-se de um processo 

escatológico em que o mundo está se desfazendo e um dos sintomas disso é o 

desaparecimento da noite. As personagens têm plena consciência de que, para fazê-

la reaparecer, é preciso entender como se deu seu surgimento, bem como retornar 

à sua origem. Aqui, é possível avistar o diálogo da narrativa deste projeto com o mito 

de origem de surgimento da noite, já que é este que narra a origem à qual precisa-

se retornar para fazer com que a noite ressurja. Tendo isso em vista, foi concluído 
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que a história precisaria de uma personagem que realizasse essa jornada em busca 

da noite, o que desdobraria, também, a existência de outras duas personagens. 

Em função do retorno à origem, cria-se Layla, uma jovem feiticeira que possui 

conhecimentos míticos e veste o arquétipo Herói. Ela é delineada nesse arquétipo 

para ir em busca do ressurgimento da noite a partir do conhecimento do mito de 

surgimento da noite. Seu jeito de ser é calmo e determinado. Embora sinta medo em 

algumas situações, ela enfrenta isso tentando reagir com coragem e confiando em 

quem a ajuda a se desenvolver. 

Para orientar a heroína em sua jornada, tem-se a Guia, uma mentora com vasto 

domínio de conhecimentos míticos e rituais sobrenaturais. Essa personagem 

compromete-se com o arquétipo Velho Sábio, ou seja, aquele que ensina e protege 

o herói. Ela é encarregada de guiar Layla através do retorno mítico. Possui uma 

sabedoria mágica, que a permite realizar rituais sobrenaturais. Um ser humano 

calmo, benevolente, que possui confiança nas suas habilidades e no seu destino. 

Conhecedora dos mitos de origem, busca repassar seus conhecimentos para Layla 

através de uma conexão mística que ambas possuem. 

O processo de retorno à origem leva Layla ao tempo mítico para se encontrar 

com a Grande Cobra, entidade detentora da noite. Essa personagem veste, 

principalmente, o arquétipo Sombra, uma vez que desafia Layla, além de ser 

considerada antagonista por direcionar-se em oposição a ela. A Grande Cobra é um 

ser sábio, por vezes traiçoeiro, mas de coração bondoso quando entende que é 

necessário. Não é um ser maléfico, que busca destruir, mas que procura instigar a 

sabedoria de quem a procura. 

A Grande Cobra representa o arquétipo de Sombra, ainda, no sentido de que 

conta com qualidades de poder e elegância, além de atuar como desafiadora na 

jornada de Layla. É possível notar que a Grande Cobra expressa esse arquétipo, 

também, ao revelar o melhor da heroína, o que acontece nitidamente nos diálogos 

entre elas, nos quais é possível perceber o receio de Layla transformando-se em 

coragem para enfrentar a Sombra a fim de cumprir seu propósito. 

Tendo compreendido as particularidades de cada personagem, é possível 

assimilar a história do curta-metragem com base na Jornada do Herói segundo a 

ótica de Vogler (2015). Essa associação, somada à elucidação dos arquétipos dentro 

da narrativa, abre caminhos para uma compreensão mais aprofundada do roteiro, 

que virá mais adiante. 
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O Mundo Comum, primeiro estágio da Jornada, no curta-metragem, é o espaço 

de onde se origina a heroína e é onde se dá o processo escatológico. Apesar de ser 

o primeiro tópico da Jornada do Herói sistematizada por Vogler, o espaço em que se 

dá esse primeiro estágio só é revelado mais ao final numa tentativa de experimentar 

a Jornada em um novo formato. Isso não desfaz, no entanto, sua existência no início 

da história; apenas faz com que seja visualizado pelo espectador mais adiante na 

narrativa. Em outras palavras, a narrativa não traz o espaço de tempo em que, antes 

do desarranjo, tudo era normal, mas o desdobramento do roteiro busca certificar que 

existia esse estado normal do mundo antes que tudo se tornasse confuso. Para que 

o mundo real possa ser visto de forma contrastada em relação ao Mundo Especial 

— que é o plano mítico para o qual Layla parte em busca da noite —, desfruta-se da 

oposição de cores (claro e escuro) resultante da iluminação e do cenário escolhidos. 

Na narrativa do curta-metragem, o quarto estágio, O Chamado à Aventura, ou 

seja, o incidente provocador é o desaparecimento da noite. Esse acontecimento 

contribui com o desequilíbrio do estado comum do mundo, a sociedade sente esse 

desarranjo e, para que a situação se reequilibre para todos, é necessário que 

retorne-se à origem a fim de se buscar o ressurgimento da noite, o que só acontece 

por mérito de Layla, que compromete-se em encabeçar a jornada como heroína 

nessa missão. O fato dessa personagem tomar tal responsabilidade não é 

explicitamente mostrado na narrativa, mas cuidou-se para que ele pudesse ser 

entendido implicitamente. 

O terceiro estágio, A Recusa ao Chamado, não é desenvolvido na narrativa do 

curta-metragem ainda que sua importância seja compreendida. Essa omissão se dá 

por conta da necessidade de explorar outros estágios com maior profundidade, já 

que a recusa pode atrasar o contato do herói com o problema que deverá ser 

enfrentado e isso gera tempo de narrativa, além de demandar mais esforço de 

produção. Tendo isso em vista, optou-se por descartar este estágio, atentando-se, 

contudo, para que o sentido da narrativa não fosse comprometido. 

Uma vez que A Recusa ao Chamado não é manifestada na narrativa, não se 

vê a necessidade de apresentar o contato entre Layla e a Guia, que seria O Encontro 

com a Mentora, antes da heroína ir em busca de cumprir seu propósito. Isso porque 

ela não precisa ser convencida pela sua mentora a encabeçar a busca pela noite, já 

que aquela não passou, no curta-metragem, pelo estágio da rejeição ao chamado. 

Apesar de não aparecer, extrai-se, do Encontro com o Mentor, a forte relação entre 
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as duas personagens, mostrando isso ao longo das cenas em que elas estão em 

contato. 

Já o quinto estágio, A Travessia do Limiar, mostra-se na narrativa. Este estágio, 

na verdade, é o primeiro a ser apresentado e traz Layla com os olhos fechados e em 

transe, ainda se materializando no Mundo Especial. Em outro momento da história, 

quando o Mundo Comum é mostrado, revela-se o contexto que a levou para aquele 

espaço desconhecido: um ritual realizado sob as orientações da Guia. O fato da 

heroína se comprometer com a realização do ritual para adentrar o mundo 

desconhecido em busca da noite prova sua coragem e isso se liga diretamente à 

existência deste estágio na narrativa. 

O próximo estágio, na ordem sugerida por Vogler (2015), é Provas, Aliados e 

Inimigos. Nele, Layla enfrenta os desafios iniciais de sua jornada, como a recusa e 

o comportamento inflexível da Grande Cobra em dar a noite para a heroína. Esses 

desafios colaboram com o despertar da consciência da heroína no que se refere à 

importância de defender seu propósito. Neste estágio, Layla é preparada para lidar 

com situações de risco a partir de desafios que estimulam sua bravura. 

Em seguida, na ordem padrão da Jornada do Herói, tem-se A Aproximação da 

Caverna Secreta. No produto deste trabalho, este estágio não se mostra de maneira 

tão demarcada. A heroína é pega de surpresa pela Provação (próximo estágio, em 

que se dá o maior desafio da jornada) e, já em contato com esse ponto da narrativa, 

detecta a necessidade de agir com mais braveza. É como uma medida de urgência 

tomada para continuar lutando pelo cumprimento da missão que a levou até o Mundo 

Especial. 

A Provação inicia-se quando a Grande Cobra prova seu poder retirando o calor 

do corpo de Layla, o que traduz-se como o maior risco da jornada que a heroína 

percorre. Aqui, ela está entre a vida e a morte, tanto literalmente (por ter perdido todo 

seu calor e não saber se irá recebê-lo de volta) quanto simbolicamente (pela 

incerteza quanto a sair vitoriosa de sua jornada, ou seja, quanto a recuperar a noite). 

Esse estágio estende-se até quando a Grande Cobra devolve o calor ao corpo 

da heroína e esta volta desse ponto de transe com uma personalidade drasticamente 

diferente. Antes da Provação, Layla mostra-se cautelosa; pretende persuadir a 

Sombra com argumentos comoventes sobre a importância de se recuperar a noite. 

Já a partir desse maior desafio, Layla, uma vez consciente de que não conseguiu 

convencer a Grande Cobra a entregá-la a noite apenas partindo de explicações 
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comedidas, entende que precisa reagir de um modo diferente para obter sucesso e 

recuperar a noite. Nesse sentido, a heroína passa a se apresentar mais corajosa e 

agressiva do que antes e isso a leva ao estágio da Recompensa. 

No curta-metragem, a Recompensa da jornada de Layla é exatamente o que 

ela foi buscar: a noite. Esse processo acontece no momento em que a Grande Cobra 

entrega o coco que carrega a noite à heroína. Essa gratificação recebida por Layla 

permite-lhe seguir a jornada em busca de cumprir sua missão, ou seja, devolver a 

noite para o mundo. 

No estágio seguinte, O Caminho de Volta, inicia-se com a escolha de Layla por 

voltar ao Mundo Comum. Essa decisão deve-se ao fato de que, para que sua jornada 

faça sentido, ela precisa levar a noite ao mundo real. Nessa narrativa, a heroína sofre 

as perseguições usuais deste estágio por passar por atormentações, que são efeitos 

colaterais causados por ter a noite sob seu domínio. 

O Caminho de Volta é construído de modo a reforçar um aspecto muito 

importante colocado por Vogler (2015): esse estágio pode gerar um revés repentino 

e catastrófico. Após Layla enfrentar a Provação, após sentir que sua vida está em 

risco, finalmente enfrentar a Grande Cobra pela sua missão e conseguir a sua 

recompensa, todo o esforço pode ir por água abaixo se a heroína não conseguir 

retomar a consciência no mundo real. 

É possível afirmar que o próximo estágio, A Ressurreição, verifica-se na parte 

da narrativa em que Layla acorda no mundo real após ter sobrevivido ao contato com 

a morte e às perseguições no Mundo Especial. No momento em que ela transporta-

se desse para aquele, há um mistério sobre como esse ponto da jornada se dará e 

o que pode acontecer, visto que é essencial que ela consiga retornar àquele para 

entregar a noite. 

É nesta circunstância que o clímax silencioso revela-se: quando a heroína 

desperta no mundo real, há uma onda de emoção que se ergue com suavidade. 

Aqui, pode ser sentida uma sensação de alívio, principalmente com a afirmação da 

Guia de que inúmeras vidas são eternamente gratas à Layla, o que traz, 

implicitamente, o desfazer dos nós de tensão criados ao longo da história no sentido 

de que confirma o que se espera da narrativa: a heroína conseguiu trazer a noite 

consigo. 

Ainda é possível notar, na Ressurreição, um grande contraste entre a 

personalidade da heroína no Mundo Especial e no mundo real. Isso porque ela 
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retorna a esse com um novo “eu”: agora, não há mais necessidade de se mostrar 

corajosa ou agressiva; esse espaço, mais claro, mais tranquilo e familiar para Layla 

(visivelmente em contraste com o lugar em que ela esteve durante sua jornada), 

permite-lhe sentir acolhida e desprendida das perturbações e dos desafios do Mundo 

Especial. 

Após todos esses acontecimentos, Layla completa o círculo de sua jornada, no 

estágio O Retorno com o Elixir, reforçando o arquétipo de Herói e trazendo para o 

mundo real um elixir conquistado no Mundo Especial. Esse elixir, de forma literal, é 

a noite, que simboliza, também, a esperança de um recomeço. 

 

3.1.2 O roteiro e seu processo criativo 

 

Antes que a história do filme fosse escrita, foram reunidas todas as informações 

teóricas acerca do mito e suas particularidades apresentadas na primeira seção. 

Também, mergulhou-se de cabeça na leitura do mito de surgimento da noite além 

de ter explorado as suas adaptações audiovisuais disponíveis em animações no 

YouTube a fim de compreender ainda mais a história. Após a compreensão desses 

assuntos, partiu-se para o entendimento das noções acerca de roteiro e produção 

audiovisual. Todos esses estudos fizeram com que o roteirista sentisse-se pronto 

para a materialização da narrativa do curta-metragem. 

Chegara a hora de deixar a imaginação brincar com o repertório do criador de 

forma que a narrativa fosse produzida. Esse processo, ainda que numa proposta 

experimental, aconteceu estabelecendo conexões possíveis com a estrutura 

narrativa mítica assim já foi apresentado. De modo esclarecedor, a história do filme 

foi criada com base na estrutura narrativa mítica  de Vogler (2015) de modo a se 

apropriar, ou não, de cada estágio (em maior ou menor intensidade) e da posição 

deles dentro da sequência narrativa, pois o conhecimento das técnicas permite o 

domínio do processo criativo. 

Numa perspectiva de gêneros cinematográficos, o roteiro foi construído de 

forma a desfrutar, principalmente, de especificidades tanto do suspense quanto do 

fantástico. O roteirista, a fim de explorar sua criatividade, partiu da qualidade de 

mistério, típica do primeiro, para pensar na estrutura e desenvolver as falas. A ideia 

era causar, no espectador, um receio quanto ao que está acontecendo e uma 

incerteza a respeito do que virá pela frente. Para isso, aventurou-se na criação de 
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um universo fantástico mítico e sombrio para o Mundo Especial. No Mundo Comum, 

sem se prender ao aspecto sombrio e misterioso do suspense, o gênero fantástico 

permanece existente por conta de fatos como o desaparecimento da noite e o estado 

palpável e líquido desse fenômeno. 

Dada essa noção, um outro fator que está diretamente ligado à construção do 

roteiro deste projeto são os diálogos no que se refere à caracterização da linguagem 

das personagens. Necessitou-se considerar o contexto em que elas habitavam 

dentro da narrativa, ou seja, todas as três tinham um contato muito próximo com as 

artes da magia e espiritualidade. Nesse sentido, as falas do roteiro foram pensadas 

para que refletissem essa característica de cada uma partindo-se de modos que 

retratassem a importância de conexões entre os seres, a natureza e os ciclos do 

cosmo. 

Além disso, os diálogos também fornecem informações para o que precisa ser 

compreendido crucialmente pelo espectador para que a história faça sentido, já que 

nem tudo é revelado diretamente nas imagens. Refere-se, aqui, a momentos como 

quando as personagens evidenciam o perecimento do mundo e a súplica das 

pessoas que sofrem com esse processo. Em outros termos, as falas fornecem (ainda 

que implicitamente) informações que, considerando os quesitos tempo de duração e 

verba limitada para produção, não são desenvolvidas em ações e cenas neste curta-

metragem. 

Outra reflexão feita dentro da proposta do roteiro pertinente foi acerca do 

tempo. Neste projeto, ele é um mediador para o entendimento de encaixes 

narrativos, mas não é trabalhado de modo conclusivo, com especificidade linear. Na 

história, o processo escatológico ocorre em um presente não claramente identificado, 

onde Layla e a Guia vivem, sendo ponto de partida para um retorno a um passado 

mítico, o qual ocorre apenas de modo mental. Nesse sentido, traz-se a noção de um 

“presente” que ocorre paralelo a um retorno aos tempos fabulosos do princípio. Há 

um desapego com relação ao tempo interno da narrativa com o propósito de que o 

espectador realize essas assimilações intimamente. 

Para o título, escolheu-se o termo Revinda, que se traduz, segundo o 

dicionário Dicio (2019), como “Ato de retornar ao ponto inicial de partida”. O nome 

pareceu interessante para toda a equipe uma vez que se encaixou na proposta de 

destacar, em uma única palavra, o ato mais importante da narrativa. Após tais 

considerações acerca do roteiro, segue-se para sua apresentação direta. 
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REVINDA 

Escrito por Karlos E. W. Lopes 

CENA 1 - TELA ESCURA COM LETREIRO 

Texto em tela preta, com letras que se destaquem do fundo. Os 

trechos aparecem em fade-in e desaparecem em fade-out. O texto 

não se movimenta. 

"Em um mundo que já perecia, a noite decidiu não voltar." 

"Era preciso retornar ao tempo fabuloso do seu princípio para 

recuperá-la..." 

Ao final da apresentação dos trechos, um som de forte respiro 

rebobinado, procedendo um silêncio, introduz abruptamente a 

próxima cena. 

CENA 2 - INT. TEMPO MÍTICO - NOITE 

LAYLA está num local totalmente escuro, com galhos e folhas no 

chão. A iluminação direcionada deixa apenas ela em evidência 

no enquadramento. O fundo escuro não revela profundidade, como 

se fosse uma escuridão infinita.  

Layla abre os olhos abruptamente, olhando para a câmera. Layla 

analisa o local com o olhar e dá alguns passos para frente. 

LAYLA 

Diga-me o que eu 

preciso saber. 

Sou eu, Layla, a tua 

encarregada. 

Layla aguarda alguns segundos e percebe o baú que está no 

canto do cenário. Ela agacha, toca o baú e olha para cima. 

LAYLA 

Esteja certa que 

estarei segura. Agora, 

já não tenho nada além 

da tua mão em que 

confio. Que seja o 

momento ideal, ou não, 

eu estou pronta. 
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Ela pega o chocalho vagarosamente, movimentando com calma e 

sutileza. Levanta e vai caminhando para trás, para o centro do 

cenário. Layla então começa uma dança ritualística balançando 

o chocalho. 

 

LAYLA 

Eu sinto a tua 

presença consumir esse 

espaço. 

Layla fala enquanto dança, em movimentos fortes e intensos. 

LAYLA 

Escute o que eu tenho a dizer. Escute! 

Aos poucos Layla vai diminuindo o ritmo da dança e retornando 

ao eixo corporal. 

LAYLA 

Não se revele contra a 

sua vontade… 

Fala de maneira mais calma e comedida.  

LAYLA 

...mas me deixe 

encontrar o que eu 

preciso. 

Silêncio total. Depois de uma pausa, um barulho ecoa sozinho 

no local. 

O ponto de vista da GRANDE COBRA vê layla de costa iluminada 

em meio a escuridão. Visão embaçada. A Grande Cobra então se 

aproxima de Layla com movimentos flutuantes e rasteiros. 

GRANDE COBRA 

Como que tenho o que 

procura? 

LAYLA 

Em todos os cantos, 

rios, mares, florestas 

e imensidões sabe-se 

que a grande cobra 
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feiticeira é a dona da 

Noite. 

GRANDE COBRA 

Todos os males eu 

resguardo. E quanto a 

isso não vejo motivos 

para questionamentos. 

Se o que quer é a 

Noite, saiba que não 

há... não há chances, 

nem porquê... Não há! 

LAYLA 

Vejo que não está 

claro, eu entendo. Mas 

todos precisam do que 

eu venho atrás. 

GRANDE COBRA 

Todos quem são? 

LAYLA 

O mundo. O mundo está 

a se desfazer. 

Confuso, já não é mais 

o mesmo. 

GRANDE COBRA 

O mundo se faz e se 

desfaz. A terra pode 

estar farta. Ouça o 

que imploram as chuvas 

e as montanhas e os 

vales, as águas, que 

só querem repousar. 

Esse ciclo é maior que 

todos os seres. Sua 

tentativa é vã. 

LAYLA 

De tudo isso eu sei, e 

me dói a verdade. Mas 

eu preciso ter a 

chance de cumprir a 



47 
 

 

minha mira, o meu 

propósito. 

GRANDE COBRA 

Abanque-se 

Layla senta em um banco que agora se encontra atrás dela. 

Grande Cobra desaparece do local. Layla se mostra apreensiva. 

A mão de Grande Cobra surge por trás e toca o tórax de Layla, 

deslizando até seu rosto. A Grande cobra desliza pelo corpo de 

Layla, deixando-a ainda mais preocupada. 

GRANDE COBRA 

Sente que pulsa a vida 

pelo teu corpo. Sente 

o sangue que contorna 

a tua armadura. Esse 

calor, feiticeira, 

assevera e justifica a 

tua vida. Tudo é teu, 

até o medo. 

Layla fica paralisada. 

GRANDE COBRA 

Mas é esse frio que te 

marca a ausência. Não 

há nada que se possa 

fazer com o 

desconhecido, com a 

surpresa. Assim sou eu 

e a Noite. Como 

poderia doar um 

pertence tão valioso? 

O que eu poderia 

esperar de uma atitude 

tão absurda? 

Grande Cobra retira lentamente sua mão e desaparece. Layla 

respira forte, tentando se recuperar. Ela então toma outra 

feição, mais agressiva e revoltada. 

LAYLA 

Se ao menos você 

tomasse consciência. 
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Os meus motivos são 

mais nobres que os 

teus. Venho por 

aqueles que pelo acaso 

tiveram que habitar a 

vida, e que pelo 

despreparo não 

conseguiram lidar… 

Layla levanta e anda pelo espaço procurando a Grande Cobra. 

LAYLA 

...Por aqueles que na 

escuridão acesa da 

Noite puderam achar um 

sentido pro amanhecer 

do outro dia… 

Grande Cobra passa rapidamente por cima de Layla, mas não é 

mostrada pela câmera. Layla se vira e a Grande Cobra se 

aproxima de Layla e fica bem próxima ao seu rosto. 

GRANDE COBRA 

Morte a todos! 

LAYLA 

Todos ali, reféns de 

tua decisão mas também 

de teu egoísmo. Morte 

a quem conhece as 

necessidades e as 

fraquezas dos fracos, 

mas que decide atar as 

próprias mãos. 

Layla pega nos braços da Grande Cobra. 

LAYLA 

Sem a Noite, Grande 

Feiticeira,  

não há vida, não há 

festas ou sonhos. 

GRANDE COBRA 

Não disponho de tais 

coisas. 
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LAYLA 

Isso pois a tua 

escuridão é outra. 

CENA 3 - INT. TEMPO REAL - CABANA DO RITUAL DE RETORNO - DIA 

Um clarão ilumina a tela. Layla está deitada, junto a ela está 

sua GUIA, a qual alisa seu rosto, seus cabelos, vagarosamente. 

As duas estão num ambiente bem iluminado com uma luz branca, 

contrastando com a cena anterior. 

CENA 4 - INT. TEMPO MÍTICO - NOITE 

Grande Cobra carrega o coco em suas mãos e leva até Layla. 

GRANDE COBRA 

Não se deixe cegar 

pelos encantos que há 

aqui dentro. O teu 

vislumbre pode trair o 

teu destino. 

Grande Cobra entrega o coco com a Noite para Layla. 

LAYLA 

Eu me rendo a essa 

rota incerta 

Layla bebe a noite. 

CENA 5 - INT. TEMPO MÍTICO - NOITE 

Layla está em uma cadeira sendo possuída pela noite. Ela faz 

movimentos que simulam uma possessão. 

CENA 6 - INT. TEMPO REAL - CABANA DO RITUAL DE RETORNO - DIA 

Layla se debate nas pernas da Guia e então abre os olhos 

abruptamente. Olha para Guia. 

 

GUIA 

Incontáveis vidas são 

gratas a ti neste 

momento. Que, logo, 

toda gente possa 

repousar desse enorme 
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cansaço, bem como 

você. 

LAYLA 

É o fim? 

GUIA 

Precisamos dividir o 

dia, consumar a noite 

novamente, antes que 

ela nos confunda. 

A Guia abaixa e encosta sua boca em Layla, suga o líquido 

da noite. A Guia então levanta a cabeça, deixando ser 

possuída pela noite. 

CENA 6 - INT. TEMPO REAl - DIA  

 

A Guia realiza o ritual para invocação do pássaro da noite. 

Ela se movimenta de frente para a Gaiola, com movimentos leves 

e dançantes. 

GUIA 

Faz o dia virar noite. 

Busca a noite com o 

teu canto, pássaro 

escolhido. O silêncio 

do sono e o descanso. 

A beleza do céu e da 

esperança. Canta para 

a noite encontrar o 

caminho de volta. 

Guia aponta as mãos para a Gaiola. 

 

CENA 7 - INT. TEMPO REAL - DIA 

A Guia cobre uma gaiola com pano preto. E vai até Layla. 

Ajoelha em frente dela e pega em seu rosto. 

GUIA 

A tua confiança 

romperá a aurora. 

Esteja pronta para 
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aprender a vida 

reviver. 

Fade out suave no rosto da Guia. 

FIM. 

 

3.1.3 A equipe de produção 

 

Com um roteiro feito, caminhando para a reta final do primeiro semestre de 

2019, muitas incertezas ainda pairavam sobre a execução deste projeto. A principal 

delas era quanto à equipe de produção. Isso porque talvez a única certeza, em um 

“oceano” de dúvidas, era a de que realizar um projeto audiovisual com a qualidade 

pretendida só seria possível com um grupo de pessoas engajadas e comprometidas, 

que pudessem contribuir de modo efetivo.  

Nesse esquema, considerando o cunho acadêmico do projeto, contratar 

pessoas estava fora de cogitação. Portanto, era importante conseguir encontrar 

estudantes de Publicidade e Propaganda que também enfrentavam essa jornada do 

último ano de graduação para que a dedicação e o compromisso viessem dessa 

necessidade de concluir tal etapa do curso. Ao se partir desse ponto, era possível 

detectar uma complicação: as pessoas que viviam esse momento da jornada 

acadêmica já estavam com seus pré-projetos formados e encaminhando suas 

orientações para o desenvolvimento do trabalho final, em grupo ou individualmente. 

 A solução para essa questão apareceu quando Karlos Eduardo conversou 

com Gabriela Silva, colega de turma, a qual tinha interesse em realizar um projeto 

experimental com um recorte específico na direção de arte no meio audiovisual. Com 

isso, os dois perceberam a viabilidade de unir forças, ainda que com objetivos 

distintos. Em outras palavras, deram-se conta de que poderiam, com relatórios 

separados e objetivos experimentais diferentes, focar num mesmo material: o curta-

metragem Revinda. 

 Esse esquema pareceu ideal desde o começo, mais ainda depois da entrada 

de Yasmin Barros, discente da mesma turma de graduação, para o grupo do projeto 

experimental de Gabriela Silva. Seriam duas pessoas dedicadas exclusivamente 

para pensar o figurino, a maquiagem e até o cenário, buscando referências e 

executando com o compromisso necessário. 



52 
 

 

 Do lado de cá, para além dessas especificações de direção de arte, tínhamos 

habilidades relevantes para a concretização do curta-metragem. Por ter escrito o 

roteiro e contemplado a história no ato da criação, Karlos Eduardo possuía uma 

grande familiaridade com a narrativa no sentido de que já havia visualizado 

mentalmente a “tradução” do roteiro em imagens. Sendo assim, a direção do filme, 

assumida também por Karlos Eduardo, desenrolou-se de forma mais objetiva e 

prática do que se fosse com uma pessoa em cada uma dessas tarefas, o que vai ao 

encontro da proposta de experimentação. 

 O conjunto ainda seria formado pelos membros Alexandre Fonseca e Matheus 

Sena, conhecedores de técnicas de filmagem e, portanto, responsáveis pela captura 

das imagens. Esse processo de captação feito pelos membros seria interessante 

principalmente porque ambos estariam encarregados de pós-produzir, e alinhá-los a 

também duas funções tão próximas e interdependentes foi um ponto significativo 

deste trabalho. 

Simultaneamente a essas novidades, o projeto passou a contar com a tarefa 

de produção de Isadora Duarte, que auxiliaria as gravações nas locações, mas que, 

principalmente, participaria do desenvolvimento dos processos práticos para 

formular pontes consistentes entre os conceitos teóricos pretendidos e a efetivação 

deles no dia-a-dia da equipe envolvida para a elaboração do relatório. Nesse período 

em que a equipe de produção se concretizava, iniciava-se, também, o período de 

formação de elenco. 

 

3.1.4 O Elenco 

 

 Na segunda metade de agosto, demos início à procura pelas atrizes que 

atuariam no curta-metragem. O anúncio das vagas foi feito através das redes sociais 

Instagram e Twitter com uma arte (figura 1) desenvolvida por Júlia Almeida, amiga 

da equipe, na qual encontravam-se informações básicas como o fato de que se 

tratava de um curta-metragem para conclusão de curso, as opções de contato e os 

pré-requisitos. 
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Figura 1 - Arte para casting 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

 Os pré-requisitos foram pensados de forma que não comprometessem o 

processo seletivo, pela razão de que não sabíamos quantas pessoas gostariam de 

participar e, sobretudo, se teriam a agenda compatível com as nossas necessidades. 

Por conta desse receio, optou-se por não aplicar nenhuma outra condição a não ser 

estas: ser do gênero feminino e ter entre 18 e 35 anos. Também foi avisado que se 

tratava de um projeto acadêmico e sem fins lucrativos e, portanto, a colaboração das 

atrizes seria voluntária. 

 Durante o processo, houveram procuras, entretanto a maioria das 

interessadas não tinha muita disponibilidade de horários. Ao final, tínhamos duas que 

estavam de acordo e com elas seguimos para a etapa de teste de elenco. Para essa 

nova fase, convidamos pessoalmente Giovanna Pontes e Laryssa Andrade para 

participar, visto que já tivemos contato direto com outros trabalhos delas como 

atrizes. Giovanna estava com a agenda confortável e aceitou o convite para o teste 

de elenco, já Laryssa estava com poucos horários livres, então concordamos que, 

caso realmente precisássemos (como, por exemplo, se não desse certo com alguma 

das outras atrizes), os horários de ensaios e gravações seriam reorganizados de 

modo que ela pudesse participar. Nesse primeiro contato com as atrizes, a equipe 
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de direção de arte as questionou a respeito de alergias e limitações que pudessem 

afetar a definição de papéis ou, até mesmo, de figurino e maquiagem. 

No teste de elenco, ocorrido na segunda metade de setembro durante uma 

única tarde, as interessadas encenaram alternando entre os papéis de Layla e 

Grande Cobra em partes do roteiro definidas pelo diretor. Orientações básicas a 

respeito de atuação foram fornecidas, entretanto foi decidido pelo grupo que as 

atrizes teriam liberdade para atuar como se sentissem mais confortáveis a fim de 

examinarmos qual melhor se identificaria com cada papel. No teste, o papel da Guia 

não foi foi executado devido ao fato de que as partes do roteiro que a envolviam 

ainda estavam sendo finalizadas. 

Figura 2- Ana Caroline e Giovanna durante o teste 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

As três interessadas presentes nesse dia atuaram talentosamente e foram 

selecionadas para participar do curta-metragem. Logo após o teste, começamos as 

discussões para definir quem ficaria com cada papel e, com os papéis definidos, 

iniciamos a etapa de ensaios, que aconteceram durante dois dias distribuídos na 

primeira metade de outubro. Nessa fase, uma das atrizes começou a enfrentar 

contratempos pessoais e, consequentemente, ter dificuldades para manter o projeto 

em sua agenda. Por conta disso, necessitamos substituí-la por outra atriz, que foi 

quando entramos em contato com Laryssa Andrade novamente, que organizou seus 

horários e tornou possível sua participação no curta-metragem. 

O grupo de atrizes, desde então, solidificou-se. O papel de Grande Cobra foi 

direcionado a Giovanna Pontes, devido ao excelente caráter misterioso que ela 
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proporcionou à personagem, indo ao encontro do que Karlos Eduardo idealizou ao 

escrever o roteiro. O papel de Layla foi concedido a Ana Caroline Leal (uma das 

interessadas que nos contataram), visto que se identificou muito com as 

características da heroína — tanto no sentido de inocência quanto no de braveza. O 

papel de Guia foi disponibilizado para Laryssa, que, como medida de urgência, 

entrou para a equipe posteriormente e por isso não esteve presente nos ensaios, 

mas dedicou-se durante a preparação momentos antes da gravação e atuou de 

maneira muito profissional. 

 

3.1.5 O figurino e a maquiagem 

 

Ainda na fase de pré-produção, o planejamento de figurino e maquiagem foi 

articulado no projeto de direção de arte das alunas Gabriela Silva e Yasmin Barros 

(em fase de elaboração)4. O roteiro e o perfil das personagens foram o ponto de 

partida para múltiplas pesquisas dentro do campo de direção de arte. Assim, 

algumas referências visuais puderam ser encontradas para que fossem bases da 

construção das representações visuais. 

A fim de colaborar com a expressão da personalidade de Layla através de 

aspectos visíveis na imagem, a equipe de direção de arte escolheu uma maquiagem 

sucinta com efeitos iluminados, realçando a beleza natural e preocupando-se em 

exteriorizar a inocência. 

Figura 3 - Maquiagem da Layla 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

                                                
4 SILVA, G. T.; BARROS, Y. F. Maquiagem e figurino: a direção de arte como ferramenta no    

audiovisual. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Publicidade e Propaganda) - 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 
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Pelo fato da heroína advir de um tempo futuro indefinido em que se ocorre o 

processo escatológico, Gabriela Silva e Yasmin Fernandes (2019) atentam-se para 

a escolha de um figurino que pudesse ser associado a essa realidade futurística, 

com a cor branca, reforçando a ideia de pureza da heroína, e cortes que remetem 

ao minimalismo e à elegância. Os figurinos foram produzidos pela tia costureira de 

Gabriela Silva, Dona Alvanice, que, mesmo com apenas uma semana de prazo até 

o dia da gravação, conseguiu entregar um trabalho com acabamento excelente e a 

qualidade estética necessária. 

Ressalta-se, ainda, que se optou pelo uso do cabelo solto representando o 

desprendimento de tabus ligados à sexualização das madeixas soltas, já que, diante 

dos avanços feministas e das desconstruções de padrões, na realidade futurística 

de onde Layla vem, essas questões já não definem mais o grau de inocência ou 

seriedade de uma mulher. 

Figura 4 - Croqui do figurino da Layla 

 

Fonte: trabalho paralelo de direção de arte por Gabriela Silva e Yasmin Barros 

Figura 5 - Figurino da Layla 

 
Fonte: elaborado pela equipe 
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Para a caracterização da Guia, nessa mesma linha, apegou-se à ideia de 

naturalidade e minimalismo pensada para Layla, uma vez que ambas pertencem à 

mesma época e servem ao mesmo propósito dentro da narrativa. Os efeitos de 

iluminação da pele dessa personagem são bem marcantes e dourados, remetendo 

à persuasão e à confiança relacionadas à cor ouro. 

Figura 6 - Maquiagem da Guia 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

O figurino da Guia coopera com a representação da sabedoria dessa 

personagem por se tratar de uma túnica longa, solta e com capuz podendo ser 

aproximado do imaginário popular das roupas dos magos. A cor bege é escolhida 

para transparecer a simplicidade e o equilíbrio da personagem, que também possui 

um penteado com fios soltos e madeixas presas, afastando-a dos extremos e das 

imposições sociais. 

Figura 7 - Croqui do figurino da Guia 

 

Fonte: trabalho paralelo de direção de arte por Gabriela Silva e Yasmin Barros 
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Figura 8 - Figurino da Guia 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Já para a caracterização da Grande Cobra, as diretoras de arte atentaram-se à 

anatomia das serpentes, sem se limitarem a isso abraçando a liberdade de recorrer 

ao imaginário desse animal. As transformações da fisionomia da atriz para interpretar 

a Grande Guia são as mais complexas, isso porque a entidade precisa ser 

diferenciada e contrastada com a normalidade das outras personagens ao mesmo 

tempo que exala mistério, elegância e poder. 

A maquiagem da personagem delineia a aparência triangular da anatomia da 

serpente, relaciona-se com a ausência de pelos do animal ao ocultar as 

sobrancelhas e apropria-se de lentes de contato amarelas referentes ao imaginário 

do olho de cobra. As mãos da atriz também são maquiadas a fim de aproximá-las do 

aspecto pantanoso, úmido e sujo desse animal mostrando-se, ainda, com unhas 

longas e pretas, de modo a tonificar a imagem sombria da entidade. 

Figura 9 - Maquiagem da Grande Cobra 

 
Fonte: elaborado pela equipe 
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Quanto ao figurino, Gabriela Silva e Yasmin Barros (2019) idealizaram um 

vestido longo e colado ao corpo para dar efeito de segunda pele. A peça conta com 

um capuz, que, ao esconder o rosto da entidade por diversas vezes no curta-

metragem, alimenta o mistério que rodeia o caráter da personagem. Há, também, o 

detalhe da cauda, o qual reforça a anatomia alongada das cobras. A cor do vestido 

associa-se a todo o cenário escuro, criando um efeito de mesclagem entre a 

personagem e esse espaço. 

Figura 10 - Croqui do figurino da Grande Cobra 

 

Fonte: trabalho paralelo de direção de arte por Gabriela Silva e Yasmin Barros 

Figura 11 - Figurino da Grande Cobra 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Para chegar nos resultados de caracterização da Grande Cobra apresentados, 

passaram-se por alguns testes e mudanças. Inicialmente, a Direção de Arte 

considerou deixá-la totalmente careca, além de modificar a face da atriz com 

algumas texturas e relevos. 
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Figura 12 - Teste de maquiagem da Grande Cobra seguindo a primeira proposta de caracterização 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

 Porém, depois de algumas reflexões sobre as manifestações do arquétipo de 

Sombra na Grande Cobra, percebeu-se que era necessário trazer uma impressão 

maior de poder, optando-se pelo cabelo longo e solto escorrido pelos ombros, além 

de uma pele de caráter menos amedrontador para não distanciar da ideia de 

elegância. 

 Outra mudança na caracterização da Grande Cobra foi a lente de contato. A 

primeiro momento, a lente de contato amarela teria o formato alongado, estilo “olho 

de gato”, causando um distanciamento brusco das características humanas e 

aproximando do ideal de cobra que aparecia em grande parte das pesquisas em 

sites de busca. Porém, esse adereço apresentou problemas desde o primeiro contato 

com a atriz. 

 Por possuir uma linha horizontal, era necessário que a lente ficasse sempre 

na posição correta, no entanto isso não ocorria. A todo momento, era necessário que 

a atriz ajustasse a posição da lente nos olhos. Mesmo sabendo de tais dificuldades, 

a equipe considerou manter o adereço, pois, sem ele, o efeito da caracterização não 

seria tão convincente. Entretanto, com o longo tempo de uso durante o primeiro dia 

de gravação, a lente passou, ainda, a causar desconforto e irritação nos olhos da 

atriz, o que levou as integrantes da direção de arte a considerarem a troca por um 

modelo de lente amarela básica, sem o detalhe alongado, adquirida em uma loja de 

ótica profissional, a fim de evitar mais irritações nos olhos da atriz como acontecia 

com a primeira lente, adquirida em espaços de adereços de fantasia. 
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Figura 13 - Atriz no primeiro dia de filmagem usando a lente de contato alongada 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

 No fim, a troca pela nova lente de contato amarela acabou sendo ideal, pois 

a ela tinha uma coloração que destacava o olhar sem ser “agressiva” ou fantasiosa 

demais. Além disso, ela encaixou muito bem na proposta de caracterização que 

envolvia a elegância da Grande Cobra. 

 

3.1.6 A cenografia 

 

Os cenários, tais como os elementos neles presentes, foram pensados pela 

equipe de direção de arte a partir de suas pesquisas também (ainda que na fase de 

produção, toda a equipe tenha participado). Para o cenário mítico, Gabriela Silva e 

Yasmin Barros aprofundaram-se nas referências de suspense — ligando ao mistério 

e ao desconhecido — e ao fantástico — ligando a floresta, interior da mente e mundo 

antigo — explorado em obras audiovisuais que também se apegam a essas 

diretrizes. 

Figura 14 - Frame do cenário que se passa dentro da mente de uma pessoa no episódio Black 
Musem da série Black Mirror (2017) 

 
Fonte: site Digital Spy apud Gabriela Silva e Yasmin Barros 
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Figura 15 - Frame da personagem Eleven no “vazio” de sua própria mente na série Stranger Things 
(2016) 

 
Fonte: site Amino Apps apud Gabriela Silva e Yasmin Barros 

Figura 16 - Frame da floresta do filme A Bruxa de Blair (1999) coberta com folhas secas 

 
Fonte: site Complex apud Gabriela Silva e Yasmin Barros 

No espaço mítico do curta-metragem, todos os elementos presentes foram pré-

requisitados pelo roteiro (chocalho, baú, coco com a noite e banco). Coube, a Gabriel 

e a Yasmin, apenas a busca pelos materiais mais adequados. Escolheram-se 

materiais que comunicassem com a ideia de “antigo”, “velho”; dando preferência a 

composições de madeira e elementos naturais. 

Já os cenários em que se passa o mundo real, Gabriela Silva e Yasmin (2019) 

exploraram espaços brancos dispensando a presença de elementos que não 

estivessem diretamente ligados à narrativa e às ações das personagens. A escolha 

pelo branco teve grande relevância no processo de contraste e diferenciação entre 
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os dois mundos, além de estar presente em obras que também trabalham as ideias 

futurística e minimalista. 

Figura 17 - Frames do episódio White Christmas da série Black Mirror (2014)  

 
Fonte: site Internet Lab apud Gabriela Silva e Yasmin Barros 

Para esses espaços, a equipe de direção de arte trouxe materiais que fizessem 

parte, direta ou indiretamente, dos cenários. No roteiro, fala-se de uma gaiola, a qual 

a direção de arte conseguiu fornecer. Para ir além nos detalhes de cenas, Gabriela 

Silva e Yasmin Barros (2019) optaram por representar5, na parte da narrativa em que 

Layla está deitada no colo da Guia, um altar de ritual com a intenção de comunicar 

que ali, naquele mesmo espaço, as personagens realizaram o ritual que levou a 

heroína à sua jornada no Mundo Especial. 

Figura 18  - Componentes do altar do ritual 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Como forma de representar a noite, que é bebida por Layla no Mundo Especial 

e deslocada para Guia no mundo real, Gabriela Silva e Yasmin Barros formularam 

uma espécie de líquido preto comestível. 

                                                
5 Ainda que a equipe de direção de arte tenha pesquisado sobre assuntos que envolvem rituais e, 

inclusive, contado com os saberes da atriz Giovanna Pontes a respeito disso por pertencer a uma 
vertente Bruxa familiarizada com essas práticas, reforça-se que é apenas uma representação de 
um altar ritualístico sem especificidades de rito, religião ou credo, uma vez que não é o local de fala 
de nenhum dos integrantes da equipe de produção e procura-se respeitar os praticantes desses 
espaços. 
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Figura 19 - Líquido comestível como representação da noite 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Após todo o caminho percorrido até aqui, resolviam-se já as questões de 

locação para que se pudesse alcançar a etapa de produção. Inicialmente, o grupo 

optou por gravar as cenas no Estúdio de TV da FIC/UFG (Faculdade de Informação 

e Comunicação da Universidade Federal de Goiás). Isso porque ele conta com um 

amplo espaço para movimentação de câmera, além de equipamentos disponíveis 

para a captação das imagens. A estrutura pareceu viável, então o estúdio foi 

reservado para terça-feira (01/10/2019) e quinta-feira (03/10/2019), ambos na parte 

da tarde. Para as filmagens, selecionou-se a câmera Canon EOS T6i e duas 

objetivas: a EF 50mm F/1.4 e uma padrão multiangular. 

 

3.2 Produção 

 

No primeiro dia de gravação, a equipe de maquiagem e figurino chegou mais 

ou menos às 10h no Campus Samambaia, acompanhada da atriz que interpretaria 

a Grande Cobra. A produção da maquiagem dessa personagem demoraria algumas 

horas, portanto era ideal iniciarmos com tempo para que, às 14h, fosse iniciada a 

gravação. 

Embora o grupo tivesse previsto alguns atrasos, eles acabaram por extrapolar 

o planejamento. Com todo o processo de maquiagem, montagem de cenário, teste 

de iluminação, percepção da locação pelas atrizes, somente às 16h, foi possível 

começar a gravar. Assim, um sentimento de urgência estava instaurado. Tínhamos 

até 18h para que todas as imagens com Layla e Grande Cobra fossem registradas. 

Não foi tempo suficiente. 



65 
 

 

Além da escassez de tempo, outro obstáculo estava sendo enfrentado pelo 

grupo: a qualidade dramática das imagens. Devido ao alto custo do pano preto para 

o fundo do cenário, decidiu-se tentar reproduzir o efeito de fundo escuro somente 

com uma luz direcional. No entanto, esse método não funcionou. Previa-se um 

esforço de pós-produção, tratamento das imagens, muito grande. Por tudo isso, foi 

necessário que os membros da equipe reunissem-se para discutir qual rumo seria 

tomado e decidiu-se por regravar todas as cenas com mudanças necessárias para 

atingir os resultados esperados. 

Figura 20 - Montagem do cenário do primeiro dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Figura 21 - Direção de arte caracterizando atrizes no primeiro dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Figura 22 - Testes de filmagem no primeiro dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Para regravar, a disponibilidade das atrizes era limitada à quinta-feira da 

próxima semana, e Giovanna Pontes só poderia chegar no set de filmagem a partir 

das 19h. Com essas informações, ficou decidido entre a equipe e acordado com as 

atrizes que o curta-metragem seria gravado em um único dia, quinta-feira 
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(03/10/2019) iniciando às 14h e finalizando somente quando todos os takes 

estivessem capturados. 

A locação escolhida foi a casa de Gabriela Tavares, mais especificamente seu 

quarto, com espaço razoável para locomoção dos equipamentos e das pessoas. No 

dia anterior, o diretor do grupo foi até a locação para o teste de iluminação do cenário 

do tempo mítico, bem como para aprontar, junto às diretoras de arte, o tecido preto 

que iria cobrir as paredes da locação. Devido ao custo menos elevado, optou-se por 

utilizar tecido TNT, garantindo que esse não seria visível pela câmera a partir da 

iluminação direcional. 

As percepções mais importantes sobre esse dia de gravação foram: a equipe 

estava muito mais unida e engajada, o que, aliado a uma divisão de tarefas, serviu 

para que o processo de filmagem fosse muito mais prático; houve um planejamento 

de filmagem, com sequência de cenas que seriam gravadas, levando em 

consideração cuidados importantes, como o tempo de descanso da equipe e a 

preparação das atrizes; além disso, estava claro um amadurecimento geral dos 

profissionais envolvidos. 

Figura 23 - Montagem do cenário do segundo dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Figura 24 - Direção de arte caracterizando atrizes no segundo dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 
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Figura 25 - Ensaio único com Laryssa para o papel de Guia no segundo dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Um dos aspectos primordiais para se alcançar o sucesso obtido nesse segundo 

dia de gravação foi a iluminação que, junto aos cenários, fez com que as imagens 

atingissem o padrão requerido pela equipe. Para essa questão, foi pensada uma 

disposição de luzes para cada um dos três cenários. 

O cenário mítico teve sua iluminação planejada pelo diretor do filme com a 

colaboração de Gabriela Tavares. Para esse momento da narrativa, buscava-se 

produzir uma sensação de “fundo infinito”, pressupondo a imagem mental de Layla 

ao entrar em transe. Assim, já com as paredes vestidas pelo tecido TNT preto, usou-

se um bastão de LED para atingir as personagens, suas ações ou os objetos que 

seriam o foco da cena colaborando, ainda, com a formação dramática de um cenário 

misterioso que propõe, ao espectador, uma “tensão psicológica” nos moldes do 

suspense. Nenhum outro tipo de iluminação foi usada nesse momento. 

Figura 26 - Iluminação do bastão de LED no cenário mítico no segundo dia de gravação 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

A proposta do bastão de LED se encaixou não só com a produção de uma 

imagem pretendida, mas também com questões de logística de movimentação. Não 

havia um espaço tão grande dentro da locação e as atrizes se movimentariam pelo 

cenário exigindo um acompanhamento da luz direcional. Nesse sentido, o bastão, 

por ser móvel, conseguia acompanhar a câmera, carregada também à mão, e 



68 
 

 

iluminar exatamente o que precisava ser registrado na lente. Tudo ao redor das 

atrizes se misturava com uma uniformidade escura. 

Figura 27 - Efeito final da iluminação do cenário mítico dentro do curta-metragem 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Já para a cena em que Layla está no colo da Guia, a composição da luz foi 

totalmente oposta. Precisou-se de um ambiente extremamente claro, com 

iluminação tanto em direção às atrizes como por trás dos panos do cenário, com a 

finalidade de excluir o efeito de sombras, além de ressaltar o contraste de iluminação 

em relação ao cenário mítico, trazendo a claridade para um espaço de muita 

espiritualidade e alívio. 

Desse modo, o diretor experimentou utilizar o pano branco como uma espécie 

de “cabana/cápsula” embasando-se na referência futurística trazida pela direção de 

arte. Para a iluminação, contou-se com dois LEDs reservados no Estúdio de RTV da 

FIC/UFG na parte externa/traseira da cabana, o bastão de LED próximo ao rosto das 

atrizes e o ring light mais afastado para equilibrar a iluminação do cenário. 

Figura 28 - Iluminação do bastão de LED no cenário futurístico no segundo dia de gravação

 
Fonte: elaborado pela equipe 
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O desenvolvimento dessa iluminação foi a que mais exigiu pessoas como 

suporte na cena. Era necessário levantar o pano em uma altura segura, segurar o 

microfone, conferir a qualidade do som que estava sendo gravado e ainda apontar o 

bastão de LED em direção às atrizes. Com toda essa aparelhagem, enfim foram 

captadas imagens que atendiam o conceito de direção da cena. 

Figura 29 - Efeito final da iluminação do primeiro cenário futurístico dentro do curta-metragem 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Já para iluminar o cenário de invocação do pássaro da noite e para a cena final, 

Alexandre Fonseca propôs uma iluminação com os LEDs do Estúdio de RTV da 

FIC/UFG. Aqui, a luzes seriam posicionadas em três lugares estratégicos, a fim de 

permanecer-se distante dos efeitos de sombra utilizados no cenário do Mundo 

Especial. Um LED que iluminaria as personagens como fonte de luz principal (key 

light), outro responsável pelo preenchimento das sombras projetadas pela luz 

principal (fill light), e por último a luz do ring light sendo utilizada para “descolar” as 

atrizes do fundo dando profundidade (back light). 

Figura 30 - Testes de iluminação do segundo cenário futurístico 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Logo, a fotografia tinha sido efetuada e o contraste proposto entre os dois 

mundos foi o principal mediador de tais técnicas. Era necessário criar ambientes 

extremamente diferentes, e isso foi possível a partir de um set up que, mesmo que 

limitado, conseguiu cumprir as adequações necessárias. 
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Figura 31 - Efeito final da iluminação do segundo cenário futurista dentro do curta-metragem 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Para a montagem da ambientação, partindo-se dos fundamentos pensados 

para os cenários pelas diretoras de arte, optou-se por revestir o espaço do Mundo 

Especial com tecido TNT de cor preta nas paredes e de cor marrom no chão. 

No dia anterior à gravação oficial (03/10/2019), a direção de arte se reuniu com 

o diretor da equipe para colar as faixas de TNT e deixar tudo pronto para a gravação 

no dia seguinte, porém as fitas da colagem do tecido acabaram não sustentando o 

peso da estrutura. E, então, foi decidido que tudo seria feito novamente, dessa vez 

com a colaboração de toda a equipe e reforço extra de fita para que não houvessem 

imprevistos no momento da gravação. Quanto ao chão do cenário, o TNT marrom foi 

coberto por folhas coletadas no pátio da FIC/UFG. 

Os três cenários contaram com os elementos e materiais pensados pela direção 

de arte durante a pré-produção, entretanto o último precisou de um certo improviso 

no momento da gravação. Isso porque a gaiola da cena tinha que estar coberta por 

um pano preto, já que não haveria um pássaro dentro. Porém, o pano para a gaiola 

não tinha sido colocado nos itens de compra e, então, precisou-se utilizar o figurino 

da Grande Cobra para cumprir essa função. 

Finalmente, depois de longas 13h de testes de filmagem, ensaios com as 

atrizes e gravações, as cenas estavam todas armazenadas no cartão de memória. 

Os registros tinham uma qualidade que satisfez a equipe, mas que, acima de tudo, 

serviu para “dar um gás” motivador a todos, finalizando mais uma etapa da jornada 

de produção audiovisual e permitindo que a pós-produção fosse iniciada. 

 

3.3 Pós-produção 

 

Nesta última fase da produção audiovisual, as tarefas de edição foram 

majoritariamente destinadas a Alexandre Fonseca e Matheus Sena. Isso deveu-se 

ao fato de que os dois integrantes lidam ou já lidaram com esse tipo de processo 
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audiovisual em outras circunstâncias. Os pontos referentes a esta etapa são 

apresentados em ordem de ocorrência e são eles: seleção de gravações; montagem; 

tratamento de imagem e efeitos; tratamento e mixagem de áudio; e criação do pôster. 

 

 

3.3.1 Seleção de gravações 

 

Com os materiais de áudio e vídeo brutos em mãos, na primeira metade de 

outubro, Alexandre e Matheus iniciaram separando todas as gravações em 

diferentes pastas divididas por cenas. Feito isso, para selecionar os melhores takes 

de cada cena, considerou-se a qualidade das imagens e se elas carregavam a 

mensagem que a narrativa pretendia transmitir. 

Depois da seleção dos fragmentos mais pertinentes de cada cena, iniciou-se a 

mesma tarefa com os áudios, visto que a câmera utilizada para captação deles era 

outra, com a qual era possível conectar o microfone. Com os áudios referentes aos 

takes selecionados já separados, todos os materiais escolhidos foram passados para 

o programa de edição de vídeo Adobe Premiere. 

 

3.3.2 Montagem 

 

No Premiere, colocou-se em ordem, de acordo com o roteiro, todas as cenas e 

foram alinhados os áudios aos vídeos. A partir da compreensão da importância da 

montagem no processo de formação da linguagem cinematográfica, tomou-se 

cuidado para que os fragmentos apresentados fossem alocados e tivessem 

transições que colaborassem com as intenções da obra. 

Um exemplo disso está logo na primeira cena, na qual Layla abre os olhos, olha 

ao seu redor e vê-se no Mundo Especial, ainda parada. No momento em que a 

atenção deve ser direcionada ao fato dela começar a explorar o espaço andando, 

bem como ao fato daquele cenário, completamente escuro, ser apena coberto por 

folhas secas, a imagem, até então direcionadas às expressões faciais da heroína, é 

substituída por um fragmento em que se mostram apenas seus passos naquele lugar 

coberto por folhas. 
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Figura 32 - Frames de fragmentos da cena 1 alocados no processo de montagem 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Ao fim dessa primeira parte bruta do processo, o material foi apresentado ao 

grupo para que todos estivessem atualizados sobre as noções principais. Nesse 

momento, os fragmentos ainda não estavam refinados num formato em que a 

continuidade fizesse sentido no corpo da narrativa, e, então, essa correção foi a 

próxima tarefa a se realizar. Foram retiradas partes de fragmentos que se repetiam.  

 

3.3.3 Tratamento de imagem e efeitos 

Com os cortes brutos realizados, Matheus Sena considerou a necessidade de 

já introduzir a etapa de edições de fotografia a fim de poder visualizar quais partes 

mais exigiriam trabalho. A princípio, direcionou-se à correção de luzes e 

imperfeições. Nos cenários do mundo real, a iluminação não estava tão clara quanto 

o desejado, além de ser possível visualizar detalhes indesejados nos panos brancos 

de fundo. Para tal ajuste, aumentou a exposição e diminuiu os tons pretos no 

Premiere junto à tarefa de adicionar camadas em branco para limpar detalhes. 

Figura 33 - Mesmo frame do mundo real, respectivamente, antes e depois da correção de luz 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

No cenário mítico, podia-se detectar remendos dos tecidos TNT pretos ao fundo 

e o contraste de luz do cenário mítico ainda não estava como aquele idealizado pelo 

diretor no ato da gravação, os efeitos de sombra estavam menores do que se 

pretendia. Para tais correções, aumentaram-se os efeitos de contraste e exposição 
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no programa, além de adicionar camada preta com máscara em espaços do fundo 

do cenário em que ainda visualizava-se algo além do preto. 

Figura 34 - Mesmo frame do Mundo Especial, respectivamente, antes e depois da correção de luz 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Simultaneamente ao processo de correções de luz e imperfeições, a equipe de 

pós-produção, junto ao diretor, começou a pesquisar cores que fossem apropriadas 

para se adicionar à imagem de cada um dos dois mundos. Tendo em vista a 

associação de cores quentes (amarelo e laranja) a luz e sol, notou-se que, para o 

ajuste de cores dos espaços do mundo real, uma vez pretendendo-se relacioná-los 

a claridade e dia, seria interessante tal inserção no filme. 

Figura 35 - Mesmo frame do mundo real, respectivamente, antes e depois dos ajustes de cor 

 
Fonte: elaborado pela equipe 

Para as cenas no mundo mítico, a equipe resgatou a noção de floresta utilizada 

nas explorações fantásticas a respeito desse cenário apropriando-se de uma 

coloração de verde-musgo para se associar à ideia de pântano. 

Figura 36 - Mesmo frame do Mundo Especial, respectivamente, antes e depois dos ajustes de cor 

 
Fonte: elaborado pela equipe 
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Ainda que, a princípio, a associação não tivesse sido feita pelo grupo, o 

resultado dessa coloração, adicionada à luz dura carregada de sombras, pôde ser 

aproximada da fotografia de obras que também vestem-se de agonia e mistério, 

como as apresentadas nas figuras 37-39. 

Figura 37 - Fotografia de A Cura (VERBINSKI, 2017) 

 
Fonte: site Sessão do Medo6 

Figura 38 - Fotografia de Quarentena (DOWDLE, 2008) 

 
Fonte: site Ear of Newt7 

Figura 39 - Fotografia de A Bruxa de Blair (WINGARD, 2016) 

 
Fonte: site Where’s The Jump?8 

                                                
6 Disponível em: https://www.sessaodomedo.com.br/2017/05/critica-cura-2017.html. Acesso em: 01 

de nov. de 2019. 
7 Disponível em: https://earofnewt.com/2013/12/14/movie-review-quarantine/. Acesso em: 01 de nov. 

de 2019. 
8 Disponível em: https://wheresthejump.com/jump-scares-in-blair-witch-2016/. Acesso em: 01 de nov. 

de 2019. 

https://www.sessaodomedo.com.br/2017/05/critica-cura-2017.html
https://earofnewt.com/2013/12/14/movie-review-quarantine/
https://wheresthejump.com/jump-scares-in-blair-witch-2016/
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Até este momento da jornada de pós-produção, as edições seguiam um fluxo 

de acordo com o esperado. Editar vídeos a partir do programa Premiere não era uma 

novidade para a equipe de pós-produção. Montagens, edições de cor, luz e 

pequenos efeitos estavam ao alcance. Todavia, a sonoplastia era motivo de maior 

preocupação. 

 

3.3.4 Tratamento e Mixagem de áudio 

 

A captação do som, nas gravações, ocorreu com apenas um microfone e isso 

provocou oscilações de altura e qualidade dependendo do que as atrizes faziam em 

cena. Além disso, ruídos sonoros importantes para a construção de efeitos não 

estavam perceptíveis, enquanto outros, que precisavam ser eliminados, estavam 

mais notáveis. Para esses tipos de correções, Matheus percebeu que as 

funcionalidades do programa utilizado eram limitadas. Foi então que ele passou a se 

dedicar ao entendimento do Adobe Audition, um programa direcionado a edições de 

áudio. 

Nesse novo programa, considerando as ferramentas mais apropriadas, o som 

foi editado de forma a equilibrar a altura e otimizar a qualidade das falas das atrizes. 

A fim de evitar ruídos externos captados pelo microfone, nas partes dos áudios em 

que não se tinha nenhuma fala ou ruído pertinente para a narrativa, o som foi 

silenciado. 

Paralelamente a isso, o diretor do filme juntou-se a João Pedro, aluno de 

Publicidade e Propaganda e conhecedor de sonoplastia e produção musical, para o 

foley, a fim de captar sons orgânicos que pudessem suprir as partes em que talvez 

não seria possível manter os ruídos necessários próprios das gravações. Eles 

reuniram-se na primeira quinta-feira de novembro para tal atividade no Estúdio de 

Rádio da FIC/UFG e produziram sons para serem captados com o mesmo microfone 

utilizado nas gravações. 

Para a equipe, considerando os problemas de sonoplastia derivados do uso 

desse único microfone nas gravações, o ideal seria utilizar os instrumentos próprios 

de rádio do estúdio. Contudo, no dia dessas captações sonoras, o responsável pelos 

equipamentos não estava presente, portanto não foi possível a utilização. Nesse 
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sentido, os dois realizaram a atividade mesmo com as limitações técnicas e enviaram 

os arquivos de áudio para a equipe responsável pela edição do curta-metragem. 

Conforme já esperado, ao introduzir os materiais provenientes do foley na trilha 

sonora do curta, o resultado, numa perspectiva geral, não foi satisfatório. Entretanto, 

após tratamento do áudio no Adobe Audition, os ruídos de respiração, dos passos 

nas folhas, do baú abrindo e do chocalho provenientes dessa atividade puderam ser 

aproveitados. Outros ruídos relevantes para o produto final, como o barulho da 

Grande Cobra se movendo e o som do pássaro precisaram ser extraídos da internet. 

É importante mencionar que, como efeito de tensão, o silêncio também foi uma 

estratégia. Os sons em momentos como no início da narrativa, antes de Layla abrir 

os olhos, são silenciados. 

Ao longo de toda a pós-produção, a equipe já estudava quais músicas seriam 

selecionadas para incluir na trilha sonora ao final do processo. Para isso, contou-se 

com o auxílio de João Pedro novamente, que se dispôs a produzir, com violão e 

flauta transversal, uma das canções utilizadas, denominando-a de “Choro do 

Inhambu” (utilizada na cena em que a Grande Cobra devolve o calor ao corpo de 

Layla). Essa música, junto a todas as outras retiradas da internet9, foi inserida de 

modo a dar um efeito poético para a narrativa por conta do caráter melódico e 

dramático, sendo vocal erudita ou instrumental. 

Para os créditos, pensou-se numa canção10 que se expressa através de uma 

letra relacionada à narrativa por falar, de uma forma também poética, da noite e do 

calor humano. Após as definições finais das músicas, a equipe voltou a dar atenção 

ao ruídos pela última vez para reparar, adicionar ou eliminá-los conforme fosse 

necessário com a finalidade de encaixá-los nas músicas e contribuir com os efeitos 

esperados. 

 

 

                                                
9 CARPENTER, John. Fallen. Nova Iorque: Sacred Bones, 2015. Disponível em: 

https://open.spotify.com/album/5cm51rdS0RSbMAmI8TbQu9. Acesso em: 7 nov. 2019. MONK, 
Meredith. Little Breath. Munique: ECM New Series, 2008. Disponível em: 
https://open.spotify.com/album/2lpN0mJzSmfTpiwfoXuZAz. Acesso em: 8 nov. 2019. MONK, 
Meredith. Maybe 2. Munique: ECM New Series, 2008. Disponível em: 
https://open.spotify.com/album/2lpN0mJzSmfTpiwfoXuZAz?autoplay=true&v=L. Acesso em: 8 
nov. 2019.  

10 POSSI, Zizi. Melodia Sentimental. São Paulo: Universal Music Brasil, 1996. Disponível em: 
https://open.spotify.com/album/0z7yLYxWBkvj6mO3IJrnEJ?autoplay=true&v=L. Acesso em: 8 
nov. 2019. 

https://open.spotify.com/album/5cm51rdS0RSbMAmI8TbQu9
https://open.spotify.com/album/2lpN0mJzSmfTpiwfoXuZAz
https://open.spotify.com/album/2lpN0mJzSmfTpiwfoXuZAz?autoplay=true&v=L
https://open.spotify.com/album/0z7yLYxWBkvj6mO3IJrnEJ?autoplay=true&v=L
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3.3.5 Criação do pôster 

 

Com o produto audiovisual já pronto, a equipe percebeu que poderia ir um 

pouco mais além antes de selar o processo da produção do curta desenvolvendo um 

pôster. Para esse material, foi utilizada uma das fotografias do dia oficial de gravação 

e, para tal seleção, procurou-se alguma que conseguisse expressar os arquétipos 

vestidos pelas personagens a partir de uma única imagem. As personagens que 

compõem o cartaz são Layla, por ser a heroína e viver toda a narrativa, e Grande 

Cobra, por ser a Sombra e força oposta àquela. Com esse “duelo” de personalidades 

– entrando novamente na questão do contraste envolvida em diversas partes do 

processo –, é possível apresentar o filme a partir de uma imagem que exprima o 

caráter sombrio da narrativa pretendido pela equipe. 

O pôster foi desenvolvido no programa Adobe Photoshop. A equipe de pós-

produção, nessa atividade, realizou edições de imagem que pudessem alimentar a 

identidade obscura. Com o fundo já preto, original da fotografia, fez-se correção de 

cor, aumentou o contraste, adicionou camada de fumaça, adicionou também camada 

com textura de papel (remetendo ao cartaz impresso) e uma outra com aspecto de 

“craquelado” e, para finalizar, desfocou os cantos da imagem e adicionou o texto. 

Figura 40 – Pôster do curta-metragem 

 

Fonte: elaborado pela equipe 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após meses de planejamentos, leituras, contratempos, atualizações de 

tamanho da equipe, reuniões de grupo e atividades práticas, chega-se ao respiro do 

projeto. Diz-se assim porque não é o fim. Este curta-metragem partiu da sede pela 

arte e o efeito dessa é perpétuo. É o respiro pois a sensação de enxergar os 

resultados da caminhada é aliviante. 

Ao longo da graduação, com disciplinas direcionadas à teoria da imagem e à 

produção audiovisual, todos os membros da equipe já experienciaram, de alguma 

forma, o universo do backstage cinematográfico, o que tornou este trabalho mais 

leve. Cada um já se identificava, desde o início de sua participação, mais com alguma 

das particularidades do processo de produção audiovisual. Desses interesses 

pessoais, nasceu o interesse em se aprofundar na experiência dividida por papéis e 

isso acarretou a existência de dois grupos, os quais contemplam um mesmo produto, 

entretanto dedicam-se a especificidades diferentes a fim de mergulhar em uma 

direção e, a partir dela, desenvolver contribuições de forma mais aprofundada. 

Essa ótica, tão otimista, pode causar a impressão de que, para a equipe, 

houveram apenas satisfações a respeito do resultado do produto final. No entanto, 

ao considerar que se trata de um projeto prático, cuja qualidade é, de maneira geral, 

diretamente proporcional à verba disponível, é certo afirmar que a equipe não pôde 

desfrutar de materiais exatamente profissionais em relação a áudio e vídeo. 

Como efeito da questão financeira, todos os equipamentos técnicos advieram 

ou da universidade ou dos próprios integrantes e, por isso, não eram um daqueles 

extremamente profissionais ou de última geração. A falta de um steadicam 

(equipamento de estabilização de imagens), por exemplo, fez com que muitas 

captações, realizadas com a câmera literalmente na mão de quem gravava, ficassem 

menos estabilizadas. A sonoplastia, como outro exemplo, poderia ter fornecido 

resultados ainda melhores se a produção contasse com mais materiais de captação 

em vez de apenas um único microfone. Em contrapartida, mesmo assumindo essas 

questões como reais, procurou-se compensar em outras qualidades e não se apegar 

às limitações de forma que bloqueassem o otimismo da equipe. 

Por outro lado, a percepção dos resultados torna-se gratificante ao se 

considerar o quanto os aprofundamentos teóricos dos estudiosos selecionados 

deram suporte para a materialização do produto, mais até do que o grupo esperava. 
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Em outras palavras, ainda que a experimentação tenha fundamentado a jornada 

(tanto da equipe quanto da narrativa), a realização do projeto só aconteceu de uma 

forma que satisfez as expectativas do grupo em relação a qualidade graças à 

compreensão daqueles saberes disponibilizados pelos teóricos. Como é dito logo de 

início, buscou-se compreender para experimentar, abrindo mão ou não, por opção, 

dos segmentos clássicos explorados. 

A partir dessas ressalvas, tem-se uma reflexão pertinente a respeito da 

intertextualidade dentro do cinema. Como já trazido, o curta-metragem debruçou-se 

nesse fenômeno através do diálogo com o mito de origem, o que colaborou para um 

conteúdo mais profundo e interessante e, principalmente, aproveitou o espaço 

acadêmico e cinematográfico deste trabalho para contribuir com a notoriedade de 

uma mitologia indígena brasileira. Deve-se complementar, ainda, que lidar com o 

mito de origem escolhido foi um exercício de grande aprendizado cultural para todo 

o grupo e espera-se que seja também de grande aprendizado para aqueles que 

tiverem contato com este projeto. 

Para ir além, muito interessante também é identificar a magnitude da 

intertextualidade no resultado deste trabalho como um todo. Diversas compreensões 

localizadas nos campos da mitologia, da estrutura narrativa e do audiovisual não só 

serviram como ponto de partida para a construção do produto como também podem 

ser detectadas dentro dele. É possível notar que a obra final construiu sua própria 

identidade a partir de um diálogo com diversas compreensões vindas antes de sua 

existência.  Nesse sentido, de forma similar, o curta-metragem bem como o relatório 

escrito disponibilizam-se para outros diálogos em uma via de mão dupla a fim de que 

criações futuras bebam na fonte deles para se constituírem. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização do uso de imagem das atrizes 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

Eu,___________________________________________________________, 

nacionalidade ___________________, estado civil _______________, portadora da Cédula 

de identidade RG nº ____________, residente à Av/Rua 

_______________________________________, nº ______, município de 

__________________ / ____, AUTORIZO o uso da minha imagem em todo e qualquer 

material entre filmagens, fotos e documentos, para ser utilizada no curta-metragem a ser 

produzido para o Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda, dos estudantes Karlos Eduardo Wanderley Lopes (portador da 

Cédula de identidade RG nº 1303128 e inscrito no CPF 063.479.501-54), Isadora Duarte 

Santana (portadora da Cédula de identidade RG nº 5647119 e inscrita no CPF 041.914.571-

01), Alexandre Sousa Fonseca (portador da Cédula de identidade RG nº 0304299620049 e 

inscrito no CPF 607.897.643-50) e Matheus de Sena Guimarães Oliveira (portador da Cédula 

de identidade RG nº 3262700 e inscrito no CPF 054.224.471-31), estudantes da Faculdade 

de Informação e Comunicação - FIC da Universidade Federal de Goiás - UFG, por tempo 

indeterminado. Essas imagens são destinadas a espaços de exibição, como apresentação 

pública para defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, espaços online, como redes sociais 

e bancos de vídeos, mostras e possíveis festivais futuros sem fins lucrativos destinados ao 

produto audiovisual em questão. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, 

das seguintes formas: folder e cartaz de apresentação e mídia eletrônica (paineis, vídeo-

tapes, mídia online, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). A presente 

produção audiovisual não envolve ganhos monetários e, caso haja envolvimento de algum 

ganho, outro contrato deverá ser desenvolvido para uso da imagem e voz em questão. Por 

esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, 

e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

Goiânia, ___ de ____________ de 20__. 

 

___________________________________________ 

Assinatura da atriz 

 

____________________________________________ 

E-mail para receber sua via 
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APÊNDICE B – Primeira decupagem (não utilizada) 
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APÊNDICE C – Rascunho decupagem final 
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APÊNDICE D - Link de acesso ao curta-metragem 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K7k2YRj9omP2cUIW6l4zVPRDGIBxB6mU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K7k2YRj9omP2cUIW6l4zVPRDGIBxB6mU
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ANEXO A – Parte da obra O Selvagem de Couto de Magalhães (1876, p. 172-

174) em que se relata o mito indígena de surgimento da noite
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