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Samuel Beckett 
  



RESUMO 
 

  
O presente projeto experimental tem como propósito averiguar a possibilidade 

da construção de uma crítica ao ambiente acadêmico através do emprego da sátira e 
de uma estrutura de documentário. O projeto objetiva também que a crítica resultante 
seja coerente e humorística, e que o meio audiovisual seja utilizado de maneira 
eficiente para apoio semântico. A metodologia utilizada é a pesquisa acadêmica. O 
resultado foi a elaboração do média-metragem TCC: A Perspectiva de um Cínico 
Sobre a Jornada Acadêmica (2018). Os objetivos designados na concepção do projeto 
foram cumpridos, resultando em um média-metragem bem-sucedido em sua 
argumentação. 
 
 
Palavras-chave: Academia. Sátira. Documentário. 
  
  



ABSTRACT 
 

This present experimental project aims to ascertain the possibility of the 
development of a critique of the academic environment through the use of satire and 
documentary structure. The project intends that the resulting critique is both coherent 
and humorous, and that the audiovisual medium is utilized effectively for semantic 
reinforcement. The methodology employed is bibliographical research. The result is 
the elaboration of the medium-length movie TCC: A Perspectiva de um Cínico Sobre 
a Jornada Acadêmica (2018). The objectives set out in the conception of the project 
where fulfilled, resulting in a medium-length movie that succeeds in its argumentation. 
 
 
Key words: Academy. Satire. Documentary. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O filme, intitulado como TCC: A perspectiva de um cínico sobre a jornada 

acadêmica (2018), foi construído como uma maneira de expor as reflexões do autor 

sobre a universidade a partir de sua própria jornada acadêmica. Tendo o autor um 

ideal de valores que deveriam orientar o ensino superior, e enxergando esses valores 

cada vez mais ignorados, o projeto resultante seria primariamente uma crítica. Para a 

estruturação de uma argumentação complexa (reflexões sobre a academia), com 

seções narrativas (jornada acadêmica do autor), o filme se assemelharia a um 

documentário. 

Então, a questão-problema deste projeto é se é possível articular uma crítica ao 

ambiente acadêmico utilizando a sátira e a estrutura de documentário. O objetivo geral 

deste projeto é construir uma crítica coerente e humorística, capaz de instigar reflexão 

sobre a estrutura e o estado atual da academia. Os objetivos específicos são construir 

uma narrativa embasada na experiência acadêmica do autor e utilizar efetivamente o 

meio audiovisual como apoio à argumentação do projeto. 

Considerando a questão-problema, o primeiro capítulo desta pesquisa terá 

enfoque no processo de construção do roteiro do filme em prol da articulação da crítica 

proposta; buscando explicitar como os argumentos, a narrativa, e o humor do média-

metragem são elaborados ao longo das seções do monólogo do narrador; e como os 

mesmos carregam o filme de maneira fluida até a eventual conclusão. Será feito um 

breve histórico do desenvolvimento do roteiro; e serão listados elementos de 

contextualização, informando sobre perspectiva narrativa e construção de 

personalidade do narrador. O capítulo incluirá uma análise detalhada do roteiro, 

dividida pelos capítulos do filme. 

O segundo capítulo desta pesquisa terá enfoque na construção do filme 

propriamente dito. Fará uma breve contextualização do histórico do projeto, uma 

exploração da estrutura de documentário como proposta por Bill Nichols e uma leitura 

do média-metragem segundo essa estruturação. O capítulo também tratará de 

algumas escolhas de design gerais feitas no filme, como a opção por uma estética 

que imita pesquisas acadêmicas. Por fim, uma análise detalhada será conduzida 

sobre como o uso do audiovisual no filme funciona para ilustrar ou complementar as 

linhas que guiaram a construção da sátira, especificamente: a linha argumentativa, a 

linha narrativa e a linha humorística. 
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Para amparo na estruturação e discussão sobre o projeto, a metodologia 

escolhida foi a pesquisa bibliográfica. 

Este projeto se justifica por construir uma crítica ao ambiente acadêmico a partir 

da experiência interna do autor. Sendo uma crítica honesta, ainda que às vezes 

exagerada ou espalhafatosa como cabe à sátira, é capaz de instigar reflexão, chamar 

a atenção para os problemas que aponta e até mesmo iniciar um diálogo sobre 

possíveis soluções. 
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2. CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO 

 

Como indica o próprio título do filme – TCC: A Perspectiva de um Cínico Sobre 

a Jornada Acadêmica – o roteiro é estruturado como uma narrativa em primeira 

pessoa, que acompanha o narrador enquanto ele constrói seu trabalho de conclusão 

de curso: o próprio filme que narra. Neste filme, o narrador discorre sobre inúmeros 

problemas que enxerga na academia, seus membros e processos; utilizando sua 

própria experiência acadêmica como referência e objetivando, ao final, ter um projeto 

concluído que lhe permita graduar. 

Como cabe a uma sátira, em que tolice e corrupção são expostas e criticadas 

através do uso de humor, ironia, exagero e ridículo1, o tom da narrativa é crítico e 

humorístico, com o narrador apontando especificamente os diversos problemas que 

enxerga em práticas e produções acadêmicas; em particular a necessidade da 

elaboração de trabalhos de conclusão de curso para a graduação, algo que ele 

considera um exercício de formalidade vazia. 

Na concepção original do roteiro, a narrativa era intensamente focada na 

percepção do narrador sobre os processos acadêmicos, mas a dinâmica 

argumentativa central era a relação estabelecida entre o mercado de trabalho e a 

academia; principalmente como, com alunos entrando no mercado e sendo 

confrontados com a necessidade de dividir o tempo e a atenção, a academia quase 

sempre acabava sendo desprezada. O roteiro passou por algumas reformulações, no 

entanto, e a narrativa tomou outros rumos. A relação entre academia e mercado de 

trabalho deixou de ser o enfoque. O principal elemento da dinâmica argumentativa 

passou a ser o problema da desmotivação acadêmica generalizada, percebida pelo 

narrador e exemplificada por sua própria experiência acadêmica. 

Mantendo o tom crítico, a nova concepção do roteiro buscou os principais pontos 

da anterior e utilizou-os para construir uma linha argumentativa muito mais coerente. 

A desmotivação em si, tendo adquirido maior destaque, passou a ser investigada mais 

a fundo, com o narrador tentando entender suas causas e consequências. Os 

problemas individuais apontados no roteiro original também foram entendidos em 

maior profundidade e melhor incorporados na argumentação principal sobre a 

desmotivação, objetivando criar uma progressão clara e fluida ao invés de uma 

                                                           
1 Conceito de sátira retirado do Literary Devices: Definition and Examples of Literary Terms. Disponível 

em: https://literarydevices.net/satire/. 

https://literarydevices.net/satire/
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coletânea de argumentos soltos. Além do fortalecimento e da reorganização da 

argumentação original, novas críticas e reflexões foram inseridas no texto e algumas 

das anteriores foram condensadas ou retiradas completamente; especialmente por 

redundância argumentativa, e preocupação com a manutenção da duração final 

almejada para o filme, de em torno de quinze minutos. 

O roteiro, construído como uma sátira a processos e ambiente acadêmicos, 

especialmente de produções acadêmicas com qualidade duvidosa, desde sua 

primeira iteração imita a estrutura padrão de um trabalho acadêmico de conclusão de 

curso. É dividido em capítulos intitulados “apresentação do tema”, “questão problema”, 

“objetivos”, “justificativa”, “metodologia”, “referencial teórico” (dividido em três 

subseções: “estrutura”, “retrojustificativa”, e “constatações, estratégias e táticas”). No 

entanto, essas divisões não servem os propósitos formais típicos que têm em textos 

acadêmicos: no roteiro elas são utilizadas, de maneira variável, como estruturas 

narrativas, argumentativas e humorísticas. Por ser, além do “projeto experimental de 

conclusão de curso” do narrador do roteiro, um projeto experimental de conclusão real 

para o curso de Comunicação Social – Bacharelado em Publicidade e Propaganda; a 

obra possui um caráter metalinguístico complexo que é explorado para gerar dúvida 

quanto à natureza da história e da argumentação, entrelaçando as vozes de autor e 

narrador. 

O narrador é elaborado, principalmente de forma indireta através de índices - ou 

indicadores de conceitos difusos como traços de personalidade que podem nunca ser 

propriamente verbalizados, mas são frequentemente indexados na narrativa 

(BARTHES, DUISIT, 1975, p. 247) - como um personagem cínico e hipócrita, porém 

que, ao mesmo tempo, não é dissimulado sobre essas suas características. Ele 

evidentemente se incomoda com as práticas que critica e descreve, no entanto faz 

uso delas constantemente - para exemplificá-las, sim - mas também em benefício 

próprio. No processo de reformulação do roteiro, a perspectiva do narrador foi melhor 

explicitada: não é, fundamentalmente, do ressentimento cínico que partem suas 

críticas; mas de um desejo por melhora. Esse traço da personalidade do narrador é 

evidenciado, por exemplo, quando ele reflete e argumenta sobre possíveis soluções 

para problemas que levanta. 

O roteiro foi desenvolvido de forma a se orientar majoritariamente por três guias: 

a linha narrativa, a linha argumentativa, e a linha humorística. A linha narrativa é o 

enfoque na experiência acadêmica do narrador, em sua personalidade, sua história, 



17 
 

e seus esforços e estratagemas para elaborar e entregar seu trabalho de conclusão 

de curso e finalmente graduar. A linha argumentativa é o enfoque nas críticas, 

reflexões, conclusões e propostas de soluções que o narrador tece sobre a academia 

ao longo do filme. A linha humorística, bastante autoexplicativa, é a incorporação de 

humor no roteiro, e objetiva tornar mais facilmente aceitável o tom crítico do texto. O 

propósito das três guias seguidas pelo roteiro é de, em conjunto, articular uma sátira, 

argumentativa e humorística, a partir da experiência acadêmica do narrador. A 

consciência desses três elementos durante a concepção do roteiro também favoreceu 

a formulação de um texto centrado e orientou cortes e adaptações, quando 

necessários. 

Embora passagens individuais geralmente priorizem uma das linhas sobre as 

outras; de forma geral as três guias aparecem bastante mescladas no roteiro. Algumas 

passagens, por exemplo, são ao mesmo tempo argumentativas, narrativas e 

humorísticas; e qualquer outra combinação pode também ser encontrada, inclusive 

passagens orientadas por uma única linha, de forma exclusiva. Cada passagem e 

capítulo do roteiro busca seguir essas guias para que o texto, como um todo, alcance 

o objetivo maior, de construção da sátira.  A articulação desses propósitos ao longo 

do roteiro é analisada detalhadamente abaixo: 
 

2.1. Apresentação do tema 
 

O principal objetivo desta seção é contextualizar uma tendência acadêmica 

observada pelo narrador: os alunos ingressam nas universidades com grande 

entusiasmo, ao ponto de já pensarem em projetos grandiosos e elaborados para seus 

trabalhos de conclusão de curso que estão anos à frente. Conforme o curso progride, 

no entanto, os alunos perdem o entusiasmo inicial, e começam até a questionar a real 

utilidade da universidade. Muitos desistem da área ou mesmo da educação superior. 

Na visão do narrador, os alunos que permanecem no curso “geralmente o fazem 

por conveniência e conformismo, seguem desmotivados, enxergando o curso como 

algo sem propósito ou mesmo como um empecilho do qual precisam se desvencilhar 

logo, para que suas vidas possam enfim seguir em frente”.  Com esse sentimento, os 

alunos passam a procurar as soluções mais práticas e rápidas para formar o quanto 

antes e, em consequência, as ideias grandiosas originais para os trabalhos de 



18 
 

conclusão de curso “dão lugar aos mais simples e realistas planos de negócios para 

empresas de familiares ou às monografias pouco inspiradas e sem relevância”. 

  

2.2. Questão-problema 

 

Seguindo a contextualização da tendência acadêmica discutida no capítulo 

anterior, o narrador postula sua hipótese de que trabalhos de conclusão de curso 

seriam, talvez, meros exercícios burocráticos. Para isso, é elaborada a questão 

problema que orientará a investigação do narrador ao longo do filme: É possível que 

os trabalhos de conclusão de curso exigidos na graduação sejam uma formalidade 

vazia, sem benefícios acadêmicos ou mercadológicos significativos? 

  

2.3. Objetivos e justificativa 
 

Esta seção se fazia necessária para que fosse mantida a estrutura de trabalhos 

de conclusão de curso. Porém, como não deixa espaço para uma construção 

argumentativa elaborada, foi utilizada para inserir índices com o propósito de 

demonstrar alguns aspectos da personalidade do narrador: seu suposto cinismo, e 

seu incômodo com a academia. Aqui, o narrador declara abertamente que seus 

objetivos com o filme são graduar com o menor desprendimento possível de tempo e 

esforço, enquanto satiriza os processos acadêmicos; e que a justificativa para a 

existência do filme é que ele precisa “entregar algo para formar e pegar meu diploma”. 

 
2.4. Metodologia 
 

Na primeira grande seção argumentativa do roteiro, o narrador expõe a 

“metodologia” empregada para responder à questão problema. Ele escolhe o estudo 

de caso que, sendo uma opção possível para o desenvolvimento de uma monografia 

de conclusão de curso, evoca novamente a estruturação de um trabalho acadêmico. 

No entanto, o narrador logo esclarece - “No caso, do meu caso. Ou: como a minha 

jornada universitária resultou no meu próprio projeto sem benefícios acadêmicos ou 

mercadológicos significativos”. 
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Então, essa parte do roteiro objetiva contextualizar a jornada acadêmica do 

narrador, como ele passou de seu plano original – um elaborado curta-metragem de 

ficção como trabalho de conclusão de curso – para a produção do próprio filme que 

agora ele narra. O narrador afirma que, da mesma maneira que muitos colegas, em 

algum momento perdeu o entusiasmo com o curso e que, por falta de tempo e 

interesse, falhou várias vezes em entregar um projeto concluído, então decidiu 

procurar por algo bem mais simples para executar, apenas para “pegar o diploma e 

acabar logo com isso”. 

A próxima parte do capítulo “metodologia” objetiva começar a discutir de forma 

mais aprofundada um dos temas centrais da argumentação do narrador durante o 

filme: a falta de critério e rigor que ele percebeu, de forma generalizada, ao longo de 

sua passagem pela academia. Essa temática é introduzida com o narrador afirmando 

que teve uma epifania ao perceber que projetos experimentais acadêmicos podem ser 

“QUALQUER BESTEIRA”, uma vez que todos exigem textos de acompanhamento 

nos quais “[você] pode justificar todos os erros e toda a impolidez do seu projeto como 

‘escolhas de design para provar um ponto’... ou algo ‘conceitual’”. O narrador continua 

afirmando que “aí você conta com professores bastante desinteressados, portanto 

convenientemente lenientes, que só querem te aprovar o mais rápido possível para 

você não voltar semestre que vem com ainda outro projeto horrível e entediante que 

eles vão ter que avaliar”. Então o narrador conclui sua linha de raciocínio decidindo 

aproveitar-se dessa leniência para executar um projeto “fácil de fazer, APENAS para 

pegar o diploma”. Por fim, o narrador se recorda que ainda precisa definir um tema 

para seu projeto. 

Na sequência do capítulo, é demonstrado que o narrador se intriga com o 

desinteresse de professores e alunos de seu curso. Refletindo sobre o assunto, o 

narrador estabelece uma conexão que também é um dos temas centrais de sua 

argumentação durante o filme: a falta de critério e rigor que ele observara em inúmeros 

aspectos do curso era, em sua opinião, um grande fator nessa desmotivação 

generalizada. Como ele coloca, “nada parecia ser levado à sério” e “isso era algo que 

fazia com que os alunos duvidassem da real utilidade de estarem na universidade e 

ficassem desmotivados com suas perspectivas de futuro”. Além disso, o narrador 

propõe que existe uma relação cíclica entre a desmotivação dos alunos e do corpo 

docente. 
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O narrador retoma a contextualização de sua jornada acadêmica, ao explicar 

que, sentindo-se incomodado com suas conclusões, ele pretendia “escrever um 

textão”. Porém, lembrou que ainda precisava definir um tema para seu projeto de 

conclusão de curso. Então, optou por escrever um roteiro ao invés de um texto, 

objetivando, como seu projeto, materializar um filme de execução simples a partir 

desse roteiro. Ele coloca que “eu faria um TCC só para formar, sem qualquer rigor ou 

critério, satirizando a academia justamente por tolerar esse tipo de coisa. Se 

funcionasse, minhas críticas estariam validadas. Mas, mais importante que isso... eu 

formaria de um jeito fácil”. É um exemplo da tendência do narrador de fazer uso para 

benefício próprio das próprias práticas que critica, ao mesmo tempo exemplificando-

as. 

Aqui existem alguns outros índices que informam sobre a personalidade do 

narrador. Primeiro, com sua crítica implícita ao modus operandi de sua geração, que 

busca mudança social através de “guerrilha virtual”; depois o reforço de seu caráter 

cínico, ao qual ele novamente admite de maneira franca quando afirma que seu plano 

de ação é “meio cínico e um tanto hipócrita, com certeza, só que ainda assim... ou, às 

vezes, exatamente por isso, provavelmente daria certo”. 

 

2.5. Referencial teórico 

 

Novamente, de acordo com uma estruturação típica de trabalho acadêmico, a 

seção denominada como “referencial teórico” é composta pelos próximos três 

capítulos do roteiro, respectivamente “estrutura”, “ (retro)justificativa” e “constatações, 

estratégias e táticas”. 

  

2.5.1. Estrutura 

 

Tendo no capítulo “metodologia” o narrador tanto contextualizado a 

transformação de sua relação com a academia e, especificamente, com o trabalho de 

conclusão de curso; quanto  explicado a lógica por trás de suas escolhas definitivas 

de formato e tema; a seção “estrutura” objetiva explicitar em detalhes como ele 

efetivamente construiu seu projeto em cima dessas escolhas de formato e tema, e 
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como ele usou da falta percebida de critério e rigor da universidade para tornar a 

execução de seu projeto mais fácil. 

O narrador inicia o capítulo afirmando que seu filme “foi construído como um 

trabalho acadêmico mal feito”, ou seja, que inclui citações de obras que os alunos 

nunca teriam lido de fato e frequentemente são utilizadas fora de contexto, apenas 

para cumprir o “requerimento metodológico informal” de uma citação por parágrafo. 

Imediatamente depois, uma citação direta de Theodor Adorno é utilizada, como 

que apoiando a afirmação anterior do narrador: 

  
Tudo isso, certamente, é bastante ousado. Mas é próprio dos estudos 
teóricos que não coincidam com os dados das pesquisas, que se exponham 
a isso, que avancem em excesso ou que — segundo a linguagem da 
investigação social — se inclinem para generalizações falsas. (ADORNO, 
1972, p. 7) 

  
A opção por essa citação específica de Adorno tem alguns propósitos no 

contexto do roteiro. Primeiro, ela é apenas tangencialmente relacionada com o 

argumento do narrador por ser também uma crítica aos “estudos teóricos”, o que 

quase que imediatamente comprova, de forma humorística, o ponto que ele havia feito 

em sua crítica anterior sobre a construção de trabalhos acadêmicos que julga “mal 

feitos”. Além disso, a escolha de Theodor Adorno, pai da teoria crítica e membro de 

destaque da Escola de Frankfurt, objetiva utilizar a inevitável familiaridade do nome 

entre acadêmicos de comunicação para reforçar a estilização do roteiro como um 

trabalho acadêmico. 

O narrador prossegue, afirmando que o uso indiscriminado de citações e o 

requisito de um número mínimo de páginas a serem escritas resultam em textos 

acadêmicos “um tanto desconexos e sem propósito, que dão voltas e voltas e não 

chegam a qualquer lugar definido”. O narrador, então, afirma que seu filme seguirá 

essa mesma forma, escrito “apenas com o objetivo de conseguir um volume maior de 

texto. É claro que o resultado final é ruim”. 

Em seguida, uma citação com apud é utilizada pelo narrador. A citação, 

originalmente do linguista americano Paul Hopper, se associa com a crítica anterior 

pois o linguista afirma que o contexto retórico e o uso da gramática são 

intrinsecamente ligados. Porém, a real função de sua inclusão no roteiro é permitir 

que, na sequência, o narrador entre em uma pequena tangente sobre o uso do apud 

e como isso é malvisto pela academia. Essa tangente, por sua vez, tem dois objetivos 
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principais: o primeiro é uma pequena crítica a um elemento da cultura acadêmica que 

o narrador considera hipócrita, especificamente a necessidade de disfarçar o apud; o 

segundo é que, ao se lançar em uma tangente sem muita importância aparente, o 

narrador está exemplificando o ponto que ele acabara de criticar sobre escrever 

objetivando apenas “conseguir um volume maior de texto”. Novamente são elementos 

de reforço da personalidade cínica do narrador, pois ele consistentemente critica o 

que percebe como hipocrisia da academia enquanto age exatamente do mesmo jeito 

para seu benefício. 

O narrador, então, retoma o raciocínio sobre a estrutura de seu filme. Ele começa 

a explicar que de fato precisou se esforçar em alguma medida para poder executar 

seu projeto, porém logo deixa claro que a prioridade sempre foi graduar da forma mais 

fácil que pudesse, e passa a detalhar algumas concessões de produção que precisou 

fazer para atender essa prioridade. O roteiro foi escrito com uma estética audiovisual 

visualizada de antemão, possibilitando o estabelecimento desse tipo de associação 

antes mesmo da fase de direção do média-metragem. 

Uma das concessões mencionadas pelo narrador é o uso quase exclusivo de luz 

não trabalhada, “que só serve pra conseguir iluminar a cena mesmo”. Essa concessão 

é prontamente justificada como “Um tributo ao Dogma 95 de Von Trier e Vinterberg”, 

e seguida pela citação de Technology and Culture, The Film Reader; livro de Andrew 

Utterson (2005), em que o autor lista as regras do movimento cinematográfico 

encabeçado pelos dois diretores dinamarqueses:  

 
O filme deve ser colorido. Iluminação especial não é aceitável. (Se houver luz 
insuficiente para exposição a cena deve ser eliminada ou uma única lâmpada 
deve ser anexada à câmera)2. (UTTERSON, 2005, p. 88, tradução nossa). 

  
Aqui o narrador começa sua tendência de justificar erros e concessões de 

produção utilizadas para facilitar a execução de seu projeto como escolhas 

conscientes de design com propósitos específicos, nesse caso buscando credibilidade 

na referência aos dois diretores de renome. 

Novamente, o narrador não tenta ofuscar sua estratégia, deixando-a, ao 

contrário, extremamente explícita. A razão disso é que o narrador nunca quer de fato 

enganar o espectador, o propósito maior de sua linha argumentativa é justamente 

                                                           
2  Citação original: “The film must be in color. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light for 

exposure the scene must be cut or a single lamp be attached to the camera). ” (UTTERSON, 2005, p. 
88). 
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explicitar certas práticas do ambiente acadêmico que ele ao mesmo tempo critica e 

exemplifica com seu projeto. 

Na sequência do capítulo, o narrador justifica outras concessões de produção - 

nesse caso a ausência quase completa de movimentos de câmera ou quaisquer 

outros aspectos técnicos mais refinados – como uma escolha de design que objetiva 

“priorizar a composição e a simbologia das cenas”. Seguindo a estilística de pesquisa 

acadêmica, imediatamente após a declaração do narrador é inserida uma citação de 

Joseph V. Mascelli (2010), cinematógrafo americano autor de um conhecido livro 

sobre o tópico, em que Mascelli (2010) argumenta contra a negligência de valores 

estéticos em favor das atrações do som e do movimento: 

  
Não negligencie valores estéticos em nome das atrações que o mero som e 
movimento oferecem aos olhos e ouvidos dos espectadores. Os atores e 
objetos devem ser dispostos de maneira harmoniosa no cenário e 
movimentar-se a fim de obter efeitos artísticos. (MASCELLI, 2010, p. 230). 

 

 Então, a contextualização da história do narrador é retomada. Primeiro ele 

afirma que, com o emprego desse tipo de estratégia cínica para facilitar a execução 

de seu projeto, conseguiu prontamente entregar o trabalho concluído e graduar. 

Porém ele se desmente imediatamente explicando que, por causa de seu 

desinteresse pela academia, o que de fato ocorreu é que ele simplesmente 

abandonou o projeto por dois anos para priorizar o mercado de trabalho, e isso 

obviamente resultou em grandes erros de continuidade quando o projeto foi retomado. 

O narrador mais uma vez explicita que pretende justificar seus erros ao invés de 

consertá-los. Nesse caso, os erros de continuidade se tornariam elementos de uma 

“narrativa não-linear subtextual... ou algo assim”, o que evidencia que o narrador 

também não faz questão que suas justificativas sejam muito elaboradas. 

Além de justificar os erros de continuidade, o narrador embute uma outra crítica 

ao ambiente acadêmico que, com certo desdém, ele afirma não ter “muito apreço por 

narrativas clássicas, emocionalmente envolventes e comercialmente viáveis”. Em 

linha com sua já demonstrada hipocrisia, o narrador utiliza essa característica da 

academia a seu favor de outra maneira. Primeiro, ele se apoia na credibilidade de 

David Bordwell, grande teórico atual de cinema, para informar o espectador da 

necessidade que o filme tem por diversos planos coerentes com duração pequena, 

segundo a tendência do cinema. Porém, como “isso daria muito trabalho”, o narrador 

afirma que irá “usar diversos planos ‘conceituais’ genéricos e fáceis de fazer para 
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preencher o espaço”. O descrédito com que o narrador trata elementos supostamente 

conceituais de produções acadêmicas com elaborações forçadas é evidenciado pelo 

“conceito” que ele elabora na hora para justificar o seu plano “conceitual”, “uma crítica 

simbólica-conceitual à.… à indústria cultural. É.” 

O narrador conclui a linha de raciocínio desta seção com outra de suas 

estratégias: repetir planos sempre que possível. Como em momentos anteriores, essa 

opção que também objetiva facilitar a produção do filme é justificada como uma 

escolha de design com justificação conceitual - no caso, a retomada dos principais 

subtemas narrativos de forma “não-linear” ao longo do filme. 

  

2.5.2. (RETRO)justificativa 
 

Neste capítulo, o narrador elabora e detalha sua própria hipótese sobre uma 

prática específica que ele considera um grande problema da academia. 

Primeiramente, o narrador chama a atenção para sua própria ênfase em 

“elaborar justificativas para muitos aspectos deste projeto”, retomando o capítulo 

anterior em que diversas questões estruturais do filme são justificadas por ele, com 

ou sem o amparo de outros autores. A própria maneira em que ele fraseia essa 

passagem é um índice: os aspectos do projeto não são justificados; ao invés, o 

narrador “elabora justificativas” posteriormente. Então o narrador contextualiza sua 

hipótese ao afirmar, sem fazer juízo de valor, que, em um mundo relativista, “a 

qualidade percebida da obra final se torna mero artefato da subjetividade do 

espectador, portanto não serve como critério de avaliação”, e que, por isso, a 

discussão se concentra nas motivações por trás das escolhas feitas no processo de 

criação, explicando a importância que ele atribui para justificar o que conseguir. 

Mesmo que as justificativas sejam “besteira”, o narrador discute - retomando um 

exemplo anterior de justificativa evidentemente fraca de sua própria argumentação - 

o ponto que ele defende é que elas precisam apenas existir. Afinal, o que ele e seus 

colegas foram ensinados é que “um bom design é um design com intencionalidade”. 

Por isso, a conclusão da lógica do narrador é que ele precisa mostrar “intencionalidade 

premeditada”, mesmo onde não há intenção, para que seu projeto seja declarado 

“bom o suficiente”. É uma declaração que também contribui para o cinismo do 

narrador, pois ele se mostra disposto a ser desonesto. 
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Então, o narrador discorre brevemente sobre a natureza deste fenômeno que 

observou: quando alguém atribui intenção a algo apenas após sua conclusão. Agora, 

claramente, o narrador faz juízo de valor sobre a prática, ao dizer “Intencionalidade 

incogitada, que ilude mesmo o próprio realizador da peça até que seja necessário 

encher linguiça para que algo sem muita consideração prévia pareça ter sido 

pensado”. Em seguida, o narrador critica outro aspecto da academia, de forma mais 

implícita - a tendência de pesquisadores simplesmente “inventarem” fenômenos e 

termos que os explicam, a partir de suas próprias hipóteses que por vezes não têm 

amparo prático suficiente. No caso do narrador, o termo que ele define para nomear 

o fenômeno que discute é “retrojustificativa”: justificar no passado. 

O narrador, então, fala a partir de sua “perspectiva privilegiada do futuro”, 

escancarando a quebra drástica de continuidade. Essa perspectiva é a que o narrador 

traz para o projeto por tê-lo começado e depois o abandonado por dois anos, e lhe 

permite fazer uma análise distanciada de suas intenções originais com o que havia 

escrito e, se necessário, alterar essas intenções originais por meio do uso da 

“retrojustificativa”, que ele classifica como “a melhor forma de viajar no tempo”. Ele 

também afirma que, quando bem utilizada, a “retrojustificativa” pode “impor a 

aparência de fundamentação a algo completamente infundado”. 

Na sequência, o narrador reforça sua observação desse fenômeno como uma 

crítica direta a uma prática que observou na academia e identifica como um exemplo 

de “retrojustificativa”: o uso de citações, mesmo que completamente fora de contexto, 

de obras nunca lidas, apenas como maneira de corroborar hipóteses que não foram 

escritas de fato com base nas obras citadas. O narrador usa seu próprio trabalho como 

exemplificação e classifica a prática como frequente. Em seguida, ele utiliza mais uma 

citação de Theodor Adorno (1972) como apoio. Porém, dessa vez, a citação é 

extremamente pertinente dentro do contexto da crítica, por afirmar o seguinte: 
 
É o que ocorre, por exemplo, nos manuscritos dos amadores que pensam 
sobre o sentido do mundo e que colocam em fantasmagórica circulação 
citações dos chamados grandes pensadores em apoio a seus 
incompetentes escritos." (ADORNO, 1972, p. 13) 
 
  

O uso dessa citação, que parte de um autor de grande credibilidade na 

comunicação e é bastante apropriada como apoio à crítica feita pelo narrador, objetiva 

dar robustez à sua retórica, o que nos indica que o narrador de fato se importa com 
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esse argumento, provavelmente pela “retrojustificativa” realmente ser algo que ele 

observa e que lhe causa incômodo. 

Próximo do final do capítulo, o narrador sintetiza toda sua crítica de forma 

resumida, afirmando que “supostamente, você teria que ler os autores escolhidos, 

concordar e discordar, colocá-los em um diálogo. Porém, o que acontece de verdade 

é que os alunos não leem nada e se tornam meros detetives de citações, pinçando 

frases apropriadas de quem quer que seja para o que quer que estejam escrevendo. 

Retrojustificando”. Em seguida ele evidencia o grande contraste entre o que visualiza 

como ideal para o ensino superior – “formar mentes aptas a participarem da chamada 

‘Grande Conversação’ entre os pensadores passados e presentes do mundo” – e o 

que visualiza que o ensino superior realmente parece alcançar – “Praticamente, forma 

mentes que sabem usar o Google Acadêmico”. 

O termo “grande conversação” é costumeiro para designar a tradição intelectual 

ocidental. Como coloca Mortimer Adler (1990): 

  
O que une os autores em uma comunidade intelectual é a grande 
conversação em que eles estão engajados. Nos trabalhos que aparecem 
mais tardios na sequência de anos, encontramos autores escutando o que 
seus predecessores tiveram a dizer sobre esta ou aquela ideia, este ou 
aquele tópico. Eles não apenas escutam o pensamento de seus 
predecessores, eles também o respondem comentando sobre ele em uma 
variedade de formas3 (ADLER, 1990, p. 28, tradução nossa).   
 

  
Ou seja: o narrador está afirmando que não mais o ensino superior forma 

pensadores que compartilham na tradição intelectual ocidental, se inserindo na 

“grande conversação”. Ao invés disso, o ensino superior estaria formando pessoas 

que meramente conseguem utilizar uma ferramenta de busca para estabelecer um 

semblante de credibilidade a seus textos e hipóteses, associando-se em um nível 

bastante superficial com os intelectuais que citam. O narrador conclui o capítulo, 

novamente exemplificando sua crítica com seu próprio projeto, ao afirmar 

inequivocamente “eu nunca li Adorno”. A afirmação também objetiva ser humorística. 

Nesse caso, o efeito é atingido pela quebra de expectativa, tendo o narrador 

imediatamente antes desenvolvido críticas de maneira bastante enfática, e ainda 

                                                           
3 Citação original: “What binds the authors together in an intellectual community is the great conversation 

in which they are engaged. In the works that come later in the sequence of years, we find authors listening 
to what their predecessors have had to say about this idea or that, this topic or that. They not only harken 
to the thought of their predecessors, they also respond to it by commenting on it in a variety of ways.” 
(ADLER, 1990, p. 28). 
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antes utilizado uma citação direta justamente de Theodor Adorno (1972) com grande 

pertinência para a crítica que desenvolvia. 

  

2.5.3. Constatações, estratégias e táticas 

 

Este capítulo do “referencial teórico” é dividido em duas partes -“constatações” 

e “estratégias e táticas”. Na primeira, o narrador explora algumas de suas 

constatações, às quais chega após investigação da questão problema (“É possível 

que os trabalhos de conclusão de curso exigidos na graduação sejam uma 

formalidade vazia, sem benefícios acadêmicos ou mercadológicos significativos?”), 

por meio da metodologia escolhida (o estudo de seu próprio caso, ou seja, de sua 

própria experiência acadêmica), que orienta o desenvolvimento de suas hipóteses ao 

longo do filme. 

O narrador inicia o capítulo afirmando que a “retrojustificativa”, conceito 

introduzido no capítulo anterior do “referencial teórico”, é o caminho óbvio porque, 

embora justificar seja essencial, “dá muito trabalho”, e “retrojustificar é bem mais 

simples, porque você precisa ler, pesquisar e pensar bem menos”. O narrador afirma 

também que, com esforço mínimo “ao fingir que [você] realmente leu o necessário, os 

professores irão fingir que acreditam e te aprovar”, expandindo a crítica que constrói, 

dos alunos para os professores e para a própria estrutura da instituição. A partir dessa 

reflexão, o narrador expressa sua conclusão sobre a questão problema de seu 

trabalho, de forma afirmativa, “sim: os trabalhos de conclusão de curso exigidos na 

graduação se tornam formalidades vazias, sem benefícios acadêmicos ou 

mercadológicos significativos”. Então o narrador deixa claro que existem sim trabalhos 

desenvolvidos de forma “séria e honesta”, para se resguardar de fazer uma 

generalização, mas que “a perspectiva geral é preocupante”. 

Para apoiar sua conclusão, além da própria experiência acadêmica, o narrador 

faz uso de uma citação indireta, buscando fortalecer seu argumento com uma 

referência externa que o transfigure de mera percepção individual para algo reforçado 

por dados reais. Essa citação, bastante pertinente no contexto, traz dados de uma 

pesquisa de Lariviere, Gingras e Archambault (2008), que elucida de forma chamativa 

o contraste entre a porcentagem de artigos que não são citados ao menos uma vez 

nos campos de medicina (12%), ciências naturais (27%), ciências sociais (32%), e 
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humanidades (82%). No contexto da argumentação do filme, a causa que o narrador 

atribui à essa disparidade é a pequena validade acadêmica da maioria das produções 

de humanidades, que objetivariam apenas o cumprimento de funções burocráticas. 

Então, novamente, o narrador expande sua crítica aos professores. Afirma que 

as estatísticas comprometedoras para a área de humanidades não se devem somente 

às produções acadêmicas de graduandos, e que a “enrolação” – a desonestidade na 

prática da vida intelectual - não é exclusividade dos mesmos. Na sequência do filme, 

o narrador exemplifica essa crítica de forma específica com algumas práticas que julga 

comuns por parte de professores, e que ele claramente considera como “enrolação”, 

como substituir as aulas por vídeos da internet que os alunos poderiam assistir em 

suas casas, e dividir a bibliografia da disciplina em seminários que os próprios alunos 

elaboram e apresentam. 

A partir dessa expansão de sua crítica para o corpo docente, o narrador postula 

que “não sendo, então, exclusividade de grupo algum, é necessário considerar a 

enrolação como uma questão estrutural, intrínseca à academia por sua própria 

natureza”. Aqui, o narrador objetiva estabelecer a percebida “enrolação” como algo 

sintomático do sistema da universidade, ao invés de algo pertencente ou causado por 

algum de seus grupos internos como alunos ou professores. Com isso, responde a 

inevitável pergunta sobre a origem dessa “enrolação” em sua hipótese de um ciclo de 

desmotivação e desonestidade intelectual entre discentes e docentes. 

Para apoiar sua afirmação, o narrador novamente inclui uma citação. Porém, 

diferentemente de outras ocasiões, essa citação não é a algum acadêmico gabaritado, 

e sim a um amigo seu chamado Victor. E ao invés de ser uma citação a alguma obra 

de renome, é a um grupo de aplicativo de mensagens. Afirmando que “o cara faz um 

curso que ele não faria se tivesse que pagar, bancado por pessoas que não estudam, 

ensinado por alguém que não pode ser demitido, pesquisando algo só pra preencher 

requisitos burocráticos”, a citação utilizada de fato se encaixa bem no contexto 

argumentativo, e resume e esclarece o ponto do narrador sobre o grande problema 

que ele enxerga na academia ser de natureza estrutural. 

Indubitavelmente o narrador conseguiria encontrar alguma figura de maior 

influência na academia para utilizar como apoio argumentativo. Porém, a opção pela 

utilização da citação a seu amigo tem outros propósitos. Um deles é humorístico: após 

condicionar o espectador com citações relacionadas a sua argumentação, originadas 

em nomes reconhecidos e respeitados em seus meios e na academia, o narrador 
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inclui uma citação a um amigo desconhecido, em um grupo de aplicativo de 

mensagens. 

Outra intenção com o uso que o narrador faz de uma citação a seu amigo Victor 

é contrapor a formalidade estrutural acadêmica de uma citação devidamente em 

acordo com as normas técnicas e o conteúdo informal e irreverente da mesma, que 

foge completamente dos padrões acadêmicos. Essa intenção é reforçada com o 

pequeno diálogo que sucede a citação, entre o narrador e seu amigo, novamente 

mantendo a formalidade estrutural com um conteúdo inapropriado e, nessa ocasião, 

irrelevante. Evidentemente a contradição entre forma e conteúdo também pode gerar 

efeito humorístico, porém a intenção não explicitada dessa construção no roteiro é a 

de criticar produções acadêmicas que, de maneiras menos exageradas, fazem uso de 

conteúdo que o narrador considera inapropriado como referência acadêmica e, no 

entanto, estando dentro das normas técnicas, é aceito.  Da perspectiva do 

personagem que narra o filme, a academia parece frequentemente priorizar 

formalidade e burocracia sobre conteúdo e real busca por conhecimento. 

O narrador dá seguimento ao filme, afirmando que a “tendência estrutural à 

enrolação”, explorada imediatamente antes no roteiro, “gera a percepção de que 

ninguém leva nada a sério”. Com essa conclusão, o narrador pode retomar grandes 

pontos de sua argumentação ao longo do filme, introduzidos na “apresentação do 

tema” e na “questão problema”, detalhados na “metodologia”, e expandidos em partes 

dos capítulos de “referencial teórico”. Como ele coloca, “a percepção de que ninguém 

leva nada a sério [...] faz com que os alunos questionem a real utilidade da 

universidade. Consequentemente, eles se tornam desmotivados e tendem mais ainda 

à enrolação, por sua vez desmotivando mais ainda os professores, concretizando o 

ciclo vicioso”. Assim, o narrador retoma alguns dos fatores que considera contribuírem 

para a desmotivação geral que ele percebe em seu curso, bem como sua hipótese 

própria sobre essa desmotivação possuir um caráter cíclico. 

Com o parágrafo anterior, o narrador unifica a progressão argumentativa do 

roteiro, entrelaçando começo, meio e final da obra. E o próprio narrador aponta esse 

fato, afirmando que “por mim, encerraria aqui, com essa retomada conclusiva do tema 

central da argumentação, que surge a partir da investigação da questão problema. O 

texto está bem amarrado e flui razoavelmente bem”. No entanto, em seguida, o 

narrador afirma que, por ainda não ter atingido o número mínimo de páginas, ele 

precisa continuar a argumentação. Aqui, novamente o narrador faz uma crítica à 
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burocracia da academia, partindo da perspectiva que um limite mínimo de páginas 

não forçará alguém sem o que dizer a elaborar um melhor texto. Ao contrário, 

incentivará a produção de textos ineficientes e a inclusão de tangentes e novos temas 

desprovidos de função que não seja alcançar tal limite mínimo de páginas ou, nas 

palavras do narrador, “enrolar um pouco mais”. 

Na segunda parte do capítulo, intitulada “estratégias e táticas”, o narrador, então, 

procede com a argumentação que, segundo ele, tem a função única de atingir o 

mínimo de páginas. Para isso, ele entra em detalhes sobre alguns estratagemas que 

teria elaborado para aumentar as chances de conseguir graduar com seu projeto. 

A primeira estratégia discutida pelo narrador é a exposição espontânea de suas 

próprias falhas e das de seu projeto ao longo do filme. A explicação que ele oferece 

para isso é que sua intenção é “provocar simpatia” e “privar críticos e oponentes de 

sua munição”. Os propósitos da inclusão desta seção, que é de certa formam uma 

pequena tangente, são, além do caráter humorístico, exemplificar a necessidade do 

narrador de “atingir o número mínimo de páginas” em seu texto, e servir como 

elemento de ligação para a próxima seção, que tem um peso argumentativo muito 

maior. 

Na sequência do filme, o narrador confessa, de forma humorística, sua 

preocupação acerca da “validade estratégica de tentar conseguir o reconhecimento 

acadêmico de um diploma ao satirizar a academia em frente a uma banca de 

acadêmicos”. Para se prevenir contra potenciais repercussões negativas, o narrador 

opta por incluir mais uma citação, dessa vez do conceituado acadêmico Gilbert Highet 

(1962), escritor do livro Anatomy of Satire, que se encaixa perfeitamente como defesa 

da obra do narrador como ele a enxerga: uma sátira desprovida de grande refinamento 

ou formalidade, porém com argumentação válida que reflete a realidade. 
 
Onde outros padrões de literatura tendem algumas vezes a serem formais e 
remotos, a sátira é livre, fácil e direta. Onde eles usam modelos 
cuidadosamente posados e trabalham em um estúdio habilidosamente 
iluminado, o satirista grita 'Eu sou uma câmera! Eu sou um gravador!'. Se os 
resultados que ele nos oferece não são sempre suaves com os contornos da 
arte perfeita, e se seus pigmentos não são harmoniosamente misturados, 
eles pelo menos possuem a urgência e o caráter imediato da vida de 
verdade.4 (HIGHET, 1962, p. 3, tradução nossa). 

                                                           
4 Citação original: “Where other patterns of literature tend sometimes to be formal and remote, satire is 

free, easy, and direct. Where they use carefully posed models and work in a skillfully lighted studio, the 
satirist cries, “I am a camera! I am a tape-recorder!” If the results which he offers us are not always smooth 
with the contours of perfect art, and if their tints are not harmoniously blended, they at least have the 
urgency and immediacy of actual life.” (HIGHET, 1962, p. 3). 



31 
 

   
O narrador, ainda buscando se prevenir contra potenciais consequências 

negativas como resultado de seu projeto bastante crítico, retoma enfatizando que não 

é ele próprio, a quem já se referiu como “idiota”, que fez essas afirmações sobre a 

sátira, e sim um acadêmico que de fato é referência no assunto. Então, o narrador 

adiciona que “Além do mais, divergência e pluralidade de ideias são bases da 

academia... Teoricamente”, inicialmente resgatando um clássico valor acadêmico 

como forma de se resguardar, porém imediatamente embutindo uma crítica à 

academia por ter, na prática, se distanciado desse valor. Ele conclui essa linha de 

raciocínio, então, com uma afirmação de que “se tudo der errado, ainda espero uma 

avaliação razoável pelo caráter extremamente metalinguístico deste filme”, que 

funciona para estabelecer uma ligação com seu próximo ponto, no qual ele detalhará 

sua estratégia para conseguir uma boa avaliação em sua apresentação. 

Na sequência do filme o narrador afirma que, como a apresentação de seu projeto 

frente a uma banca é uma parte muito importante de seu trabalho de conclusão de 

curso, seria imprudente ignorá-la em sua concepção de estratégias. O que ele propõe, 

então, é “tentar conseguir uma avaliação mais favorável através do uso frequente e 

indiscriminado de termos favoritos da Comunicação Social, como ‘narrativas’, 

‘transmídias’ e ‘semiótica’”. Aqui o narrador constrói uma crítica bastante clara em 

relação ao que ele percebe como uso descomedido de alguns termos e conceitos em 

produções acadêmicas de sua área, especialmente nos trabalhos de conclusão de 

curso de graduação. De acordo com sua personalidade cínica, o narrador assume que 

esse fenômeno não é orgânico, e que é de fato uma estratégia para facilitar a 

aprovação de trabalhos acadêmicos por bancas, justamente pelo uso dos conceitos 

“favoritos”. Também de acordo com sua personalidade, o narrador afirma que 

empregará essa mesma estratégia. 

Na sequência, de forma abrupta, o narrador interrompe sua linha de raciocínio 

sobre os estratagemas que usará para melhorar suas chances de conseguir graduar. 

A motivação dessa quebra na argumentação, o narrador afirma, é que ele acabou de 

atingir o requisito mínimo de páginas para sua “narrativa semiótica transmidiática” (já 

colocando em efeito a estratégia que detalhou na seção anterior do roteiro). Então, o 

narrador constrói ainda outra crítica bem clara à estruturação do que percebe como 

pesquisas acadêmicas “malfeitas”, ao afirmar que, ainda seguindo a guia das 

mesmas, encerrará seu “raciocínio desconexo” com “alguns parágrafos conclusivos 
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forçados que tentam criar as ilusões de que a pesquisa foi razoavelmente útil, de que 

o texto chegou a algum lugar, e de que vale uma reflexão maior sobre os temas 

abordados”. 

Os parágrafos que encerram o “referencial teórico”, no entanto, surpreendem ao 

desconstruírem a persona cínica do narrador o suficiente para demonstrar sua 

verdadeira perspectiva. 

Como fica mais evidente ao longo do filme, especialmente na retomada e 

unificação argumentativa ao final da seção intitulada “constatações”, a argumentação 

do narrador não é, em essência, sobre trabalhos de conclusão de curso de qualidade 

questionável; ou sobre a burocracia da academia e sua priorização pela forma em 

detrimento do conteúdo; ou sobre os inúmeros artifícios descritos no filme - como a 

“retrojustificativa” e os vídeos da internet exibidos em salas de aula - empregados por 

professores e alunos de forma que o narrador considera desonesta; ou mesmo sobre 

a própria jornada acadêmica do narrador, seu cinismo e hipocrisia. O argumento 

central é que todos esses pontos, levantados ao longo da narrativa, são ao mesmo 

tempo sintomas e causas de um problema só, introduzido bem cedo no roteiro: a 

desmotivação generalizada de professores e alunos. 

Para o narrador, a desmotivação tem suas raízes na própria estrutura da 

academia que, em sua opinião - evidenciada ao final da seção “constatações” – 

conduz à desonestidade de vida intelectual, privando-a de sentido. Então, em seu 

momento argumentativo final, após uma breve contextualização, o narrador se afasta 

do cinismo ao revelar preocupação genuína com a academia e seus rumos. 

Demonstrando esperança, ele aponta para o que considera ser a solução do 

problema: a retomada da “autenticidade no exercício da vida intelectual e a orientação 

pela busca do Bom, do Belo e do Verdadeiro”. Aqui, os ideais transcendentais 

correspondentes às disciplinas filosóficas da ética, estética e lógica, são propostos 

pelo narrador como as guias que devem ser retomadas na academia para que sua 

estrutura atual, na opinião do narrador conducente à desonestidade intelectual, 

tornasse a permitir e incentivar o florescimento do exercício de autêntica vida 

intelectual, resultando na produção real de conhecimento. 

No final, como elemento humorístico, o narrador de certa forma reincide em sua 

persona cínica, ao dizer “Que seja, tá bom. Vou enviar assim mesmo e que se dane”, 

como se tivesse se cansado do projeto. 
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3 – CONSTRUÇÃO DO FILME 

 
O filme TCC: A Perspectiva de um Cínico Sobre a Jornada Acadêmica foi 

desenvolvido ao longo de um período de três semanas, incluindo pré-produção, 

produção e pós-produção. Embora tenha sido concebido como um exercício em 

articulação argumentativa crítica, e não em cinema, utiliza elementos estruturais da 

linguagem de documentários justamente para alcançar esses objetivos 

argumentativos. Como exemplifica Bill Nichols (1991): 
 
Uma estrutura paradigmática para documentário envolveria o 
estabelecimento de uma questão ou problema, a apresentação do plano de 
fundo para o problema, seguido por um exame de sua atual extensão ou 
complexidade [...] isso conduziria a uma seção conclusiva na qual uma 
solução ou uma direção para uma solução é introduzida5 (NICHOLS, 1991, 
p. 18, tradução nossa). 

 

Avaliando o filme segundo essa estrutura de documentário, os capítulos 

“apresentação do tema” e “questão problema” cumprem o papel de estabelecer o 

problema de desmotivação acadêmica abordado pelo filme, o capítulo “metodologia” 

apresenta um pano de fundo para o problema com a contextualização construída pela 

análise da jornada acadêmica do narrador, o exame da complexidade do problema é 

a argumentação tecida nos capítulos de “referencial teórico” sobre as várias formas 

como essa desmotivação se manifesta no ambiente acadêmico, e a conclusão (ainda 

no “referencial teórico”) apontando uma solução no retorno à orientação acadêmica 

pela busca do “bom, belo e verdadeiro”. 

A manifestação da temática de pesquisa acadêmica é constante na estética do 

filme, com os capítulos separados por cartelas numeradas, formatadas da maneira 

adequada para a divisão de capítulos em trabalhos acadêmicos. As cartelas e todos 

os outros letterings usam a fonte Times New Roman e têm seus títulos alinhados à 

esquerda. Quando textos acompanham os títulos das cartelas, a primeira linha tem o 

recuo adequado para começo de parágrafo. As citações utilizadas nos capítulos que 

compõem o “referencial teórico” também obedecem à formatação acadêmica, com o 

texto da citação direta sendo seguido por parênteses contendo, respectivamente, 

                                                           
5 Citação original: “A paradigmatic structure for documentary would involve the establishment of an issue 

or problem, the presentation of the background to the problem, followed by an examination of its current 
extent or complexity [...] this would lead to a concluding section where a solution or path towards a solution 
is introduced.” (NICHOLS, 1991). 
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sobrenome do autor em caixa alta, ano da publicação da obra citada, e a numeração 

da (s) página (s) da citação. 

Para todas as citações diretas feitas a autores, há a inclusão também de 

representações desses autores como “fantoches”, que leem os excertos de suas 

próprias obras em voz alta. O propósito dessa representação, além de humorístico, é 

de complementar as críticas feitas pelo narrador sobre a maneira que autores são 

citados em trabalhos acadêmicos - sem preocupação pelo entendimento contextual 

completo das obras, buscando apenas algum amparo teórico mínimo como 

empréstimo de credibilidade. Nessa concepção, não há diálogo real entre os 

pensadores do passado e o acadêmico que os cita. Sem a representação correta e 

completa de suas obras, os pensadores são desprovidos de sua personalidade. São 

reduzidos a ferramentas, à mercê do acadêmico que os cita; não dialogando de 

verdade, apenas dizendo o que são compelidos a dizer. São reduzidos a fantoches, e 

assim são representados no filme. 

Visando o sucesso na articulação da sátira pretendida, a construção do filme 

sempre busca ilustrar e complementar as linhas guias descritas no capítulo anterior: 

a linha argumentativa (críticas, reflexões, conclusões e propostas de soluções), a linha 

narrativa (experiência acadêmica do narrador, personalidade, história, esforços e 

estratagemas para conseguir formar), e a linha humorística (humor). A dinâmica 

complementar do filme para com os objetivos do roteiro será discutida abaixo, 

segundo a recomendação de Ryan e Lenos (2012, p. 29) de justificar argumentos em 

análise crítica de filmes apontando momentos concretos que substanciem a 

afirmação, exemplificando com planos ou sequências específicas. 

3.1 – Linha argumentativa 

Abaixo, alguns exemplos de como o meio audiovisual é utilizado no filme para 

ilustrar e complementar o roteiro na linha argumentativa da construção da sátira: 
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FIGURA 1: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
Nesse exemplo, o momento do filme é o começo do capítulo “apresentação do 

tema”, quando o narrador sequer entrou em crítica alguma e está apenas descrevendo 

as opções que os alunos podem escolher para a realização de seus trabalhos de 

conclusão de curso. A imagem, no entanto, já antecipa as críticas que serão 

construídas pelo narrador, ao representar a opção de os alunos executarem projetos 

experimentais com o “Curta-metragem Pouco Inspirado nº 43 – (Um filme medíocre 

só para conseguir o diploma) ”, devidamente acompanhado por sua elaboração 

teórica. 

 
FIGURA 2 (a): Cena do filme TCC: A 

perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 2 (b): Cena do filme TCC: A 

perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 
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FIGURA 2 (c): Cena do filme TCC: A 

perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 

 
Nesta cena, o narrador afirma que “Para os TCCs, isso significa que os projetos 

grandiosos e as ideias que vão mudar o mundo dão lugar aos mais simples e realistas 

planos de negócios para empresas de familiares ou às monografias pouco inspiradas 

e sem relevância”. Os planos complementam devidamente a argumentação com a 

alteração do título do trabalho acadêmico de “A CURA DA AIDS: Erradicando um dos 

maiores males da humanidade” (Figura 2 (a)) para “PLANO DE MARKETING 

MERCEARIA DO JOÃO” (Figura 2 (b)) e “DIVAGAÇÕES SOBRE UM ARTISTA 

OBSCURO: Discutindo a obra de um cara que ninguém conhece” (Figura 2 (c)). 

 

 
FIGURA 3: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
Aqui, enquanto o narrador elabora uma crítica sobre o uso fora de contexto por 

alunos de citações de obras que nunca leram, a imagem mostra um trecho de algum 

texto acadêmico sendo destacado repetidamente. O trecho, em inglês, lê “sem 

justificativa”, reforçando de forma sutil a crítica feita pelo narrador. 
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FIGURA 4: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
Enquanto o narrador descreve sua estratégia de utilizar planos supostamente 

conceituais para preencher algumas partes do filme, o gesto conhecido como 

airquotes - utilizado para indicar uso de aspas na oralidade - aparece sobre o plano 

no exato momento que o narrador diz “conceituais”. Isso evidencia o descrédito quanto 

à natureza supostamente conceitual do plano em questão. 

 

 
FIGURA 5: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
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Aqui, enquanto o narrador procura inventar um significado de crítica para 

justificar um plano supostamente conceitual (Figura 6), a imagem deixa claro que é 

uma escolha aleatória entre um “bingo” de conceitos familiares nas humanidades. É 

um reforço à crítica de como o narrador percebe que muitos elementos de projetos 

conceituais são justificados, com decisões arbitrárias do autor, sem fundamentação, 

apenas com o objetivo de agradar seu público (uma banca avaliativa, por exemplo) ou 

aparentar embasamento. 

 
FIGURA 6: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

FIGURA 7: Sequência do filme TCC: A 
Perspectiva de um cínico sobre a jornada 

acadêmica. 

No primeiro plano (Figura 6) o narrador afirma, “Ou seja, a melhor maneira de 

observá-la [a “retrojustificativa”] é procurar algum lugar em que coisas completamente 

infundadas precisem de fundamentação aparente fácil”. Imediatamente, há a transição 

para a placa de entrada do Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás 

(Figura 7). Com essa técnica de montagem, o argumento é construído sem 

interferência de fala alguma: a Universidade Federal de Goiás, possivelmente uma 

representação metonímica para a academia, é um dos lugares aos quais o narrador 

se refere em sua fala. 

O plano da Universidade (Figura 7) também é acompanhado de 

complementação de áudio, algo raro no filme por causa da estratégia declarada do 

narrador de “praticamente não ter produção de áudio”. A música é um trecho de uma 

composição de Edward Elgar que é também associada com colações de grau, 

portanto, representativa da academia, fortalecendo ainda mais o argumento da 

montagem. 
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FIGURA 8: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 9: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 10: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 11: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 

Nessa sequência, o narrador discorre sobre a falha, em sua visão, no 

cumprimento da função do ensino superior, afirmando “Idealmente, o ensino superior 

formaria mentes aptas a participarem da chamada ‘Grande Conversação’ entre os 

pensadores passados e presentes do mundo. Praticamente, forma mentes que sabem 

usar o Google Acadêmico”. Complementando sua fala, o filme mostra primeiro o 

afresco Escola de Atenas, de Raphael (Figura 8), que representa inúmeros grandes 

pensadores da antiguidade. Em seguida, com uma transição que, junto com o 

movimento da cena, objetiva construir a ideia de continuidade (Figura 9), o filme passa 

a mostrar uma famosa foto da Conferência de Solvay de 1927 (Figura 10), que reuniu 

diversos cientistas mundialmente reconhecidos. Por fim, com um corte abrupto, a 

imagem passa a mostrar o buscador Google Acadêmico (Figura 11), com uma 

pesquisa sobre “preguiça acadêmica” que resulta em um artigo que analisa como “o 

modelo de negócios atual ameaça a excelência acadêmica”, ambos em inglês. 

Com essa sequência, o resultado é a representação imagética de grandes 

pensadores do passado, distante e mais próximo, com a construção de uma 

continuidade entre eles através de técnicas de montagem; seguida pela quebra 
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abrupta dessa continuidade e, em vez de grandes pensadores da atualidade, a 

representação de uma ferramenta de pesquisa. Juntamente com a fala do narrador, a 

sequência constrói um argumento bastante robusto sobre o declínio da academia.  

 
FIGURA 12: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 13: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 

Nessa cena, enquanto o narrador responde afirmativamente à questão problema 

de seu projeto (“É possível que os trabalhos de conclusão de curso exigidos na 

graduação sejam uma formalidade vazia, sem benefícios acadêmicos ou 

mercadológicos significativos?”), o título “questão problema” (Figura 12) muda apenas 

para “problema” (Figura 13), e a pergunta que aparece abaixo se torna uma afirmação. 

Assim, a imagética complementa a argumentação do narrador sobre um dos 

problemas da academia. 

 

FIGURA 14: Sequência do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
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Aqui, o narrador fala sobre uma prática de professores com a qual ele discorda, 

“dividir a bibliografia da disciplina em seminários para que os alunos se resolvam entre 

si, o que permite ao professor utilizar seu tempo de maneiras mais produtivas que... 

ensinando”. Simultaneamente com a pronúncia de “mais produtivas”, é mostrado o 

plano do professor jogando algo em seu celular (Figura 14). A crítica construída é 

clara: a divisão de bibliografia em seminários seria apenas uma técnica para 

professores terem mais tempo livre, que empregariam de maneiras improdutivas. 

 

 
FIGURA 15: Sequência do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 

O uso da imagem de Platão em conjunto com a solução proposta pelo narrador 

para a academia explicita mais ainda os valores a partir dos quais ele concebe sua 

solução e enxerga o ideal para a academia. 

 
3.2. Linha narrativa  

 
A linha narrativa do roteiro, que foca no narrador, suas considerações de 

estratégia, as decisões que toma, etc.; se manifesta o tempo inteiro principalmente 

mesclada com as outras linhas. Para os planos que são primariamente da linha 

narrativa, as representações foram geralmente ilustrativas, buscando a simplificação 

do entendimento da história. Abaixo, alguns exemplos de como o meio audiovisual é 

utilizado no filme para ilustrar a linha narrativa que serve como referência para a 

construção da sátira: 
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FIGURA 16: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 17: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 18: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
FIGURA 19: Sequência do filme TCC: A 

Perspectiva de um cínico sobre a jornada 
acadêmica. 

 
As imagens são um apanhado de momentos ilustrativos da experiência 

acadêmica descrita pelo narrador. Respectivamente, ele no começo do curso, ele 

como diretor de seu ambicioso projeto original de conclusão de curso, ele desmotivado 

com o curso, e ele quando entrou no mercado de trabalho. 

 

3.3. Linha humorística  
 

Abaixo, alguns exemplos de como o meio audiovisual é utilizado no filme para 

ilustrar e complementar o roteiro na linha humorística da construção da sátira: 
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FIGURA 20: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 

A epifania que o narrador afirma ter sobre a natureza dos projetos experimentais 

de conclusão de curso foi representada como uma grande revelação que aconteceu 

enquanto o mesmo escovava os dentes, objetivando causar efeitos humorísticos com 

uma fala que, isoladamente, não geraria esse efeito.  

 
FIGURA 21: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 22: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 23: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
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Nesta cena, o narrador fala que decidiu agir após se incomodar com sua reflexão 

sobre a desmotivação acadêmica generalizada, e que pensou “no instrumento padrão 

de mudança social da minha geração: a guerrilha... virtual... eu ia fazer um ‘textão’”. 

Complementando a fala do narrador, simultaneamente com a pronúncia de “guerrilha”, 

aparece o punho fechado. Juntos, fala e imagem evocam inúmeros movimentos 

revolucionários que objetivavam mudança social através de guerrilhas. Com a 

continuação da fala, no entanto, o punho desce para o teclado de um computador, no 

qual uma postagem para uma rede social, um “textão”, é escrito. Embora a cena 

objetive primariamente o humor por meio da quebra de expectativa, também constrói 

um argumento de crítica ao que o narrador entende como o modus operandi de sua 

geração para tentar conquistar mudanças sociais. 

 

 
FIGURA 24: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
Aqui, a imagem estabelece, em essência, a mesma crítica que a fala do narrador: 

textos acadêmicos que, pelo uso descontextualizado de citações e pela exigência 

mínima de páginas, são de baixa qualidade. 

No entanto, enquanto o narrador tenta manter uma certa formalidade, tom 

esperado de um trabalho acadêmico, afirmando que “surgem textos um tanto 

desconexos e sem propósito”, a crítica desenvolvida na imagem é muito mais pesada 

e direta, em um tom inapropriado para a academia. O contraste de tons, entre a fala 

e a representação imagética; e da própria imagem, com “BESTEIRA” literalmente 

escrita como o referencial teórico formal de um texto acadêmico; objetiva gerar humor. 
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FIGURA 25: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
Quando o narrador diz “Popularmente, ‘encher linguiça’: escrever apenas com o 

objetivo de conseguir um volume maior de texto. É claro que o resultado final é ruim”, 

a representação imagética quase literal do dito popular é introduzida no filme, visando 

efeitos humorísticos. 

Essa representação é repetida em outros momentos, para ilustrar tangentes ou 

justificativas infundadas do narrador, ou práticas acadêmicas que o narrador 

considera “enrolação”. 

 
FIGURA 26: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 27: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 28: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
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Como detalhado no capítulo um, essa seção do roteiro que discute o uso do apud 

é uma pequena tangente com objetivo de exemplificar um texto que “enche linguiça”, 

ao mesmo tempo que constrói uma crítica leve a uma prática que o narrador considera 

hipócrita. 

Para evitar que, mesmo tendo propósitos argumentativos claros, a tangente se 

tornasse enfadonha, foi utilizado o exagero na representação de um “pesquisador 

preguiçoso” que usa o apud como um motociclista criminoso para potencializar o 

humor da seção. 

 
FIGURA 29: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
A representação da afirmação do narrador que “é difícil montar uma cena, operar 

a câmera, atuar e dirigir sozinho” com um diretor de cena confuso objetiva causar 

efeitos humorísticos a partir de uma frase que, isoladamente, dificilmente os teria. 

 

 
FIGURA 30: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
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O plano do “bingo” conceitual, já analisado anteriormente sob a perspectiva de 

sua argumentação, também possui elementos que visam o humor. A cartela é 

construída quase que inteiramente de conceitos reais que começam com a palavra 

“sociedade” ou, no caso de dois dos espaços, com brincadeiras: um deles com 

“Sociedade Alternativa.mp3”, como um arquivo digital da música de Raul Seixas, e 

outro com “Sociedade Anônima S/A”, referenciando a categoria administrativa de 

empresas. 

 

 
FIGURA 31: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

Enquanto o narrador afirma que “só preciso mostrar intencionalidade 

premeditada, mesmo onde não houve intenção alguma, para que meu projeto seja 

declarado ‘bom o suficiente’”, um sinal de positivo com “6,5” desenhado aparece de 

forma cômica na tela. O número, média necessária para aprovação em uma disciplina 

na Universidade Federal de Goiás, representa o “bom o suficiente”. 
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FIGURA 32: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
A pausa na argumentação do filme para que o narrador busque no Google 

alguma palavra que represente o que ele tenta dizer objetiva gerar humor. 

 

 
FIGURA 33: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
A representação de livros sendo literalmente derrubados, jogados fora, enquanto 

o narrador afirma que “para todas as citações que venho utilizando, por exemplo, não 

é necessário ler as obras completas, ou sequer ler qualquer coisa além da citação 

escolhida” objetiva tanto auxiliar na argumentação quanto gerar efeito humorístico. 
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FIGURA 34: Plano do filme TCC: A Perspectiva de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
O narrador afirma que “supostamente, você teria que ler os autores escolhidos, 

concordar e discordar, colocá-los em um diálogo”. A representação do diálogo 

acadêmico de forma literal, como se os autores utilizados estivessem conversando 

informalmente em um bar, objetiva efeitos humorísticos que a fala do narrador, 

isoladamente, não causaria. Em um dos poucos planos do filme com áudio produzido, 

uma sutil ambiência de bar reforça a ideia.  

 
FIGURA 35: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
FIGURA 36: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 
 

Enquanto o narrador afirma que “o que acontece de verdade é que os alunos 

não leem nada e se tornam meros detetives de citações, pinçando frases apropriadas 

de quem quer que seja para o que quer que estejam escrevendo”, a representação de 

um aluno como um literal “detetive de citação” em uma cena que referencia a estética 

de film noir, conhecidos por histórias de detetives de moralidade ambígua, busca 

causar efeito humorístico. 
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FIGURA 37: Plano do filme TCC: A Perspectiva 
de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 38: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 39: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 

 
Nesta cena, o narrador descreve uma insegurança ao falar que “confesso que 

fiquei um pouco preocupado com a validade estratégica de tentar conseguir o 

reconhecimento acadêmico de um diploma ao satirizar a academia em frente a uma 

banca de acadêmicos”. A imagem mostrada, como em outros momentos do filme, é 

da interação entre duas mãos.  

A mão que representa o narrador, como em outros momentos do média-

metragem, entrega seu filme para a mão que representa a academia, de luva (Figura 

37), claramente esperando que ela retorne com um diploma. No entanto, 

diferentemente de outros momentos do média-metragem, o que acontece é que o 

projeto do narrador é arremessado de volta para sua mão com violência (Figura 38), 

e a mão que representa a academia retorna não com um diploma, e sim fazendo um 

gesto obsceno (Figura 39). 

As representações são bem-sucedidas em contar uma pequena história – o 

narrador entrega seu projeto com a intenção de graduar, porém a academia se ofende 

profundamente e não o concede um diploma, apenas desprezo – e em gerar humor 

com a representação da mão “formal” da academia, vestida com uma luva cerimonial, 

agindo de forma violenta e rude como resposta ao narrador e seu projeto. 
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FIGURA 40: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
FIGURA 41: Plano do filme TCC: A Perspectiva 

de um cínico sobre a jornada acadêmica. 

 
O narrador descreve seu plano para a apresentação do trabalho de conclusão 

de curso como “tentar conseguir uma avaliação mais favorável através do uso 

frequente e indiscriminado de termos favoritos da Comunicação Social, como 

‘narrativas’, ‘transmídias’ e ‘semiótica’”. Em sincronia com a pronúncia desses termos, 

o narrador - caracterizado de fato como se estivesse apresentando seu projeto - 

aponta e lê somente os termos, em um quadro branco. 

Imediatamente após o narrador pronunciar os termos supostamente “favoritos 

da Comunicação Social”, é aclamado com palmas entusiasmadas. Além de reforçar a 

construção da crítica pretendida com a argumentação do narrador, a cena gera efeitos 

humorísticos pela reação inusitada da plateia à apresentação simplista do narrador. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O projeto experimental de conclusão de curso TCC: A Perspectiva de um Cínico 

Sobre a Jornada Acadêmica (2018) se inicia com a intenção de expor várias reflexões 

e críticas sobre, como afirma o título, a jornada acadêmica. A perspectiva que 

embasou essas reflexões e críticas foi construída ao longo dos anos do autor como 

estudante do curso de comunicação social - bacharelado em publicidade e 

propaganda - da Universidade Federal de Goiás; a partir de sua própria experiência 

acadêmica e das experiências de outros com quem conviveu nesse período, entre os 

quais estiveram colegas de turma e de curso, colegas de faculdade e de universidade, 

professores da Faculdade de Informação e Comunicação e de outras, profissionais 

formados, servidores técnicos, convidados e visitantes, entre inúmeros outros. 

A questão-problema que o projeto se propôs a responder era o passo seguinte 

após a ideia original: seria possível de fato articular uma crítica ao ambiente 

acadêmico utilizando a sátira e a estrutura de documentário? 

A resposta à questão-problema é afirmativa. Com o projeto concluído, a perspectiva 

crítica do autor sobre a academia foi exposta e articulada de maneira coerente numa 

estrutura audiovisual de documentário, e de fato se consolidou como uma sátira aos 

processos acadêmicos, especialmente ao trabalho de conclusão de curso da 

graduação. 

O objetivo geral de construir uma crítica coerente e humorística, capaz de instigar 

reflexão sobre a estrutura e o estado atual da academia também foi alcançado. Como 

já afirmado no parágrafo anterior, a crítica foi articulada de maneira coerente. O humor 

também foi incorporado de forma bem-sucedida na obra. Quanto à capacidade do 

filme de instigar reflexão sobre a estrutura e o estado atual da academia, também 

pode-se concluir de forma positiva: todos os acadêmicos que entraram em contato 

com o projeto durante sua concepção reconheceram os méritos de, se não todas, pelo 

menos parte das críticas construídas. Além disso, a exibição do filme em fase de 

construção, ou mesmo do roteiro, sempre resultava em alguma discussão sobre a 

estrutura da academia, ou sobre a maneira como trabalhos de conclusão de curso são 

construídos, entre outros pontos. 

O objetivo específico de construir uma narrativa embasada na experiência 

acadêmica do autor também foi alcançado, com a narrativa do filme deixando bem 

clara a história do autor na academia e a mudança que ocorreu em sua relação com 
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a mesma. O filme também deixou clara a experiência do autor com colegas, 

professores, e as estruturas burocráticas da instituição. 

O segundo objetivo específico, de utilizar efetivamente o meio audiovisual como 

apoio à argumentação do projeto, também foi alcançado. Como detalhado no capítulo 

dois, o filme é bem-sucedido em ilustrar e complementar as intenções do roteiro. 

Nesse ponto, no entanto, cabe o reconhecimento que, embora o filme nunca tenha 

sido concebido como um exercício cinematográfico, a linguagem audiovisual poderia 

ter sido ainda melhor empregada. Um caminho possível para isso seria o menor uso 

de planos primariamente ilustrativos. 

Durante a concepção e a execução do projeto, houve um amadurecimento 

significativo de perspectivas. Primeiramente, o desconforto com o ambiente 

acadêmico - antes meramente uma abstração - tendo sido forçado a se materializar 

em prol da articulação argumentativa do projeto, resultou em períodos de reflexão que 

trouxeram diversas epifanias. Além disso, e o ponto principal, no decorrer do projeto 

houve um afastamento do mero deleite cínico, provavelmente introduzido por um 

ressentimento injustificado que, quando foi identificado com a ajuda do processo de 

orientação, esmaeceu e possibilitou a elaboração de um projeto muito mais forte e 

construtivo. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DA NARRAÇÃO TCC: A PERSPECTIVA DE UM 
CÍNICO SOBRE A JORNADA ACADÊMICA (2018) 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

NARRADOR 

Qualquer um que tenha frequentado 
universidades brasileiras está familiarizado com 
o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

O TCC é algo elaborado e entregue como 
avaliação final em um curso técnico ou superior. 

Geralmente os alunos podem desenvolver uma 
monografia, uma análise de caso, ou algum 
projeto experimental. 

  

No começo do curso a empolgação dos 
graduandos sempre é alta e, para os TCCs, 
muitos já visualizam temas elaborados e 
empreitadas grandiosas; projetos que irão 
revolucionar o mercado, abalar as estruturas da 
academia e chocar o mundo da arte ou da 
ciência. 

 

No entanto, com o passar dos semestres, o 
entusiasmo diminui. Por fatores que serão 
explorados nesta pesquisa, os alunos passam a 
questionar a real valia da universidade. Ficam 
um tanto deprimidos por suas escolhas, e mais 
ainda por suas perspectivas.  
 
Nesse ponto, muitos tentam a sorte em outras 
áreas ou desistem completamente. 

 

AQUELES QUE CONTINUAM 
GERALMENTE O FAZEM POR 
CONVENIÊNCIA E CONFORMISMO. 
SEGUEM DESMOTIVADOS, ENXERGANDO 
O CURSO COMO ALGO SEM PROPÓSITO 
OU MESMO COMO UM EMPECILHO DO 
QUAL PRECISAM SE DESVENCILHAR 
LOGO, PARA QUE SUAS VIDAS POSSAM 
ENFIM SEGUIR EM FRENTE.  

 

Assim, os alunos passam a procurar sempre as 
soluções mais práticas e rápidas para formar 
logo. 
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Para os TCCs, isso significa que os projetos 
grandiosos e as ideias que vão mudar o mundo 
dão lugar aos mais simples e realistas planos de 
negócios para empresas de familiares ou às 
monografias pouco inspiradas e sem relevância. 
É necessário entregar qualquer coisa, só para 
pegar o diploma.  
 
A constatação dessa tendência nos leva então à 
nossa 
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2. QUESTÃO PROBLEMA  

 

NARRADOR 

É possível que os trabalhos de conclusão de 
curso exigidos na graduação sejam uma 
formalidade vazia, sem benefícios acadêmicos 
ou mercadológicos significativos? 

 

 

3. OBJETIVOS 

LETTERING: 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

- Graduar 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Com o menor esforço possível 

- No menor tempo possível 

- Satirizando o processo acadêmico 

4. JUSTIFICATIVA 

NARRADOR 

A razão para a existência deste filme é bastante 
honesta e direta.  
 
Eu preciso entregar algo para graduar e pegar 
meu diploma. 
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5. METODOLOGIA 

NARRADOR 

A metodologia escolhida para responder à 
questão problema é o estudo de caso.  

No caso, do meu caso. Ou: Como a Minha 
Jornada Universitária Resultou no meu Próprio 
Projeto Sem Benefícios Acadêmicos ou 
Mercadológicos Significativos. 
 
Originalmente, quando entrei na faculdade, de 
acordo com a já discutida ingenuidade típica do 
começo de um curso, eu pretendia realizar um 
curta-metragem de ficção como meu TCC.  

É claro que seria uma obra-prima:  

Um roteiro excepcional, uma execução 
impecável. A relevância acadêmica? 
Indiscutível. Seria um grande ensaio em 
produção audiovisual estudantil. 

 

Pouco depois, no entanto, algo mudou. 

Do mesmo jeito que uma série de colegas, eu 
havia perdido o entusiasmo pelo curso. 

 

Nessa mesma época, entrei para o mercado de 
trabalho.  

Desde então, por falta de tempo... e de interesse, 
falhei duas (cortado)(2015.2, 2016.1) três 
(cortado)(2016.2) <suspiro> algumas vezes 
(2017.1)(2017.2)(2018.1) em entregar o projeto 
concluído, e o plano original sofreu algumas... 
Pequenas mudanças... Uma das quais foi 
abandoná-lo completamente. 
 
Desisti da ideia. A execução teria sido muito 
complicada, e eu só precisava formar. Era 
necessário buscar algo mais simples, pra pegar o 
diploma e acabar logo com isso. 

 

Então, eu tive uma epifania: 

percebi que o grande lance de um projeto 
experimental acadêmico é que é possível fazer 
QUALQUER BESTEIRA. Porque aí você tem o 
amparo de um texto, que precisa escrever de 
qualquer maneira, no qual pode justificar todos 
os erros e toda a impolidez do seu projeto 
como... "escolhas de design para provar um 
ponto"... ou algo "conceitual"... ou qualquer 
outra coisa. 
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E aí você conta com professores bastante 
desinteressados, portanto convenientemente 
lenientes, que só querem te aprovar o mais 
rápido possível, pra você não voltar semestre que 
vem com ainda outro projeto horrível e 
entediante que eles vão ter que avaliar. 

 

Dessa epifania, então, surgiu a base para a 
concepção deste filme - qualquer coisa, desde 
que fosse fácil de fazer, APENAS para pegar o 
diploma. Agora eu só precisava de um tema. 

 

Bom, outra coisa que não saía da minha mente 
naquela época era a razão desse aparente 
desinteresse geral, de professores e alunos do 
meu curso. Afinal, a maioria de nós entrou na 
faculdade com bastante empolgação.  

 

Não demorou muito para que eu entendesse o 
motivo: A falta de critério e rigor que eu havia 
identificado nos projetos experimentais de 
conclusão de curso não era exclusiva.  

Ela se manifestava também em outros tipos de 
TCCs e produções acadêmicas, nas aulas, nas 
provas, até na própria epistemologia do curso, 
enfim, na instituição como um todo. Nada 
parecia ser levado à sério. 

 

Podia não ser manifesto de forma consciente, 
mas isso era algo que fazia com que os alunos 
duvidassem da real utilidade de estarem na 
universidade, e ficassem desmotivados com suas 
perspectivas de futuro. 

 

Alunos desmotivados alimentavam a 
desmotivação do corpo docente, que acabava se 
importando ainda menos e, consequentemente, 
intensificando o sentimento de desmotivação 
entre os alunos.  

O ciclo estava armado. 

 

Essa reflexão me causou profundo incômodo, 
então decidi agir.  

Primeiro, pensei no instrumento padrão de 
mudança social da minha geração: a guerrilha... 
virtual... eu ia fazer um "textão".  
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Mas aí eu lembrei que precisava de um novo 
tema pro meu TCC, e que qualquer coisa que eu 
escrevesse valeria como projeto experimental, 
então uni o inútil ao agradável, e fiz um roteiro 
do textão. 

 

Basicamente, eu faria um TCC só pra formar, 
sem qualquer rigor ou critério, satirizando a 
academia justamente por tolerar esse tipo de 
coisa. Se funcionasse, minhas críticas estariam 
validadas. ... Mas, mais importante que isso: eu 
formaria de um jeito fácil. 

 

Meio cínico e um tanto hipócrita, com certeza, só 
que ainda assim... ou, às vezes exatamente por 
isso, provavelmente daria certo. 
 
Mas eu abordo isso em maiores detalhes no- 
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6. REFERENCIAL TEÓRICO 

6.1 ESTRUTURA 

NARRADOR 

Este filme, então, foi construído como um 
trabalho acadêmico mal-feito... Também 
conhecido em certas áreas do conhecimento 
como "trabalho acadêmico".  

Uma citação por parágrafo, "para a banca ver", 
cumpre o requerimento metodológico informal; 
mesmo que os alunos nunca tenham de fato lido 
as obras citadas, e frequentemente usem tais 
citações fora de contexto. 

 

ADORNO 

"Tudo isso, certamente, é bastante ousado. Mas é 
próprio dos estudos teóricos que não coincidam 
com os dados das pesquisas, que se exponham a 
isso, que avancem em excesso ou que -- segundo 
a linguagem da investigação social -- se inclinem 
para generalizações falsas." 

NARRADOR  

(ADORNO, 1972, p. 7). 
Disso e da exigência mínima de páginas surgem 
textos um tanto desconexos e sem propósito, que 
dão voltas e voltas e não chegam a qualquer 
lugar definido. 
 
E esse é o formato que este filme seguirá. 

 

Popularmente, "encher linguiça": escrever 
apenas com o objetivo de conseguir um volume 
maior de texto. É claro que o resultado final é 
ruim.  

Como colocou Hopper  

HOPPER 

"A expressão gramatical não pode ser separada 
da natureza do contexto retórico, nem podem 
escolhas gramaticais ser feitas em ausência de 
entendimento de seu intuito retórico". 

NARRADOR 

(HOPPER, 1987, apud BLOCH, 2010, p. 220, 
tradução livre... ah, enfim) 

Eu não deveria nem usar o "apud". Aprendemos 
nas aulas de metodologia que ele é "a marca do 
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pesquisador preguiçoso", e que é importante 
achar a citação original para não demonstrar 
preguiça. O que por si só é bastante revelador 
sobre a cultura da universidade - o importante é 
não <<demonstrar>> a preguiça.  

 
Voltando para este filme; não é como se eu não 
tivesse me esforçado um pouco sequer. 
 
Eu fui tarde na madrugada da primeira noite após 
decidir o que faria apenas escrevendo o rascunho 
deste monólogo. E eu passei dias e di... Bom, 
horas e horas reescrevendo, até chegar a um 
nível aceitável. 
 
Mas, para que o filme cumprisse seu maior 
propósito, que é me fazer graduar de forma fácil, 
precisei abrir mão de muita coisa. Foi necessário 
gravar em poucas locações, praticamente não ter 
produção de áudio, e usar quase que 
exclusivamente luz não trabalhada que só serve 
pra iluminar a cena mesmo. 
 
Eu justifiquei essa última "escolha de design" 
como um tributo ao Dogma95 de von Trier e 
Vinterberg. 

UTTERSON 

"4. O filme deve ser colorido. Iluminação 
especial não é aceitável". 

(Se houver luz insuficiente para exposição a cena 
deve ser eliminada ou uma única lâmpada deve 
ser anexada à câmera)". 

NARRADOR 

(UTTERSON, 2005, p. 88, tradução livre). 
 

Outra consideração estrutural é que não 
empregarei muitos movimentos de câmera ou 
quaisquer aspectos técnicos mais sofisticados. É 
difícil montar uma cena, operar a câmera, atuar e 
dirigir sozinho. Obviamente que não vou falar 
isso, e vou justificar esses pontos como um 
modo de priorizar a composição e a simbologia 
das cenas. 

MASCELLI 

"Não negligencie valores estéticos em nome das 
atrações que o mero som e movimento oferecem 
aos olhos e ouvidos dos espectadores. 
 
Os atores e objetos devem ser dispostos de 
maneira harmoniosa no cenário e movimentar-se 
a fim de obter efeitos artísticos." 
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NARRADOR 

(MASCELLI, 2010, p. 230). 

 

Munido de essas e outras estratégias cínicas para 
facilitar a execução do novo projeto, que já era 
naturalmente muito mais simples que minhas 
ideias originais para TCCs, eu pude começar o 
trabalho, prontamente terminá-lo e graduar. 

 

Exceto que não foi o que aconteceu. O meu 
desinteresse pelo curso já era tão grande que 
comecei o projeto e então o abandonei 
completamente por dois anos, para focar no 
mercado de trabalho. O que é o motivo de alguns 
erros... sutis... de continuidade.  

 

Que, por sorte, posso justificar facilmente como 
sendo parte de uma narrativa não-linear 
subtextual... ou algo assim, porque a academia 
não tem muito apreço por narrativas clássicas, 
emocionalmente envolventes e comercialmente 
viáveis. Tudo PRECISA ser extremamente 
"conceitual" e "experimental". 

 

O que pode ser explorado para facilitar a 
execução deste filme de ainda outra forma: 

 

Como coloca Bordwell, a tendência atual nos 
filmes é de mais planos com menor duração.  

BORDWELL 

"...eu tento mostrar que a aceleração dos cortes 
nas décadas recentes pode ser observada 
movendo de uma duração média de planos entre 
8-11 segundos antes de 1960 para uma duração 
de 4-6 segundos em anos recentes." 

NARRADOR 

(BORDWELL, [20--?], tradução livre). 

O que significa que, para este texto, eu precisaria 
de vários e vários planos para chegar a um ritmo 
adequado na percepção de um espectador 
moderno. Só que isso daria muito trabalho. 

 

Então, ao invés de elaborar e produzir tantos 
planos coerentes, vou usar diversos planos 
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<<"conceituais">> genéricos e fáceis de fazer 
para preencher o espaço. 

Não tem sentido algum, mas todo mundo vai 
deixar passar por receio de dizer que não 
entendeu o significado. 

E, se alguém perguntar, posso justificar como 
uma crítica simbólica-conceitual à... à indústria 
cultural. É. 

 

Eu também repetirei planos descaradamente 
sempre que possível, pra ficar mais fác... para 
retomar os principais subtemas narrativos de 
forma não-linear. 
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6.2 (RETRO)JUSTIFICATIVA 

NARRADOR 

Talvez você já tenha percebido minha ênfase em 
elaborar justificativas para muitos aspectos deste 
projeto. 

 

Isso porque, em um mundo relativista, 
desprovido de valores absolutos, a qualidade 
percebida da obra final se torna mero artefato da 
subjetividade do espectador, portanto não serve 
como critério de avaliação. 

 

Assim, a discussão se concentra nas motivações 
por trás das escolhas feitas no processo de 
criação, mesmo que as escolhas em si sejam 
horrorosas. Daí a importância de justificar. 

 

E você pode até pensar que as justificativas 
oferecidas são besteira, considerando que a 
composição dos quadros, por exemplo, usada 
como motivo para a ausência de movimentos de 
câmera, não é nada demais para começo de 
conversa... 
 
De fato, as justificativas são besteira. Porém a 
grande verdade é que isso não importa muito. 
Elas só precisam existir.  

 

"Um bom design é um design com 
intencionalidade" - é o que aprendemos. 

 

Então eu só preciso mostrar intencionalidade 
premeditada, mesmo onde não houve intenção 
alguma, para que meu projeto seja declarado 
"bom o suficiente". 

 
E eu sei que "intencionalidade premeditada" 
pode parecer pleonástico; mas o que eu 
frequentemente observei ao longo dessa jornada 
foi a intencionalidade... Pós?meditada? 

 

Intencionalidade incogitada, que ilude mesmo o 
próprio realizador da peça até que seja necessário 
encher linguiça para que algo sem muita 
consideração prévia pareça ter sido pensado. 
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Continuando na temática de pesquisa acadêmica, 
tomarei a liberdade de simplesmente inventar 
algum termo para o fenômeno. Chamarei de 
"Retrojustificativa".  

 

NARRADOR 

Da perspectiva privilegiada do futuro, eu posso 
confirmar - a retrojustificativa é a melhor forma 
de viajar no tempo.  

Quando bem utilizada, a retrojustificativa pode 
impôr a aparência de fundamentação à algo 
completamente infundado.  

 

Ou seja, a melhor maneira de observá-la é 
procurar algum lugar em que coisas 
completamente infundadas precisem de 
fundamentação aparente fácil  

 

Os TCCs de graduação são as manifestações 
mais notáveis. 

Para todas as citações que venho utilizando, por 
exemplo, não é necessário ler as obras 
completas, ou sequer ler qualquer coisa além da 
citação escolhida. 
 
É possível simplesmente escrever seu texto e 
depois procurar quaisquer citações 
razoavelmente compatíveis de quaisquer autores 
razoavelmente credíveis que o corroborem. 
Mesmo que tudo esteja completamente fora de 
contexto. Retrojustificativa. 

 
Isso acontece frequentemente; o Adorno 
concorda comigo, e ele não gosta nem um pouco. 

ADORNO 

"O iniciante ingênuo não saberá o que intentam 
tais definições, nem quais títulos legais lhes são 
inerentes, e as abandonará como um discurso 
confuso [...] ou, sob a autoridade de um nome 
famoso, as usará telles quelles. 
 
É o que ocorre, por exemplo, nos manuscritos 
dos amadores que pensam sobre o sentido do 
mundo e que colocam em fantasmagórica 
circulação citações dos chamados grandes 
pensadores em apoio a seus incompetentes 
escritos." 

NARRADOR 
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(ADORNO, 1972, p. 13). 
Valeu, Adorno. 

ADORNO 

Sempre que precisar. Auf wiedersehen. 

NARRADOR 

Supostamente, você teria que ler os autores 
escolhidos, concordar e discordar, colocá-los em 
um diálogo. 

Porém, o que acontece de verdade é que os 
alunos não lêem nada e se tornam meros 
detetives de citações, pinçando frases 
apropriadas de quem quer que seja para o que 
quer que estejam escrevendo. Retrojustificando. 

 

Idealmente, o ensino superior formaria mentes 
aptas a participarem da chamada "Grande 
Conversação" entre os pensadores passados e 
presentes do mundo. 

Praticamente, forma mentes que sabem usar o 
Google Acadêmico. 

 

Eu nunca li Adorno. 
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6.3 CONSTATAÇÕES, ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

6.3.1 CONSTATAÇÕES 

NARRADOR 

Justificar tudo é essencial, mas dá muito 
trabalho. Retrojustificar é bem mais simples, 
porque você precisa ler, pesquisar e pensar bem 
menos. Ou seja, é o caminho óbvio. 

 

E, se você colocar um mínimo de esforço ao 
fingir que realmente leu o necessário, os 
professores irão fingir que acreditam e te 
aprovar.  

 

Então, respondendo à questão problema, sim: os 
trabalhos de conclusão de curso exigidos na 
graduação se tornam formalidades vazias, sem 
benefícios acadêmicos ou mercadológicos 
significativos. 

 

Evidentemente existem exceções que tentam 
desenvolver algo de forma séria e honesta, mas a 
perspectiva geral é preocupante. 

 

Segundo Lariviere, Gingras e Archambault 
(2008), 12% dos artigos escritos de medicina 
nunca foram citados, assim como 27% dos 
artigos de ciências naturais e 32% de ciências 
sociais.  

Nas humanidades, no entanto, 82% dos artigos 
escritos jamais foram citados. 82% da produção 
acadêmica da área, para todos os efeitos, nunca 
mais vê a luz do dia após ter cumprido sua 
função burocrática. 

 
E essas estatísticas não refletem apenas 
produções acadêmicas de graduandos. Mas isso 
não surpreende, pois a enrolação não é 
exclusividade dos mesmos. 

 

É comum, por exemplo, que professores 
empreguem novas tecnologias em suas aulas - o 
que significa que os alunos se deslocarão até a 
universidade para assistir algum vídeo do 
YouTube que poderiam ter visto em casa. 

A estratégia clássica, no entanto, é dividir a 
bibliografia da disciplina em seminários para que 
os alunos se resolvam entre si, o que permite ao 
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professor utilizar seu tempo de maneiras mais 
produtivas que... ensinando. 

 

Não sendo, então, exclusividade de grupo algum, 
é necessário considerar a enrolação como uma 
questão estrutural, intrínseca à academia por sua 
própria natureza. 

 

"O CARA FAZ UM CURSO QUE ELE NÃO 
FARIA SE TIVESSE QUE PAGAR, 
BANCADO POR PESSOAS QUE NÃO 
ESTUDAM, ENSINADO POR ALGUÉM QUE 
NÃO PODE SER DEMITIDO, PESQUISANDO 
ALGO SÓ PRA PREENCHER REQUISITOS 
BUROCRÁTICOS." (MEU AMIGO, Victor; 
GRUPO DE WHATSAPP, 2018). 

"AINDA O VICTOR FALANDO: OU, VOCÊ 
VAI NO ANIVERSÁRIO DO CAIO?" 

"EU: DEVO IR SIM, DEPENDE DE QUANDO 
EU TERMINAR AQUI..." 

"PODE ME DAR UMA CARONA? QUERO 
BEBER." 

"CARA, A GENTE CONVERSA DEPOIS, EU 
PRECISO IR" 

 

NARRADOR 

A tendência estrutural à enrolação gera a 
percepção de que ninguém leva nada a sério.  

Como já explorado anteriormente nesta pesquisa, 
esse sentimento faz com que os alunos 
questionem a real utilidade da universidade. 

 

Consequentemente, eles se tornam desmotivados 
e tendem <mais ainda > à enrolação, por sua vez 
desmotivando <mais ainda> os professores, 
concretizando o ciclo vicioso. 

 

Por mim, encerraria aqui, com essa retomada 
conclusiva do tema central da argumentação, que 
surge a partir da investigação da Questão 
Problema. O texto está bem amarrado e flui 
razoavelmente bem... 

 

... Mas ainda não atingi o requisito mínimo de 
páginas, então preciso enrolar um pouco mais. 
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6.3.2 ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

NARRADOR 

Discutirei em maiores detalhes algumas das 
estratégias e táticas que elaborei para aumentar 
as chances de um projeto bobo como o meu 
garantir o diploma para um idiota como eu. 

 

Viram isso? Como eu falei que sou um idiota e 
meu projeto é bobo? 
 
A frequente auto-depreciação como um dos 
subtemas deste filme é intencional, e objetiva 
amolecer quaisquer críticas. 

 

(DJIKER, 2010) fala que vulnerabilidade 
provoca simpatia; TV Tropes chama de 
"Lampshade Hanging" quando "Os criadores [de 
um trabalho] usam a tática de desdenhosamente 
apontar suas próprias falhas, então privando 
críticos e oponentes de sua munição" (TV 
TROPES, [20--?], tradução livre). 
 
Não sei se servem como referências 
bibliográficas. Mas definitivamente servem 
como táticas. 

 

E, falando em táticas, confesso que fiquei um 
pouco preocupado com a validade estratégica de 
tentar conseguir o reconhecimento acadêmico de 
um diploma ao satirizar a academia em frente a 
uma banca de acadêmicos. 
 
Para não ter que enfrentar mais um processo 
acadêmico... Ou mesmo um processo por 
acadêmicos, vale a pena uma consideração sobre 
os méritos da sátira e hmm... Sei lá; o Gilbert 
Highet conta melhor: 

HIGHET 

"Onde outros padrões de literatura tendem 
algumas vezes a serem formais e remotos, a 
sátira é livre, fácil e direta. 
 
Onde eles usam modelos cuidadosamente 
posados e trabalham em um estúdio 
habilidosamente iluminado, o satirista grita 'Eu 
sou uma câmera! Eu sou um gravador!'. Se os 
resultados que ele nos oferece não são sempre 
suaves com os contornos da arte perfeita, e se 
seus pigmentos não são harmoniosamente 
misturados, eles pelo menos possuem a urgência 
e o caráter imediato da vida de verdade." 
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NARRADOR 

(HIGHET, 1962, p. 3, tradução livre) 
<levantando as mãos> 
 
Quem falou foi o Highet, não eu. 

Além do mais, divergência e pluralidade de 
ideias são bases da academia... Teoricamente. 
Enfim, se tudo der errado, ainda espero uma 
avaliação razoável pelo caráter extremamente 
metalinguístico deste filme. 

 

Falando em avaliação, uma parte muito 
importante do TCC é a própria apresentação do 
trabalho frente a uma banca, que é quando seu 
projeto é discutido e julgado pela comunidade 
acadêmica de seus semelhantes. 
 

Então seria imprudente eu não traçar alguma 
estratégia para quando o momento finalmente 
chegar, depois desses anos todos. 

 

Meu plano de ação é tentar conseguir uma 
avaliação mais favorável através do uso 
frequente e indiscriminado de termos favoritos 
da Comunicação Social, como "narrativas", 
"transmídias", e "semiótica". 

 
E, porque eu acabei de atingir o requisito 
mínimo de páginas para esta narrativa semiótica 
transmidiática, continuarei no tema de pesquisa 
acadêmica mal-feita; e encerrarei abruptamente o 
"raciocínio" desconexo desse monólogo com 
alguns parágrafos conclusivos forçados que 
tentam dar a impressão de que a pesquisa foi 
razoavelmente útil, de que o texto chegou a 
algum lugar, e de que vale uma reflexão maior 
sobre os temas abordados. Lá vai: 
 
<AHEM>  

Acredito que a argumentação aqui elaborada, 
obviamente sujeita a críticas e desafios, cumpre 
o papel de instigar reflexão sobre problemas 
estruturais da academia. Esses problemas, a meu 
ver, podem e têm consequências muito negativas 
para a produção de conhecimento e para a 
experiência acadêmica de alunos e professores. 

 

A universidade ainda pode cumprir seu papel 
como ambiente de relação intelectual e produção 
de conhecimento.  
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Para isso, no entanto, é necessário que se 
retomem a autenticidade no exercício da vida 
intelectual e a orientação pela busca do Bom, do 
Belo e do Verdadeiro. 

 

Que seja, tá bom. Vou enviar assim mesmo e que 
se dane. 
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ANEXO B – FILME TCC: A PERSPECTIVA DE UM CÍNICO SOBRE A JORNADA 
ACADÊMICA (2018) 
 


